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Isz Amerikos
UNIJOS VALDO

WASHINGTONA

WASHINGTON, D. C. — 
Visos szitos straikos taip isz- 
gazdino visus musu politikie
rius, kad jie dabar darbininku 
uniju kaip paties velnio bijosi. 
Jeigu valdžia kokius instaty- 
mus inves del szitu straiku, tai 
tie instatymai bus unijoms pa
lankus. Politikieriai Washing
tone tik vieno daigto bijosi: Tai 
kad jie galėtu pasilikti savo 
sziltose vietose.” Jie dabar ma
to, kad daugiausia balsu valdo 
uniju bosai. Už tai jau dabar1 
galima sakyti, kad darbinin
kams algos bus visur pakeltos!

Tie kurie mus ramina ir sako 
kad pragyvenimas nepabrangs 
kai algos pakils, visai nuo kuo- 
to szneka. Tai tiesiog kvailas 
manstymas ir durna pasaka; 
“kai tik algos pakils tai ir pra-
gyvenimas pabrangs!

60,000,000 DARBU

WASHINGTON, D. C. —
Henry Wallace jau seniai 
mums visiems prižadėjo, kad 
visiems bus gana darbo, kad vi
si Amerikiecziai dirbs ir bus 
linksmi, kad bus net 60,000,000 
darbu. Jau dabar laikas daži- 
noti ar jis tikrai taip padarys 
ir kada padarys ar jis visai pa- 
mirszo ka jis prižadėjo!

Kareiviai parvažiuoja ir nie
kur darbo neranda. Tie kurie ir 
randa tai visai mažai uždirba. 
Visos tos sznekos apie gerus 
darbus tai tik muilas musu' 
akims. Dauguma kareiviu da-| 
bar uždirba nuo asztuoniolikos; 
iki dvideszimts-penkiu doleriu 
in sanvaite. Su tiek pinigu net 
ir vienam sunku pragyventi, 
ypacz dabar kai viskas taip 
brangu. O ka da sakyti apie ve
dusi vyra su szeimyna!

Prancūzai Sako Ameri
ka Per Mažai Kviecziu
• Ir Rugiu Pristato

Gydo Nuo Kaulu Ligos

Ligonbutes dabar iszrado nauja būda gydyti tuos kurie 
suserga kaulu liga. Nuo szitos ligos iki dabar nebuvo gali
ma iszgydyti. Szita maszina mankszto ligonio rankas ir ko
jas ir varo krauja per visa kana.

kino visus suvaržymus ant duo
nos, nors Amerika perspėjo kad 
nėra gana kviecziu taip padary
ti. Jie Amerikos neklause ir ne
paisė, o dabar Amerika kaltina 
kad jiems duonos trūksta.

Atleidžia Nuo Darbo

Pirkie U. S. Bonus

LENKISZKI ŽYDAI
BĖGA NUO SOVIETU

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphia Naval Shipyard 
paleido 1,304 darbininkus, nes 
jiems jau darbo nėra! Daug 
daugiau tokiu darbininku ne
teks darbo panasziuose fabri
kuose, kur buvo statomi karisz- 
ki laivai. Ir visi jie prisidės 
prie tu kurie jau sziandien dar
bo jieszko ir neberanda.

2,000 Žydu Dingo

Senus Metus T rys Amerikos 
Prisiminus Oficieriai Nužu

WASHINGTON, D. C. —
Prancūzai duonos praszo ir, 
Amerikiecziams prikaiszioja' 
kad mes jiems per mažai kvie
cziu ir rugiu pristatome. Jie sa
ko kad Amerika pasižadėjo tiek 
ir tiek kviecziu pristatyti iir iki 
sziol savo žodžio neiszlaike. 
Mes tik sakeme kad mes jiems 
pagelbesime. O patys Prancū
zai nežinojo ir sziandien nebe
žino kiek jiems maisto reikia ir 
reikes. Pirmiaus duona buvo 
dalinama Prancūzams, i 
“pointus,” kaip buvo mums 
mesa dalinama per kara. Ana 
hienesi Prancūzu valdžia panai-

ISZ BERLYNO. — Žydai 
pabegieliai, kurie iki sziol gy
veno ar apsistojo toje Berlyno 
dalyje kur Sovietai prižiūri, da- 

j bar traukiasi ir neszasi isz tos į 
I vietos ir stengiasi prisiglausti! 
prie Anglu ar Amerikiecziu.

Sovietai nutarė visus tuos 
Žydus isz Berlyno iszkraustyti 
ir in Prenzlau nugabenti. Žydai 
nujautė kas j u ten laukia, Ir 
niekam nieko nesake patys pra
dėjo slinkti ir keliauti in Ame- 

• rikiecziu puse.

Kai Prancūzu valdžia daži- 
nojo kad net 2,000 Žydu dingo 
isz Sovietu valdanczios Berly
no puses, jie tuojaus savo rube- 

j žius uždare visiems. Tai dabar 
’ tikimasi kad tie 2,000 Žydu už 

dienos kitos atsiras Amerikie
cziu ar Anglu rubežiuose.

Žydai mato kad jiems nėra 
gyvenimo po Sovietu valdžia, 
ir jie bijosi pargryžti in Lenki
ja, isz kur jie pabėgo. Už tai 
jiems dabar tik lieka Amerikie
cziai ir Anglai.

uvv Iszrodo kad niekas to Rusi- 
peiJ jos Rojaus nenori ir nuo jo kaip 

' nuo paties velnio neszasi.

Amerikos Vardas
Nukentejo

1945 metai buvo isz tikro in- 
spudingi metai! Tiek daug taip 
greitai atsitiko kad buvo sunku 
ir viską suprasti ir invertinti.

Vokietijos ir Japonijos ga-l 
lingos vieszpatystes sugriuvo.' 
Pradžioje 1945 metu szitos dvi' 
galingos tautos buvo pavergiu! 
sios daugiau negu 850,000,000 
žmonių; pabaigoje metu abi jos 
likosi užkariautos.

Karas priesz szitas vieszpa
tystes kasztavo apie 20,000,0001 
gyvaseziu. O kiek kasztavo pi
nigais beveik negalima iszro- 
kuoti!

Mokslincziai iszrado nauja ir 
tikrai baisu ginklą, ta ‘ ‘ Sprogs- 
tanezia Bomba (Atomic Bomb) 
kuri gali visa svietą in padan
ges iszneszti!

Pasirodė ant svieto dvi ga
lingos tautos: Amerika ir Rusi
ja. Pirmiau Amerika buvo ži
noma kaipo bagoeziausias 
krasztas, o Rusija kaipo di
džiausia tauta. Bet, dabar, vi
sas svietas pripažinsta kad 
Amerika ir Rusija yra ant viso 
svieto galingiausios.

Buvo permainos ir vadovys
tėje: Amerikos Prezidentas 
Rooseveltas numirė; nesulau
kė karo pabaigos. Anglija pa- 
szalino savo vada Winston 
Churchill per rinkimus.

Karo pabaiga ir taika iszke- 
le kitus svarbus klausimus kaip 
maitinti tuos kurie taip baisiai 
nukentejo nuo karo, ka daryti 
su sumusztais prieszais, kaip 
patiems draugams, Alijentams 
susitarti ir susitaikinti.

j Pernai Alijentu armijos insi- 
i lauže in Europos tvirtove ir bu
vo pasirengusios laužtis per 
Vokietijos rubežius ir tvirto- ir Amerikos tankos vis seke, 
ves. Deszimts milijonu kareiviu vis vijosi ir vis giliau in Vokie- 
stovejo prie Vokietijos rūbe- tija slinko.
žiaus ir lauke tik žodžio pultis 3alandžio (April) Ameri. 
ant Vokiecziu. Į kiecziai paseke Elbos upe ir

Amerikos ir Anglijos genero-Į eme stumtis in Bavarija. Balan-

dyti Vokietijoje
Elektrikos Darbininkai Strai
kos; Rusija Suvienytu Tautu 
\Seima Valdo Londone; Plieno
Straikos Taipgi Atidėtos; Tik 
2,000,000Be Da rbo; Nauji A u- 
tomobiliai Pasirodis Kovo Men.
ežiai pasileido skersai Reino 
upe. Jau net tada Vokiecziai 
suprato kad jiems jau galas.

Kovo (Mar.) 7, Vokiecziu ge
nerolas padare baisiai didele 
klaida. Jis pamirszo ar nesu
spėjo viena dideli tilta sugriau
ti. Amerikiecziai ta tilta paėmė 
ir nuo to laiko jokia galybe ant 
svieto negalėjo sustabdyti 
Amerikiecziu tankas, vežimus, 
armotas, ginklus ir kareivius. 
Diena, nakti per ta itlta plaukt 
plauke ginklai ir kareiviai. 
Kiek augszcziau nuo to tilto 
Amerikiecziu eroplanai nuleido 
visa armija isz debesų. Ameri
kiecziai ir Anglai apsupo viena 
Vokiecziu armija Ruhr slėnyje, 
kur 350,000 Vokiecziu kareiviu 
krito.

NEW YORK. — Telefono darbininkai 
straikuoja ir neleidžia kitiems dirbti kad ir jie 
nori. Szitos straikos visa tvarka visoje Ame
rikoje suardė. Prezidentas Trumanas sake 
kad valdžia paims visus telefonus ir privers dar
bininkus dirbti pakol Kompanijos su Unijomis 
susitaikins. Dabar Unijos vadai Prezidento pa
klausė ir atidėjo savo straikos.

