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Isz Amerikos
Musu Kareiviai

Reikalingi Europoje

MIAMI BEACH, FLA. — 
Winston Churchill, buvęs Ang
lijos Ministeris atvažiavo in 
Amerika ant vakaciju. Jis pa
sakė Amerikiecziams kad musu 
kareiviai labai reikalingi Euro
poje, jeigu mes norime tikrai 
szita kara laimėti ir savo per
gale pasinaudoti. Jis sake kad,' 
“Reikia Vokieczius ne tik val
dyti, bet ir prižiūrėti, jeigu 
visi kareiviai parvažiuos, tai 
visas szitas karas ir visa musu 
pergale niekais nueis. ’ ’

17 Žuvo Eroplano
Nelaimėje

t

CHESHIRE, CONN. — Di
delis eroplanas atlėkė isz Mia
mi, Florida in New York. Isz 
New York, jis pasikėlė in pa
danges ir pasuko in Boston, 
Mass. Bet Bostono jis niekados 
nepasieke. Jis padangėse užsi
degė ir in szmotelius susprogo. 
Nukrito netoli Cheshire, Conn, 
ir visi buvo ant smert užmuszti. 
Ant to eroplano važiavo net 
septyniolika žmonių.

Valdžia ir eroplano kompani
ja dabar tiria ir tardo ir nori 
žinoti kas ten atsitiko. Jie gali 
spėti, bet niekados nedažinos, 
nes visi tie kurie žinojo žuvo. 
Kai jis nukrito niekas negalėjo 
prie jo prieiti, nes jis taip bai
siai dege.

Nelaime Ant
Geležinkelio

LEBANON, PA. — Pereita 
Ketverga, Readingo freitinis 
trūkis trenke in ekspresini tru
ki kuris buvo nuszokes nuo rei- 
liu ir veže 204 kareiviu isz 
Camp Kilmer, N. J., in Indian
town Gap. Kareivis Pfc. James 
P. Morgan, 22 metu amžiaus isz 
Baton Rouge, La., ir inžinerius 
Charles Hellings, 31 metu, isz 
Wymoissing, Pa., likos užmusz- 
ti, o 22 kareiviai likos sužeisti. 
Nelaime atsitiko arti Myers
ville.

Maista Lietuvoje Gau
na Tik Su Kortelėms

NEW YORK. (LAIC) — 
Nežmoniszkai kieta Bolszeviku 
cenzūra nepraleidžia nei vienos 
nekontroliuojamos žinutes isz 
Lietuvos. Jokiam beszaliszkam 
užsienio korespondentui nelei
džiama lankytis Lietuvoje. Vie
nok, isz kitu szaltiniu žinome 
kad net kaimo maitybai inves- 
tos korteles.

Užtaria Japonu Generolą Yamashita

Japonai pasiraszo ant peticijų ir praszo Generolo Mac- 
Arthur kad jis iszteisintu ir paleistu Japonu Generolą Ya
mashita, kuris yra apsūdytas ant smert už skerdynes Ame- 
rikiecziu per kara. Japonas kuris stovi su ta juosta yra visu 
tu Japonu vadas. Ant tos juostos yra paraszyta: “Asz esu 
atsakomingas už visus Japonus kurie praszo Yamashitai su- 
simyliejimo.”

JAUNI VAGIAI
IR ŽMOGŽUDŽIAI

NEV7 YORK. — Deszimts 
metu vaikutis, Cornelius Kae- 
hane inejo in viena restorana in 
Mahattan, N. Y., iszsitrauke 
maža karabinuka kuri jis buvo 
gavės ant Kalėdų ir atkiszo ji 
in viena darbininke ir drąsiai 
suszuko: ‘ ‘ Duok man visus pi
nigus, jeigu ne tai szausiu!” 
Darbininke, patarnautoja, pa
žiurėjo in vaikiuką ir ji pastū
mė in szali ir nusijuokė. Bet kai 
tas vaikiukas užsispyrės reika
lavo pinigu ir sake, kad jis raz- 
baininkas ir vagis, darbininke 
ji už