I Skaitykite “Saule”

ISZ BERLYNO. — Per kara 
ir tuojaus po karo visas pasau
lis drebėjo kai tik iszgirdo 

| Amerikos armijos varda. Da
bar tas musu galingas ir geras Į 
vardas dingo. Kai musu karei
viai pradėjo reikalauti važiuo
ti namo ir sukilo priesz savo vy
resniuosius, kitataueziai pir
miausia pasidyvino, paskui pa
sipiktino, dabar ima staeziai 
szidyti ir juoktis isz Amerikos . ,
kareiviu ir j u armijos. Jie nieko sumane lr su are &a džio (April) 20 Nurembe^ ga- 

. , , , ! puolimo pliana, sumanymą. Jiepanaszaus niekados nebuvo ma- r r J 1
te.

Dabar prasidėjo baisi med
žiokle skersai iszilgai visa Vo
kietija. Vokiecziai traukėsi, 
slapstėsi net ir neszesi kiek tik 
galėjo. Bet Amerikos kareiviai

r--------j.-------,--------v— ---j linga tvirtove sutrupėjo.
taip savo dideles armijas surik-1
tavo, taip sutvarkė ir pastate Amerikiecziai Vokie- 

' ežius gainiojo isz vakaru, Ang- 
tu ir vakaru ir kaip su baisio-j ^os 11 Kanados kareiviai pa
ntis replėmis juos apsupti ir su-. s*°j° galingoms Vokiecziu ai- 

— - - -,'mijoms kelia isz sziaures ir
daugiau negu milijoną geriau
siu Vokietijos kareiviu apsupo 
ir uždare prie North Sea. Szitos

Vokiecziai dabar ima neklau- kad Vokieczius jie pultu isz ry-j 
syti Amerikos Sztabo, nes jie1 tu ir' 1 ’ ‘ - - 1
mato kad Karo Sztabas yra be-j j ’ 
jiegis, kad jis negali savo karei-1 spausti. Taip sumanė, taip ir 
vi u suvaldyti, tai ka ežia padare, 
kalbėti apie svetimųjų valdy
mą. Visa tai mums Amerikie
cziams visai ne in sveikata.

Karo Sztabas insake kad į Vistulos arba Vyslos upes tvir-l 
daugiau tokiu sukilimu nebus' toves ir marsziavo per Lenkijos
armijoje ir kad kareiviams ne
valia vieszai protestuoti, bet 
jau per vėlu. Amerikos vardas 
kitataueziu akyse jau sugadin
tas.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pirmutinis užpuolimas, Sau
sio (Jan.) 13, 1945 m., buvo isz 
rytu. Sovietai persilaužė per

NUERNBERG, VOKIETIJA. — 3 Ameri- 
kiecziai karininkai, oficieriai buvo užmuszti ir 
paskui sudeginti stuboįe netoli Passau prie Aus
trijos ir Bavarijos rubežiaus. Oficieriu vardus 
Karo Sztabas nepaskelbe, bet sakoma, kad bu
vo augszti oficieriai. Juos greieziausia Vokie- ‘ 
ežiai užmusze isz kerszto ir paskui namus užde
gė, kad niekas nežinotu kas su jais atsitiko.

LONDON. — Kiek dabar galima matyti, tai 
Rusija visa ta Suvienytu Tautu Seimą valdo ir 
tvarko. Rusijos atstovai yra indedami ir isz- 
renkami in visas svarbias vietas. Sunku maty
ti kad kas gero iszeitu isz viso to raugalo.

WASHINGTON. — Plieno ir geležies dar
bininku fabrikai da viena sanvaite dirbs ir lauks 
kad unijos su kompanijomis kaip nors susitai- 
jkiritu. Prez. Trumanas ežia insikiszo ir papra- 

armijos butu galėjusios savo ze darbininku kad jie nestraikuotu. Darbinio- 
! rlrnn rrovnci o + i m r.orrnlRn

kai paklausė, atidėjo savo straikas del sanvaites.
i draugams stoti in pagelba Vo-
i kietijoje, bet ten sziaureje josi 
buvo bejiegios.

Kovo (Mar.) 24 Sovietai su-
lygumas staeziai in Silezija ir 
Pomeranija. In tris sanvaites 
Ruskiai numarsziavo net tris griovė Berlyną ir uždege visa 
szimtus myliu iki Oder upes įr!miesta- i 
sustojo tik keturios deszimts 
myliu nuo Berlyno.

Vasario (Feb.) 23, Amerikie-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

WASHINGTON. — Valdžia pranesza kad 
viskas tvarkoj, kad in penkis 
menesius fabrikai ir kompani
jos permaine savo maszinas isz 
kariszko stovio in taikos daigtu 
gaminimą ir kad dabar visi dir-

ba iszimant apie 2,000,000. Tai 
nėra ežia kuomi per daug girtis. 
Jeigu jau dabar tiek randasi be 
darbo tai kas bus kai visi karei
viai parvažiuos isz vaisko?!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.Kas Girdei
Tur'kai nenori Rusijai nusi

lenkti, jie pasirenge kariauti, o 
savo miestu ir tvirtovių neisz- 
sižadeti. Anglija stoja už Tur-'JUOS 
kus, Amerika už Anglija. Dar- 
denelles Salos in inplaukos rei
kalingos ne vien tik Turkams

nerolas de Gaulle dabar reika-1 i
1 lauja kad Anglija tuos krasztus, 
Francuzams sugražintu. Dabar 
Anglija nežino ka daryti. Pre-, 
mieras Churchillis tuos krasz-- 
tus nuo Francuzijos panevalia 
atėmė, o dabar

i Gaulle saiko, kad 
sugražinti

Jautis Iszejo Pasivaikszczioti

Generolas de

pirm negu
I b'ianeuzai sutiks taikos sutarti 
* pridaryti. Anglijai labai svarbu 
palaikyti gerus santykius su 

bet visu krasztu laivynams.)^’ rancuzaib. Bet ne lengvaliems 
Kas tenai vieszpataus puse Eu-sugiažinti. I isi Aiabai 
ropos valdys. stotu kaiP . vienas . ,ir

_.._____ • iJi'icsziiitnsi. Anglijai taipgi 
Klausimas kas pasisavins ji r '‘^kalinga ii svaibu ii su Aia- 

nirmiaii užims Tpelaurl 1'UiS dldU'gisZAllS sdllt) kilis p.l- 
J laikyti.

Klausimas kas pasisavins ar 
kas pirmiau užims Iceland ir 
Greenland krasztus jau dabar 
ima. kilti užsienio politikoje. 
Musu lai'kraszcziai ir diplioma- 
tai kalba apie vietas isz kur bu-į

11®

Del pergales Alijentai paau-Į 
kojo milijonus g.yvascziu, isz- 
leido bilijonus doleriu, iszei-J 
kvojo geriausias ir galingiau
sias savo jiegas ir nieko nega
vo. Jeigu bent maža dalele visu 
tu jiegu, tu pinigu butu buvus 
panaudoti taika palaikyti, szi- 
to karo nebutu reikeje.

Dabar mokyti vieszpatyscziu 
atstovai renkasi in Taikos Kon
ferencijose, bet jiems ne tiek, 
t a’ka rupi kiek pokarines tai
kos grobis. Jiems rupi savo 
kraszta augszcziau iszkelti, ir 
geriau apginkluoti; jie prie tai
kos stalo sėdi ir del kito 
rengiasi!

karo

Svarbus Praneszimas
Skaitytojams “Saules”

Anglija jieszkosi galingu 
draugu. Bet kur ji juos ras? 

tu galima geriau oras ins'pctij r rancuzija stato savo leilkala- 
................ ? kacĮ muras tiel vimus ir sanlygas. Iszpaiiijos

- - -.................. I Anglai nenori pripažinti. Itali-
1 jonai patys nežino ko nori ir in 
j kuria puse jie pasuks. Graikai 
tupi ant tvoros; rinkimai gal 
parodys isz kurios puses vejas

r užpuolimo. Mes tuos Puczia- 
pasisavinti,'

ban-
mo-

jie aiszkins, kad mums tie j 
krasztai tik mokslui reikalingi,' 
bet isz tikro Iceland ir Green
land bus geros ir labai patogios 
vietos eroplanams nusileisti ir 
pakilti. Reiszkia del apsigyni
mo ar 
krasztus norime
bet tas Rusijai baisiai nepatik

Vienas jautis nenorėjo eiti in skerdynes kur visi jo drau
gai buvo varomi DeVc it, Mieli, kad mums mėsos butu. Jis 
iszspruko ir savais keliais iszkeliavo pažiūrėti koks yra tas 
Detroit miestas. Trys kiti jau kiai jo pavyzdžiu paseke ir 
iszkeliavo in miestą. Žmones iszsigando ir traukėsi isz j u 
kelio. Erne keletą policijantu tuos jauezius suganyti ir nu 
gabenti in skerdynes.

Visi szneka ir sako kad mums 
reikia geresnius ir drauigiszkes- 
nius santykius užmegsti ir pa
laikyti su Rusija. Santykiai su

Ir Rusijai be ragaiszius, ir 
ten ne viskas ant sviesto. Sovie
tai ima suprasti kad ne taip 
Lengva valdyti kaip užkariauti. 
Mažos tautos ima savo nepasi- 

, tenkinimą parodyti. Finlandija

TRECZIAS KARAS

Siuncziant pinigus per 
kini czeki arba ekspresini 
ney orderi in iszdavysta “Sau- 
,es,” pridekite deszimts centn 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirsžkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde- j 
rius, pridėti deszimtuka.. Bet l

Kareivis Corporal Irving 
Ruben isz Brooklyn neszioja 
kepure ar skrybėlė, kuria jis 
rado ar pasisavino per ta lai
ka kada Anglai Londone isz 
paskutinuju gynėsi nuo Vo- 
kiecziu užpuolimo. Jis parva
žiavo ant didelio ir gražaus 
laivo USS Washington.

Rusija Europoje ne tiek jau nusistatė savo tvarka ir val- 
mums reikalingi ar pavojingi, clžia, Vengrai iszsirinko savuo- 
Žiurekiine in sziaurine.puse Ki-^ sius in valdyba, Austrijos gy- 
nijos. Tenai paaiszkes musu ventojai visiszkai iszmete Ko-

Daug Raszytoju Jau Ima Raszyti Ir
Pranaszauti

Kai Kurie
Prasidės

Treczia Pasaulini Kara. 
Net Spėja Kada Jis 
Ir Isz Kur Iszkils

I Sieniniai Kalendoriai, 23% 
jeigu siunsite money orderiu coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
per paczta, tada pacztas neima 35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
ekstra už iszmokejima money Saule Pu b. Co., 
orderio. Acziu visiems.

‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste.

Mahanoy City
Saule Publishing Co., 

MAHANOY CITY, PA.

n i jo s. Tenai paaiszkes 
santykiai su Rusija. Patemy'ki- 
me kiek kareiviu Amerika siun- 
czia tenai. Juo daugiau karei
viu tenai Amerika siuns, juo 
blogesni santykiai bus su Ru
sija. Rusija musu kareiviu te
nai nenori, o Amerika Sovietu 
kareiviu tenai bijosi.

giedoti lis gyventoju serga maliarija,Bet vietoje Lozorių giedoti lis gyventoju serga maliarija, 
ir aimanoti apie busianezias be-: karsztlige, apie 400,000 serga 
das ir save gazdinti apie tai kas džiova ir 1,200,000 neteko na- 
hus ar nebus, ir vietoje pasken-! mu. Italijoje 8,500,000 randasi 

| dus beviltyje ir pasidavus to-' be pastoges ir beveik visai nėra 
Ir Lenkai kiems pranaszams kurie sako szilumos del žiemos. Vokietija

Prezidentas Trumanas inpy- 
kino daug Senatorių ir Kon
gresmenu su savo kalba. Dabar 
jau ims sunkiau visiems Wash- 
irgtone sutikti ir iszvien dirbti. 
Sunku pasakyti kas ežia kal
tas? Bet visiems Washingtone 
dabar rupi tik vienas dalykas: 
Ateinantieji rinkimai!

munistus isz valdžios per savo 
rinkimus. Rumunija taipgi jau 
pradeda Rusijai atsiszneketi ir 
su savo vadu, Juliu Maniu ima 
in valdžia kisztis. i.. ------- x------------- ----
ima nerimsti ir gauti drąsos* kad maras, badas ir karas yra1 yra kaip kokie pustynai, namai 
paežioje Lenkijoje. Czia. da ne ■' neiszvengiamas, pažiūrėkime sugriauti, ūkiai sunaikinti žmo-j 
ra nieko taip labai svarbaus ar ka mes# nuveikėme per Antra nes iszvaikyti. Vokiecziai isz 
pavojingo Rusijai, bet šautai- Pasaulini Kara, 
kos nematyti. O da prie viso to Į jyies nugalabinome Hitlerį/ 
pridėti ir Turkus, kurie sako j jyjussolini ir Japona. Mes Fa-į 
kad jie Szventa kara paskelbė ■ . — . •
priesz Rusija, kad jie kariaus ir 
pražus, o nepasiduos.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Pub. Co., Mahanoy City, P«-

Isz priežasties pabranginimo 
visokio materijolo ineinanezio 
in leidimą laikraszczio, leidėjai 
laikraszczio “Saules” stengėsi 
užlaikyti sena preke, kaina, 
ant prenumeratos, bet, matyda
mi kad kožna menesi sunkiau 
užlaikyti spaustuve ir leidimą 
laikraszczio, yra priversti pa
kelti prenumerata ant penkių 
doleriu ($5.00) ant meto, pra
dedant DABAR! Nuo tos die
nos metine prenumerata bus:

$5.03 metams; $3.00 % me‘ 
tarns; In kitose vieszpatystese 
$6.00 metams; $3.50 % metams.

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

Nemalonu mums praneszti 
apie tai, bet, ka daryt, pinigai 
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.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

$1.00 Vertes Knygų Už 50c— 
pažiūrėkime sugriauti, ūkiai sunaikinti žmo-| Išvirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 

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

Visi dabar ima labai rūpintis 
apie tjios dalykus kuri gali at
sitikti, bet neatsitiks.

Komunistams puiki pjūtis 
Azijoje. Pirmiau Japonai Ko
munistams įkelia pastojo in Azi
ja. Dabar jie gali laisvai tenai 
darbuotis. Kinijoje jie turi 
daug draugu ir savųjų. Ir Kini
ja negalėtu jiems pasipriesziii- 

,ti kad ir norėtu. Anglija jau pa-
Svarbiausias 'klausimas Eu- „ i ,trotino, prarado savo intekme 

ropoję dabar ne ta sprogstanti • , • > •• ,1 d . .|irjoslaivynojiegosteuaigero-
bomba, bet sutvėrimas gana di-1 o •• 11,J 1 kai susilpnėjo. Rusija dabar tu-
deles jiegas vakaruose atsverti • • ... . ... 111 derintis vien tik su Amerika. 
Rusijos jiegas rytuose. Anglija \ . • • • . i.-d . . . |Gzia greicziausia bus raktas ji*dabar stengiasi suvienyti visas • 1 1. 1 iszaiszkinniias visu klausimu ir
ma'žas tautas, kurios da nėra P0 \lkSj:]cįrtįniu •
Rusijos priežiūra.

Kai Vokietija sugriuvo Pa- 
baltijos juros teko Rusijai. Kai 
Pabaltijos krasztai teko Rusi
jai, Sovietams teko visas pajū
ris nuo Gulf of Finland ligi 
Koenigsbergo. Jie ežia dabar 
stato ’kariszkus uostus ir rengia 
savo laivyną.

Skaitykite “Saule”

savo žemes isztremti ir nuga-Į 
kenti in Rusija ar in Francuzu

’ j kasyklas.

szizma ir Nacizmą nuo svieto j Visoje Europoje szeimynos puslapiu, 
nuszlaveme. Bet taip darydami iszardytos. Pabegieliai ir pilie-1 No‘ 102 
mes sutverėme, ar nors paveli- ežiai tankiai yra varomi ir 
nome sutverti kita baisu. “Iz- .......................................
ma,” ?
Europa užima ar valdo. Antras
Karas iszkele Komunizmą kai
po galingiausia jiega visoje Eu-■ tukstaneziai krinta pakelyje ir 
ropoję ir Azijoje, kurio szesze- 
lis aptemdo beveik visa svietą.

Rytu Europa buvo iszlaisvin- 
ta isz Naciu nelaisvės ir pateko 
in Sovietu Komunistu sutverta 
kalėjimą. Pabalti jos, kaip tai 
Lietuvos, Latvijos ir Estonijos 
žmonėms teko tik panezius per-

‘ si mainyti.
Karas baisiai daug kasztavo, 

bet taika irgi baisiai brangi. 
Herbert Lehman, Suvienytu

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

minaliszka apraszymas, 202 pus.
No. 103 Vaidelota, apisaka 

tumdomi isz vietos in vieta, pirmutines PUBe3 szimtmeczio, 

kuris aabar beveik visa visi eina, klumpuoja ir keliauja tikslais, 177 dideliu puslapiu.
>a užima ar valdo. Antras bet niekas nežino kur. Be mais-' N<>- 104 Trys istorijos, api_

404 
50c 
kri- 
35c

182 
isz- 

Su pa- 
. 85c 

Trys istorijos, apie Ne- 
. . -i . i*:„„ valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-to, be drabužiu, ir be vilties KJalaitis žm0įu8 121 pu, 26c 

No. 106 Penkios istorijos, apie 
mirszta nuo szalczio, bado ir Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

. . Dorybe veda m laime; Szaltiszaiti,
vargo. Ta mirties kelione ant No. m sziupinis (3 dalis), tai- 
Eataan Salos kasdien dabar at- Pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
sikartuoja Europoje. iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 

Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
. . savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis

Europoje dabar matome bai- Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
: na- 803 bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 

I trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
! puslapiu, .  15c

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

Susimildami, jeigu iszkeliau I 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku 
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 

Szvedai laibai rūpinasi. Rusi-'laikraszczio in nauja vieta, 
ja karo laiku užėmė Bornholm Daugelis praszo idant permai

nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo 
da kur gyveno ir iii kur iszva- į 
žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
aplaikome daug, nes svietas la 
bai maiszosi, o del mus yra ne- 
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne
aptikote. “Saules Redyste.

su žmogaus žvieriszkuma: 
mai sunaikinti, fabrikai su
griauti, szeimynos iszardytos;' 
tadas, szaltis, vargas, vagystes, 

ūsui nug BiiiciV) rvpie ū4Vi miBiupa, 
žmogžudystes, Kersztas, pagie- Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
Ža ir neapykanta vieszpatauįa liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
<• . . , „T i , . No. 116 iBvviij ” ‘amoniu szirdyse. Nugalėti yra puikus apraszymas.

Tautu Paszelpos Administraci- mindžiojami po kojomis, ken- 
jos Pirmininkas pranesza kad cz^a ~e jokios vilties. Pergale- * UIUWJID 
apie 180,000,000 žmonių kada tojai skolose paskendę, nepasi- §2 puslapiu

salas kurios randasi prie Szve- 
dijos ir dabar nenori pasitrauk
ti. Amerikiecziai szne'ka apie 
vietas savo eroplanams Szvedi- 
joje. Isz pastarojo gal ir nieko 
nebus, liet Szvedai susini pine. 
Ir jiems nesmagu ir'baugu, kad 
Rusijos ir Finlandijos su Nor
vegija ru'bežius yra bendras 
frontas. Szvedai kaip ir Norve
gui dabar nenori nei su Angli
ja nei su Rusija susidėti!

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T*ioszis: 

i Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
i ......... 15c

kenezia Lietuvoje, Lenkijoje, tikėjimu ir baime apsiesti, sten- fnTXu’“ V°išs
' puslapiu ....................... ..a............ 15c

Alijentai viens kitam nepasiti- No. 123 Septynios istorjos anie 
! zerkolas; Sidabrinis 

grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 

No.
Doras gyvenimas;
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis,už savo poną 
61 puslapiu ..................................15c

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

Franeuzai nepamirszo 
Anglijos armijos iszvijo 
isz S,y rijos ir isz Lebanon.

juos
Ge-

i Vokietijoje, Vengrijoje, Austri- cBasi viens kitam koja pakiszti.
joje ir Balkanuose.

Kunigas Edward Swanstrom
Karo Paszelpos Draugijos at-’ 
stovas sako: “Skaudu ir net 
koktu ižureti kai žmones ba-baisi sprogstanti bomba, kuri 
dauja ir badu mirszta, ir kai žada treczia kara padaryti da 
niekaip negali jiems padėti, baisesni.
Matai tukstanezius pabegieliu' visam svietui liek mažai vil. 

I besigrustant ant keliu ir viesz-l^ jeigu žmones nesKsipras ir 
keliu. Vargszai naszlaicziai ba-l nepamatys kad neapsimoka ka-' 
si ir pusnuogi pakelyje suklum-! kad kara pralaimeja ne 
pa, motinos prisiglaudžia sa-.ro vjcn tįk kurfe krinta bet , ' 
vaikus ir su savo kunu stengia-; kurįe sav0 prįeszus sumu-l 
si juos nuo szalczio apsaugoti. ’’ I Mes laimejome, 0 kas'

Lenkijoje randasi daugiau pasakys ka mes už tai gavome? ISTORIJE apie Gregor,U4 
~ , . iz_ J , !------------------ Isz Numirusiunegu milijonas žmonių, kurie Daug nauju kapu, daug nasz- ,

neturi nei namu, nei drabužiu'laicziu ir naszliu, ir sau užsi- P"sikele, Dorybe Veda In Lai 
nei maisto. Lietuviams Lietu-1 krovėme baisu taksu junga ku- me' 2 ^ls2a1^1 lr e eae 
voje negalima nei pagelbos ri per trisdeszimts ar daugiau 
ranka isztiesti. Jie be pagelbos metu neszime. Karas per daug 
ir be vilties. Grakijoje treczda- kasztuoja.

' ki, visi dabar nori karo grobi stebuklingas
1 ° TA*, n

I sau pasigriebti.

O prie viso to da, prisideda ta
45 puslapiu........... .. .15c

126 Penkios istorijos apie 
Praversta links-

SKAITYKIT
H 0 A T IT T?”

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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. f32 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu...............20c

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasako jimi; 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; Nedasjusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu .........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 1
Nihilistu; Stebuklas kuezios nakti.
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis: A L. t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61’’ puslapiu ..................................15c

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų
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 kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesiu 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu, 
22 puslapiu ................................. 109

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

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

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

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmaa 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla*

146 Dvi istorijos apie Auka P^6 mumisie Dievo mu.«1 -__ — ___ -__ _jame atsigymimo; Metai Svarbiausią 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 259

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

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iss- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 159

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Ruczios Žemaites, vaizdelis; Gudral 
Ptemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimieczic Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi* 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu- 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ............................................ •

Adresas: ■ <
Saule Publishing Co,, 
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

PINIGAI DEGA Amerikiecziai Priesza Prigavo
mintis galvon. Stveriausi kuki-; 
nio ražaneziaus, apsisukau ant 
rankos ir kiek kojos greitos be-1

W Neužmirszkite Guodotini Skai« 
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti

tu is tikras vargas, ju niekada' 
nepertikrinsi, nusiskundė Plib 
kis. Ir Barzdukas buvo maž
daug, panaszus szia dieninei 
kartai, begalo drąsus, godus ir 
nepermalduojamas; jei ka užsi
manys, tai truks ar plysz, vis 
vien iszpildys.

— O! Jus da tuomet buvote 
vaikais, didžiavosi Plikis minė
damas senus laikus ir atsi- 
kranksztes tose toliau pasako
sima.

— Asz tuomet bernavau pas 
Barzdyka. Pavasaris buvo 
puikus, dirvos greitai iszdžiuvo

'TAI buvo truputis po dvylik
tai vidurdienio, kuomet mu

su būrelis jaunimo sėdėjo po sė
liu gluosniu. Ta diena nei vie
nas, kai]) paprastai Sekminių 
treczioje dienoje, nedirbo, vie
nok ir bažnyczios nelankė.

— Taip, jai galutinai neuž- 
mirszau, tai bandysiu atpasa- . 
koti jums isz tos dienos popie- 
czio pasaka. Nors tai nelabai 
patikėtina pasaka, vienok re- 
mianties paežiu pasakos aute
li ūmi, reikia su nuomone pasi
dalinti.

Czia mano pažinstamas Ku- 
dulis, kaž-ko užsimanste ir tik'ir vos porai sanvaieziu prastin-J -- I
po valandėlės eme pasakoti to- kus po Velykų, kibome ifi žam- 
lyn.

— Jau jums žinoma, kad 
jaunimui Lietuvoje, apie duo
nute mažai terūpi; duonutes už 
tektinai, kurie myli darba. O 
jau su pinigais, tai tikras var
gas, ypaicz vasaros laike, kaip 
kada nei sulūžusio skatiko ki- 
szeniuje nėra. Tai-gi pakalbesis 
daugiausia ir seko apie tuos ne
lemtus slidžius pinigus.

Nereikia manyti, kad mes 
rengėmės 'žaliuojanczius rugius 
parduoti. Ne! Mes prie to da-gi 
nei teises neturėjome musu kai-: 
ba buvo nukrypusi to pusėj 
isz kurios pinigėliai lengvu bū
du plaukia.

— Aha! Jau matau, kad tu 
indomauji pasakos turiniu, 
džiaugėsi seile rydamas Ku'du- 
lis.

— Na-gi jai szitaip, tai klau
syk: Musu tarpa pasimaisze 
žmogus, patybusis gyvenime 
indomiu dalyku ir pusėtinai ap
sipažinęs su paslėptu pinigu.

Kaip jau minėjau, kad musu 
rupeseziu buvo ingyti lengvu 
budu turto, tai nėra ko abejot’, 
kad mes svajojome kur nors 
rasti ta turtą.

Žinoma, szitoriis svajonėms, 
mes dejome pamata maisztlau- 
kio laikuose užkastus žemesna 
pinigus, apie kurios senei dik- 
cziai pasakojo.

Senis plikis, žinovas praei
ties atsitikimu ir save skaitan
tis seniausiu visoje apylinkėje; 
iszgirdes musu sapaliones, su- 
prunkszte saujon ir eme riesti 
paleptuju pinįgu istorija:

— Vyrucziai! Tarė senis Pli- 
kis, liesdamas usa augsztyn.
— Apie paslėptus maiszto lai
kuose pinigus geriau nei nekal
bėkite, nes lerikmeczio pinigu 
nepaimsite; jai ir pasitaikytu 
atradus iszkasti, tai tik jau ant 
naudos neiszeitu.

— Duok tik szia! Karszczia- 
vosi keletas isz būrio.

— Hm. Duoti ir imti, tai tik 
-pasakyti. Bet tikrenybėje kas 
kita. Nekitaip kalbėjo ir velio
nis Barzdukas.

— Barzduko varda suminė
jus mes visi nutilome, mat kai
me ėjo gandas, kad Barzdukui 
protas susimaisze ir staiga mi
rė, vienok mirties, priežastis 
nebuvo žinoma. Ir kaip tik 
Pliksnuo to ir pradėjo.

— Su naujos kartos žmone-

$ OV SIENINIAI J
★ s
| KALENDORIAI $
$ 1946 M. ?
i - *★ *J 15 coliu ploczio x 23% col. *
★ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 $ 
$ Adresas: *
J SAULE PUBLISHING CO., į 
J MAHANOY CITY, PA. U.S.A. |

orius.
Neilgai truko prirengti dir- 

vasarojui ir laukėme patogios 
dieneles javams sėti. Tuo tarpu 
idant neleisti veltui laiko valė
me ganpyklas.

Viena diena, kuomet mudu 
su szeimininku lyg vėlyvam va
karui beldemes po ganyklas 
bertindami krumoksznius, stai
ga Brazdukas eme žiūrėti Ju- 
zinavos dvareliu ir ranka rody
damas in protarpiais kilanczia 
liepsnele pasakė: “Szia nakti( 
eisiva kasti.”

Isz karto supratau kame da
lykas; supratau, kad isz to vel
nias bus. Bet ar tai nianp spė
koms sulaikyti? Viena, bernas,' 
o antra sulyg jo iszsitarimo:, 
kvailas. Vcluk tyleli.

Plikis per naujo prikimszo 
pypke, nugrubusiais pirsztais 
isz kiszeniaus isztrauke kenpi- 
ne su titnagu, atplesze gabalėli 
kempines, uždėjo ant titnago ir 
“cziauksz” titnago kr 
kempine rūksta, Plikio-gi 
raukszletu veidu slenka kaž
koks pasigėrėjimo jausmas ir 
pora durnu patraukęs tęsia:

— Kiek spėkos leido, parbė
go va namon; pasiėmėm spata 
Barzdukas sujieszkojo pirszto 
storumo viela. Asz-gi pasislė
pęs insmukau grinezion ir nie
kam nepastebint paėmiau nuo 
lentynos pleczkute szvesto ven- 
denio, inkiszaus sermėgėlės ki- 
szene ir nei žodžio namiszkianis 
nesako, nusislkubinom Juzina- 
vos palauke.

Menulio szviesos lydimi už 
pusvalandžio mudu stovėjome 
szale railžiniszko akmenio.

Barzdukas buvo pilnai insi- 
tikines, kad liepsnele rodėsi; 
prie to akmenio, o ne kitur, tai
gi abejonai nebuvo vietos. Vie
na užduotis tiktai pasikasti po 
akmeniu ir pinigu puodas musu 
rankofee.

Barzdukas nurimo. Asz kai
po samdininkas, da-gi szeimi- 
ninko vereziamas, kybau spataJ 
Persižegnojau, szvestu vande
niu ir kasama ja vieta ap- 
szlakszeziau ir Dievo malonei 
atsidavęs, insikasiau iki juos
tos.

— Palauk! Staiga 
szeimininkas. Reikia vielos ga
lu pagal akmeni pabadyti ir jai 
pataikova tikron vieton, tai j 
vielos galas jai pasieks puodą’ niatosi tik puodas 
pajudins pinigus ir szia sužvan-' 
ges.

— Leisk mane. Tu jau pa
vargai ir begalo bailus, kalbėjo 
Barzdukas lysdamas duobe.

— Bastelejo syki, antra; nie
ko negirdėt i, da nedasikasem 
kiek reikia, sako jis.

Padaviau spata, kask jai no- Jo kelione po svietą ir liudymas 
ri. Man tik sziurpuliai 'kurni apie Jezu Kristų.
varsto. Visokios mintis baugi- 20 centai.
na.
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gu kaimo link.
Netoli kaimo žvilgterėjau ad- 

gal ir visas nutirpau.
Barzdukas vejasi viėnmarsz- 

kinis, paskui ji seka ožys, isz 
kurio nasrų žybezioja mėlyna 
liepsna.

Užteko to reginio, keliais pa- 
sis'zokinejiraais inpuoliau kie
man, naujau aržuolio kryžių 
prisiglaudžiau, pagel'bos Nu
li ry žiu volo jo prasžiau.

Atbėgo ir Barzdukas ožio ve
jamas, nesąmoningai' kiekda- 
mas; ir kone ožys da prie jo 
lenda, ragais durti taiko.

Užgiedojo pirmi-gaidžiai, ve
jai is pakylo ir pasispardes ožys 
dingo menulio palszoje szvieso- 
je.

Prienų prie Barzduko, net 
iszsigandau nepanaszus in žmo
gų, su anuo svietu kalba.

Vedu grinezion, neina, klau- 
iu gal gerti nori, nieko ne sako.

'aikraazczio. PASKUBINKITE I 1 J 

“Talmudo Paslaptys” 

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15^ ::

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

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

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

Szitas kareivis ir ta arnuLa yra isz gurno padaryti. Amerikiecziai daug tokiu pridirbo 
ir priesza prigavo. Preszas pamate tokias anuotas ir tokius kareivius ir manstino kad jau 
isz to szono Amerikiecziai pul; ant jo. Prieszas tam užpuolimui greitai prisirengė ir tik pas
kui kiek vėliau dažinojo kad t m ne kareiviai, bet tik isz gurno padarytos stovylos. Ameri
kiecziai daug savo prieszu taip prigavo ir jiems akis apmuilino.

I

Barzdukas nepaiso nuovar-
. I gio, tarytum gilio inigiltas, 

szvaistosi su špatu po duobe, 
karts nuo karto vielos smaigalį 
bado.

Jau, jau girdisi pinigu žvan
gėjimas! Jau laimikis rankoje. 
Barzdukas lyg kūdikis džiaugė
si, da nesuskaitytais turtais.

Bandau patarti, kad užkeiki
mas reikia nuspėti, kad pinigai 
po paslėpimui esti užkasti ir 
neatkeikus nesiduos paimti. 
Lenda gilyn; kartais da blogiau 

<teli ^’uva’ sz'^a’ ima iszlenda barz- 
. \ J dyla ožys. Tada tai jau blogai, 

j kuomet velnias ožio odoje prie- 
szais rodosi.

— Pliko veidas nubalo, ne 
paprastu 'baltumu, kaklo gys
los iszsitempe tarytum pora 

i viržiu, akiu baltymai paraudo, 
j isz krutines-gi iszsiverže sun
kus draskantis kosulys.

— Nieko negelbėjo; godulys- 
te paėmė virszu. Barzdukas 
apako; nei maldaujanczio bal
so negirdi, prakaitu apsipylęs 
darbuojasi.

— Duok luomą! Lysk in duo
be! Kas yra vereziau! Szaukia 
nesavu balsu Barzdukas.

— Nežinau nei pats isz kur 
ta pajiega atsirado, keturiu vy
ru vos pakeliama akmeni-dvie- 
jese iszritome, ant kranto. Tik 
vien minkszta žeme apaezioje 
paliko, da truputis ir...

— Atrenik pecziais akmeni 
nes slenka duobėn, rėkia Barz
dukas.

— Insispyriau duobet krasz- 
ta, petim atrėmiau akmeni Ir 
kiek spėkos leidžia laikau 
slenksti duobėn akmeni. z

Rodos jau nedalaikysiu sun
kenybes; pakinkiai virpa, lyg 
užgautos smuiko stygos, peties 

(kaulas braszka, nugurkauliu 
SĄSZuko jytg peįpu raižo.

— Leisiu! Lipk isz duobes 
sakau Barzdukui.

— Da truputi; jau dangtis 
reikia at

kasti, dvasia, traukdamas pra- 
szo Barzdukas.

— Negaliu ilgiau, negaliu 
almamuoju dantis grieždamas.

— Nežinau ’'kaip tas viskas 
atsitiko; sąmones nustojau. Tik'

atsipeikėjas pajutau aplink sa
ve bildesį.

Pramerkiu akis, nepaprasta 
regini matau. Barzdukas'kau- 
jasi su ožiu. Puolu prie serme-

gėlės, siekiu ranka pleszkutes, 
su szvestu vandeniu, dingusi. 
Sutripta in smulkius szmote- 
lius.

iSzetono darbas! Dingtelėjo

TARADAIKA R

Ant blogu laiku nerugosim.
Žmogui niekados negana,

# Taip kaip toji boba
pasakoje:

Norėjo 'boba tureli nauja 
lovyti,

Kad turėtu už ka szerti

Istorija apie Amžina Žydą.

Per paczts
Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Tik rankomis skeriezioje ir 
kaž-ka niurna.

Žinokis, pamaseziau sau vie
nas, ko norėjai, ta ir gavai. O, 
man kas? Apsisukau ir nuėjau

TIKTAI,. . , 50c i

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Sako: Kvailiams nereikalingas 
tikėjimas, 

Nes apie tikėjimą mažas ju 
iszmanimas, 

Tokie sau mausto nuolatos, 
Jog po smert, nesiranda 

pragaros.
Tai vyrucziai, geriause 

tikėjimas, 
Jog po smert pragaros nėra, 

Tik sziandibn ir gerai gyventi 
ant svieto, 

Jeigu po smert smalos 
neragausime, 

Bet kai]) girdėt, tai smalos 
pralgaroje nenaudoje, 

Tiktai spirito ir gazolino, 
Kurie da smarkiau dega, 

Negu smala su siera.
Tai tik vyrucziai, taip save 

ramina, 
Bet asz nenoriu to vargo, 
Ka be duszius vargina, 

Apie tai nekalbėsiu, 
Velik tylėsiu.

Ne viena karta asz visiems 
minėjau, 

Jog reikia cziedyt pinigą,

paruokuotu, 
Kiek per visa meta uždirba 
Tai nedejuotu ir nerugotu.

Kašyklosia dalbas smagiauses,
Ir uždarbis geriauses,

Bet ant senatve bus sunkiau, 
Kada pajiegu turėsi mažiau 

ir ne pinigu,

Paskui baudė seneli, 
Kad parūpinta jai nauja 

stubeli, 
Ant galo, užsimanė, kad būti 

turtinga pone.
Niekados žmogui nebūna gana, 

Ir niekad neprisotintas, 
Nei noras, akys ir pilvas.

Pinigai labai sunkiai žmogui 
pareina, 

Turi nemažiai prakaito 
iszlieti, 

Kolei doleriuku uždirba, 
O asz vyrucziai, žinau gera 

būda, 
Jog be jokio darbo gali 

uždirti, 
Nuo keliu centu lyg keliu 

doleriu, 
Ir tai sėdint stuboje!
Kaip stuboje sėdėsi, 

Nei cento neiszduosi, 
Kaip iszeisi per duris, 

lazduosi ne tik centus, bet 
ir dolerius. 

Turime vyrucziai mokintis 
gražaus apsiejimo, 

Nuo kitu tautu, 
O paczedumo nuo žydu.

Jeigu mes vadiname 'žydus 
suk ežiais,

Tai nieko nekenks, 
Kad ir mes mokytumems 

nuo ju, 
Suktumo ir solidariszkumo. 

Kas yra musu, turime mylėti, 
O kas blogo, tai reikia 

nutylėti,
Svietui negarsinti, 

Ir nešit vežiot i.
Tankiausia tarp musu 

atsiranda palaikiu, 
Jeigu gauna katras inkasti, 

Tai net smagiau jam ant 
szirdies buna.

Szia gadynia, žmonis szunis

daržine.
— Na, kas-gi buvo paskui? 

— Vienu kartu paklausėme Pli
ki aus.

— Ir kas-gi ? Protas jo susi
maisze ; o už poros sanvaieziu ir 
mirė.

— Tai sulyg justi pasakos 
reikia pripažinti, kad pinigai 
dega, pastebėjo vienas ir tarpo 
musu.

— Kad pinigai dega, tai tik
ra tiesa, tvirtino Plikius. Tii< 
nėr žinios ar mes tikrai už var- 
dijom; kitur sako, pinigai valo
si.

Kaip ten nebūtu, bet Lietu
vos žemele nemažai savyje šle
pe aukso ir sidabro ir auksas ir 
sidabras, būtinai valosi syki in 
septynis metus.

— Užbaigęs pasaka Plikis 
atsikėlė ir da karta pažvelgė 
jauniman, tvirtinaneziu balsu 
kalbėjo:

— Pinigai dega, vaikucziai 
Tie patys pinigai, kuriuos m u-
su tauta sukrovė Lenku dvar
poniams. Ir nepaliaus dege iki 
neatais 'žinios, kuris atspės už
keikimo 'žodžius.

Ir eina Plikis savo pakrypu- 
sion pusion ant szono grintele 
vien kartodamas: “Pinigai de
ga ! Pinigai dega!

O garsas atsimuszdamas isz 
puvusio gluosnio vidurį karto
ja tuos paežius žodžius janimo 
sielon. ‘ GALAS.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

- B - CELA=^8

arba pradžia
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col.
Tiktai, 10c.
■ ‘ SAŪL3 ” 

MAHANOY CITY, PA.
AM-lA *-****■*-*-»-*-****. **-*.»,

Pone J. Matulavicziene isz 
Elm Grove, West Va., raszo:— 
Prisiuncziu tamistoms užmo
kesti už laikraszti “Saule” ant 
kito meto ir vėlinu kad da su
lauktume! su Dievo malone ki
lu Nauju Metu, ir kad “Saule” 
szviestu po musu pastogia. Lin
kiu visiems laikraszczio darbi
ninkams sveikatos ir gero pa
sivedimo. Vėlinu ir kitiems 
skaityti taja naudinga laikrasz
ti “Saule” kuri suramina vi
sus žmonis.

“SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

Ar turime norints viena 
turcziu,

Kaip kiti vadina bagocziu? 
Jeigu metini uždarbi 

paruokuosim,

Ba vieni ant kitu kaip 
iszmano loja, 

Yra žmonių “labai geru,” 
Bet, ‘ ‘ daugiau blogu! ’ ’

Niekai j u apsiejimas,
Kia uliszkas gyvenimas, 

Ir pasielgimas.
Ir Dievas taip sutaiku, 

Jog ir gero nėra isz 
j u vaiku, 

Nes koki tėvai, toki ir vaikai!

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.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. J



Žinios Vietines! Jaunas Pypkorius 'senus metus
* * S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

— Pereita Petnyczia, ple- 
ezikai insi'gavo in Gulf Service 
Station, 799 W. Centre Uly., tai 
yra Geo. P. Kovalo gazoliu sto
ti. Policija tyrinėja vagysta.

—• Darbai Mahanojuje eina 
gerai, kasyklos dirba kas diena.

t Ketverge 2:45 valanda 
popiet, pasimirė pone Ona Hu- 
bertiene, nuo 1100 E. Centre 
Uly., Pottsville ligonbuteje. 
Velione staigai apsirgo sanvai- 
te adgal ir likos nuvežta in li- 
gonbute pereita Sereda. Ghne 
Lietuvoj, atvyko in czionais 41 
metu adgal. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos ir prie 
Said. Szirdies Jėzaus ir Ražan- 
cziavos draugyseziu. Paliko 
dideliam nuliudime savo vyra 
Stanlislova, seseri R. Raga'žins- 
kiene, broli Kaz. Grabauska, 3 
aliukus ir 3 aukikes visi isz Phi
lipsburg, Pa. Laidojo Utarnin
ke, su apiegomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9 valanda ryte ir 
palaidos parapijos kapuose. 
jGralborius L. Traskauskas.

>—Utarninke pripuola Szv. 
Povilo Atsiskyrėlio; Seredoj 
Szv. Marcelio; Ketverge Szv. 
Antano Abaso.
, •— Arti Ringtono, armijos 
eroplanas C-45 isz Middltown, 
Pa., nuo savo kelio nuklydo ir 
nerado kur nusileisti, staigai 
tas eroplataas visu savo smar
kumu reže in kaina, ir likos su
naikintas. Du armijos lakū
nai žuvo: Lt. Philip Dittman, 
30 metu amžiaus, nuo 168 Gras
mere Uly., Pittsburgh, Pa., ir 
Lt. Joseph F. Lavoie, 21 metu 
amžiaus, isz Los Angelos, Cal.

Szitas dvieju metu pipiru- 
kas myli pypke kaip koks se
nis rūkyti. Jis pareina isz 
Čigonu szeimynos kur ne tik 
tėvas myli pypke pipsėti, bet 
mamyte pypke insikandus 
ruko.

Kinijoje Taika

SHENANDOAH, PA

— William Penn kasyklos 
pradėjo dirbti Panedelyje. 
Daug angliakasiu sugryžo prie 
darbo.

— Sekantieji gydosi Lo
cust Mt. ligonbuteje: Juozas 
.Vilkelis ir Dorta Matakonis isz 
miesto, o pone V. Navitskiene 
gydosi Ashland ligonbuteje.

J Gerai žinoma visiems se
na gyventoja pone Marijona L. 
Luiskauskiene, nuo 328 Turkey 
Run, mire Petnyezioje apie 
12:15 popiet, namie, po liga 
septynių menesiu. Velione gi
mė Lietuvoj, pribuvo in Ameri
ka 50 metu adgal. Josios vyras 
mirė 22 metai adgal. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. Pa
liko dideliam nuliudime 6 duk
terys : J. Kolovskiene, J. Zube- 
riene, G. Czernauskiene, J. Hy- 
lan, V. Szustackiene visi isz 
Turkey Run, ir A. Sorokiene isz 
Kensington, Conn., 4 hunus: 
Juozą ir Alberta namie; Blada, 
Plymouth, Pa., ir Jurgi, Bethle
hem, Pa., seseri A. Lukoniene 
isz Buffalo, N. Y., 22 anuku ir 
anūkes ir viena pra-anuka. 
Laidotuves invyko Utarninke 
su Szv. Miszioms Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda ryte, ir 
palaidota parapijos kapuose. 
Graborius V. Menkeviczius lai
dojo.

Bolszeviku Censura
NEW YORK, (LAIC) — 

Ant kiek Bolszeviku cenzūra 
siauezia Lietuvoje, galima 
spręsti isz to, kad po pirmojo 
Eolszevikmeszio, Lietuvos su-1 
kiteliai centrinėj paczto instai- 
goj Kaune rado sulaikytu, in 
užsieni skirtu laiszku net asz- 
tuoniolika szimtu, ,____ , j

szias dienas jie ten kariavo, 20,-* buvo pasirenge del taikos. Už 
PI? TQIMTXTIkareiviu krito pakol Japo- tai, dabar randasi tiek daug ne- PRISIMINUS (4ius ant tos salos iszkase ir isz- susipratimo, tiek daug susikir

timo ir prieszingu nuomonių.
. Dabar taika palaikyti beveik Vasario (Feb.) 23, apsupo ir . . . .•. . . „ | sunkiau negu karas vesti.

de Generolo Yamashito karei-. Tautos tariasi ir mitinguoja, 
vius ant Luzon Salos. Balan-,bet nieko nenutaria, Konferen- 
džio (April) 1, Ryukyu Salos ei jose visi daug szneka, bet nie-

Įėjimai, taip pat kalėjimas Lu-Į amžiaus. Kiek vėliau sziaukia- 
kiszkiuose perpildyti iki sausa- muju amžius buvo sumažintas 
kimszos. iki 25 metu.

musze.
(Tasa Nuo 1 Puslapio) In szaukima miestuose atsi-

Balandžio (April) 25, Ameri- I’aeme Manilos miesta ir iszžn’l
kiecziai su Sovietais susiejo 
mažame Torgau miestelyje. Da-' 
bar jau Vokietija buvo perdem 
perskelta. buvo inlausztos ir Japonu su- kc nepasako. Nuo karo pabai-i sj03 užgyventos laikus, 

sisiekimas su savo krasztu bu-'gos iki szios dienos nieko aisz-Į
Paskutines Vokietijos dienos vo nutrauktas. Prasidėjo kru- kaus da neturime kaslink tai- , 

buvo tikrai baisios ir pražūtim! vįnas įr baisus karas del Okina-, kos. Gal ims visus sziuos metus' 
ges. Naciai tikėjosi kad jie ne- wa gates. Okinawa Shla buvo viską susitvarkyti ir in sena1 

' pasiduos, kad jie iszsilaikys paimta, bet brangiai ta pergale paprasta gyvenimą sugryžti! 
j Alpu kalnuose Austrijoje ir Ba- kasztavo: 39,000 Amerikiecziu! -----------------------
varijoje. Bet Anglijos ir Ameri-: krito> japonai dabar SUPrat°!^|j^|^UQ^

TRAGEDIJA

Apeliacinio Teismo kamba-
rai irgi paversti kalėjimu. (Vi-1 liepe apie 30%, kaimuose apie 
sos vietos Vilniaus mieste). Sa- 10%. Paskui, Sovietai pradėjo 
nitariniu ir maisto požiūriais, žmones gaudyti. “Nuo mobili- 
kalejimu sanlygos yra nepaly- zacijos pasiszalinusius pradėta 
ginant blogesnes už Vokiszko- urmą szaudyti. ” Neapsieita’r 

provokacijų. Suszaudytuju la
vonai neretai buvo perrengiami 

i in raudonarmiecziu rubus, kad 
j publika intikinti esą jie buvo 
I užpulti Lenku teritorines ka
riuomenes daliniu.

tęsęsi apie

szitu ka- 
buvo Ame- 
ir Genero-

ISZ KINIJOS. — Po daug 
metu daro ir kraujo praliejimo 
Kinijoje jau vėl taika vieszpa- 
tauja. Tautininku valdžia su 
Chiang Kai-shek vadovystėje 
susitaikė su Komunistais ir nu
traukė kara kuris 
dvideszimts metu.

Tarpininkas tarp 
riaujaneziu armijų 
likos ambasadorius
las George C. Marshall, kuris 
buvo ten pasiunstas kai amba
sadorius Hurley parvažiavo isz 
Kinijos ir visiems visa teisybe 
pasakė kas ten darosi. Nors 
Ambasadorius Hurley prarado 
savo szilta vieta, bet jis dabar 
gali džiaugtis ir didžiuotis kad 
ežia buvo jo virszus ir gana. 
Nes Generolas Marshall dare 
kaip tik taip kaip Hurley pata
rė.

Jauniausias Beis-Bolo 
Tarpininkas

Henry P. McGowan, 18 me
tu vyrukas isz Ozone Park, 
L. I., yra jauniausias beis-bo- 
lo žaidimą prižiūri Ohio val
stijoje.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja knnns numirėlio. Pasam* 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiems 
reikalams. Telefono Numeraa 78. 
920 W. Centra St., Mahanoy City

kos generolai nesnaudė ir ne-j kacĮ jiems galas, nes ju krasztas 
miegojo. Amerikos armijos už
ėjo jiems už akiu ir ta kelia už
kirto. Paskutine viltis užgeso.

Galingiausia ir baisingiausia 
armija “Wehrmacht,” kurios 
visas svietas taip bijojo, kuri 
beveik visa Europa buvo su sa
vo cziebatais sumindžiojus, da
bar gavo paragauti savo pyra
go. Ja isz visu pusiu apsupo, 
draskė ir naikino. Visas divizi
jas, visus pulkus ant sykio nai
kino ir paskui net pavieniui ofi- 
cierius ir kareivius gainiojo ir 
žudė. Gyvas pragaras atsivėrė. 
Jiems nebuvo nei kur bėgti nei 
kur suktis, nes isz visu pusiu 
armotu griausmas juos sutiko, 
o isz padangių tukstaneziai 
bomberiu staugė ir pragaisztin- 
gas bombas liejo.

Vokiecziu eroplanai ir bom- 
beriai jau nusileido isz padan
gių, ir daugiau nesikele nes jie 
buvo sudaužyti ir visi lakūnai 
amžinai miegojo.

Italijoje tas galingas Musso
lini, kuris svajojo kad jis bus 
kitas ciecorius, kaip koks ski
landis buvo pakabintas. Patys 
Italijonai ji nužudė, ir ant uly- 
czios kaip koki szuni paliko.

Gegužio (May) 1, Vokiecziai 
iszgirdo per savo radijus kad 
Hitleris krito Berlyne, didvy
ri szkai kariaudamas ir ginda
mas savo tauta. Admirolas 
Kari Doenitz liko Hitlerio vie
toje.

Gegužio (May) 2, net 2,000,- 
000 Vokiecziu kareiviu mete 
savo ginklus ir pasidavė pieti
nėje puseje. Gegužio (May) 6, 
kitas milijonas trenke savo 
ginklus ant žemes ir pasidavė 
sziaurineje puseje.

Gegužio (May) 7, visi Vokie
cziai rankas iszkele ir sake ka
put. Generolas Eisenhower pri
ėmė ir pripažino Vokiecziu pa- 
sidavima. Ant rytojaus Vokie
cziai pasidavė ir Sovietams, 
nors jie manstino 
sarmatos, giedos, 
vien tik Anglams 
ežiams pasiduos.

O Pacifike jau nuo anų Nau
ju Metu Amerika vieszpatavo 
ant mariu ir padangėse. Ameri
kos bomberiai miestus naikino 
ir tvirtoves arde, Amerikos lai
vynas Japonu laivyno jieszko- 
jo. Generolas MacArthur su-

jau buvo visiszkai apsuptas. 
Dabar Japonu generolai paaisz- 
kina kad kai Amerikiecziai pa
ėmė Okinawa Salas, tai Japo
nai jau žinojo kad viskas pra
laimėta.

Liepos (July) 26, Anglija ir 
Amerika pasiuntė Japonams 
savo reikalavimus jeigu Japo
nai nori pasiduoti: jie turi vi
siszkai pasiduoti be jokiu san- 
lygu, o jeigu nepasiduos tai bus 
visiszkai sunaikinta ir žmones 
iszžudyti. Japonai atkirto pik
tai kad Japonas mirszta, bet ne
pasiduoda.

Amerika in ta Japonu užsi
spyrima nieko nesake ir taip 
dalykai stovėjo iki Rugpjuczio 
(Aug.) 6, kada vienas mažas 
eroplanas, greitas bomberis isz- 
leke be palydovu ir be pesztuku 
eroplanu ir pasirodė virsz dide
lio ir gražaus Hiroshima mies
to. Jis paleido visai maža bom
ba kuri isz pradžių greitai kri
to, bet paskui isz jos iszsiskete 
mažas parasziutas ir bomba vi
sai isz lėto plauke virsz Hiro
shima miesto. O tas bomberis 
kaip žaibas dure namo.

Ta maža bomba daugiau ne
gu puse to didelio miesto in dul
kes pavertė, tukstanezius Japo
nu iszžude, josios spinduliai net 
už sanvaites laiko Japonams vi
durius iszdegino. Isz namu, sta
bu ir medžiu visai nieko nebe
liko. Ta maža bomba (Atomic 
Bomb) buvo Amerikos moks- 
lincziu iszrasta ir jos sprogs
tanti jiega buvo baisesne negu 
keli milijonai tonu dinamito.

Rugpjuczio (Aug.) 8 Rusija 
paskelbė kara priesz Japonus.

kad jie tos 
iszvengs ir 
ir Amerikie-

Rugpjuczio (Aug.) 9, Ameri
kos lakūnai kita tokia baisia 
bomba paleido ant Nagasaki1 
miesto ir ji su dulkėmis sumai-! 
sze gyventojus iszžude. Ta pa- 
czia diena Prezidentas Truma
ms patarė Japonams pasiduoti 
ar pražūti.

Rugpjuczio (Aug.) 10, Japo
nija prasze susimylejimo, sake 
kad ji nori pasiduoti.

Amerikos Karo Sztabas Pa- 
cifike pasakė kad jie priims Ja
ponu pasidavima, jeigu pats 
Imperatorius Hirohito pasi
duos.

Rugpjuczio (Aug.) 14, Japo-i 
nu laikraszcziai paskelbė kad1gryžo in Philippinus. Jau du nu laikraszcziai pasneioe Kair 

kartu Amerikos laivynas buvo'ju Imperatorius nutarė baigti 
susikirtes su Japonu galingu'kara- Jie taip norėjo savo žmo-| 
laivynu ir dabar daugiau negu nes mokinti, kad Japonai savo 
puse Japonu laivyno radosi ant noru nust°ja kariauti. Jiems 

buvo sarmata prisipažinti kad 
jie kara pralaimėjo.

Rugpjuczio (Aug.) 27, Japo
nu atstovai visiszkai pasidavė 
ir pasirasze savo pasidavimo 
popieras Rugsėjo (Sept.) 2.

mariu dugno.o
Sausio (Jan.) 9, Amerikie

cziai iszlipo ant Luzon Salos 
kranto ir marsziavo in Manilos 
miesta.

Vasario (Feb.) 18, Amerikos 
marinai per savo draugu krau
ją pribrido prie Iwo Jima Salos 
tik 700 myliu nuo Tokyo, Japo
nu sostines. Dvideszimts-sze-

Karas su Japonais labai grei
tai ir visai netikėtai pasibaigė. 
Musu vadai, politikieriai ir dip- 
liomatai sau snūduriavo ir ne-

Liudininkai pasakoja, kad 
i 30-iai asmenų skirtose kame-! 
I ruošė sukimszama po 250 ir 300. 
Sunku insivaizduoti ten esan- 
czia neszvara, apsėdima para
zitais ir dvokimą. Plecziais ti-j 
tas ir raudonlige. i

NKVD net saves nevargina' 
suimtiems praneszti už ka jie 
kalinami.

Represijos prasidėjo placziu 
mastu. Ju pasėkoje in Rusijos 
giluma buvo iszdeportuota in 
40,000 žmonių. 1945 m., Vasario ’ n
menesyje isz Vilniaus in Stali- 
nogorska buvo iszsiusti du mil- 

Daug suimtu j u neužilgo buvo žiniski žmonių transportai.
sugražinta in Sovietu Rusija. Be NKVD, Lenku persekioji- 

Vilnius jau prato prie suim- mo akcijoje dalyvauja ir Lietu
ku spauda Amerikoje, prabilo! tuju varymo. Vaizdai begali-! viszko j i milicija, kuri, pana- 
ZPPA (Sujungta Lenku Span- niai liūdni ir kapiningai (ma-'sziai kaip ir Radkevicziaus po- 
da Amerikoje).

In straipsnio dokumentacine J nudriskę, tyliai traukia miesto Rusijoje apmokytiems agen- 
verte atsižvelgiant, mes ji pa-'gatvėmis kariszkai surikiuotos tams, susideda isz visuomenes 
duodame veik isztisai.

“Metu, kai informacija apie juos saugoja skaitlinga sargy-1 tu. 
padėti centrinėje ir vakarinėje, ha su specialiai dresuotais žuni- 
Lenkijoje yra, galima sakyti, mis.
pakankama, raszo ZPPA, plo
tai in rytus nuo Kurzono linijos 

, tarytum, kaip ir atskirsti nuo 
, pasaulio.

Žinios apie ten esanezia pa
dėti mus pasiekia tik retkar- 
cziais ir tai nereguliariai.

Ypatingai blogoj tuo atžvil
giu padėtyje randasi sziaurines 
Lenkijos plotai, kurie liko isz- 
parceliuoti tarp vakarines 
Baltgudijos ir Sovietines Lie
tuvos.

In Lapkriczio gala, raszo ZP 
PA, pavyko gauti Autentiszku 
Žinių ir apie tenykszczia padė
ti.

Bendrai paėmus, padėtis ten 
atrodo sekaneziai:

Sovietams antru kart atėjus, 
insivieszpatavo tiek žiaurus pa- 
sięĮgįmaSj kad nenoroms kila 
klausymas ar tik Sovietai sziuo 
kart nėra pasiryžę visiszkai isz- 
naikinti Lenkiszkaji pamata.

Savo žiaurumu ir beatodaira, 
dabar vykdomas pasielgimas 
toli virszija net blogiausius 19- 
39-1941 metu Rusu užgyventos 
laikus.

Apytikriais stebėtojų apskai- 
cziavimais manoma, kad per 15 
menesiu — nuo Sovietu, antro-1 
jo pasirodymo 1944 metais iki! 

11945 Spalio menesio per aresz- 
tus ir kalėjimus pere j o virsz 
50,C00 Lenku.

Slovackio gatves kalėjimas, 
kalėjimas Antakalnyje, Teis-1 
mo ir Mickevicziaus gatves ka-'

NEW YORK. (LAIC) — 
Tokia antraszte, per visa Len-

cabre) slegiantieji: iszalke ir licija Varszavoje, vadovaujant

kaliniu voros. Isz visu pusiu atmatų ir sziaip invairu valka-

Vorai stabtelėjus, 
I vereziami priklaupti.

Bandymai kalinius 
binti, paprastai, baigiasi szau- 

! dymu ir szunu pjudymu.

prakal-

Ypatingai beatodairine Len
ku atžvilgiu elgsena pasižyme- 

kaliniai jo jaunas. Sovietu Rusijoje ap- 
I mokytas, Lietuvis vardu Karo- 
I sas. Jis tebevadovauja Lietu- 
jviszkos milicijos operaciniams 
būriams Rudaminoje, Turge
liuose, Šunskuose ir Salczinin-

Už priklausymą prie Lenku kuose. Lietuviszkoji adminis- 
pasielgines kariuomenes (Pols- j tracija su inkareziu padeda nai- 
ka Armija Krajowa) Sovietu kinti Lenkiszkaji elementą 
karinis tribunolas Vilniuje kai-j “Vilnijoje, manydama, kad 
tinamiems skiria 6-8 sunkiuju plebiscito atveju, tas nulems 
darbu mętus, kur nors darbo Vilniaus priklausomybe Lietu- 
stovykloje Rusijoje, o ju szei- vai.” (musu pabraukta), 
mynos paprastai, baudžiamos 5 
metais kalėjimo. Tarp kitko, 
szios ruszies nusikaltimams 
amnestija netaikoma.

Tuom tarpu, Lenkams repa- 
trijuotis isz “Kauniszkos Lie
tuvos” daromos invairios kliū
tys. ZPPA informatoriaus nuo
mone, ten Lietuviams esą svar-Daugiausiai deportavimu ir 

suėmimu butą pereita žiema, i bu pasilaikyti inkaitu, ant ku- 
Apie deportuotu j u likimą žinių' riu bus galima ligiai suversti 
nėra. Yra žinoma kad pereitu1 kalte už “faszizma” ir “reak- 
metu Liepos-Spalio men., So-!cija” jau labiau, kad per sziu 
vietai suaresztavo 8,000 Lenku metu Vasara, Lietuvos parti-
teritorines kariuomenes kariu, 
kurie, kartu su raudonarmie- 
cziais, dalyvavo kautynėse Vil
niui isz Vokiecziu atimti.

Paskutinėmis žiniomis 6,000 
tu kariu vis tebelaikomi Kalu
gos stovykloje. Nėra žinių, kas 

I atsitiko su likusiais 2,000 nors 
iki sz. m. Liepos menesio jie bu
vo naudojami miszko darbams 
kur tai Riazanio apielinkeje.

zanai žymiai sustiprina priesz 
Sovietine akcija.

Repatrijavimo pasėkoje, isz 
Vilnijos in Lenkija buvo isz- 
siusta 40,000 asmenų. Isz viso, 
repatrijavimui buvo užregis
truota virsz 120,000, kuriu vie- 

1 nas treczdalis liko iszvežtas Ru
sijon.

1944 metu Rugsėjo menesyje. 
Sovietai Vilnijoje paskelbė mo-Į 
tilizacija. Pirmas szaukimas 
paliete visus vyrus iki 45 metu

Esa repatrijavimo sanlygos 
buvo neregėtai sunkios. Ne me
dicinos pagelbos, ne tinkamo 
aprūpinimo maistu. Kelione te- 

1 sesi menesiais. Sakysime 1945 
1 m., Gegužes Baranoviczius ap
leidęs transportas, Liepos me-

Pasiputusi Kate

Szita kate iszgrajino, iszlaimejo pirmutine garbes vieta 
kaipo gražiausia kate visoje Amerikoje. Jis rodos supranta 
ir žino kad ji ne kokia paprasta kate. Ji net ir in pelyte ne
žiūri nes ji yra nepaprasta kate. Mrs. Sidney F. Gray isz 
Chicago, Ill., yra tos garbingos kates sanvininke.

nesyje vis da buvo matytas ju
dant Poznanėje.

Repatrijavimo reikaluose 
Rusai laikosi sekanczios taisyk
les: “ in Lenkija (suprasz in 
nauja Lenkija in vakarus nuo 
Kurzono linijos) buvo iszlei- 
džiarna mažai tautiniai susipra
tęs dalykas. Tautiniai susipra
tusius, taip pat politiniai su
brendusius, vienu ar kitu pre
tekstu (o tai ir be preteksto) 
Rusai grūdo in Rusijos giluma.

Iszvadoje, ZPPA pastebi, 
Lenku padėtis Vilnijoje yra 
tiek tragiszka, kad nesiduoda 
net apraszoma. Kad suprasti — 
reikia ja paežiam pergyventi, 
iszsitare vienas isz ten pabėgu
siu. Su nusistebėjimo verta isz- 
tverme, baigia ZPPA Lenkisz- 
kas dalykas persekiojimo ir 
teroro nepaisydamas, tebesilai
ko tėvu žemes.”


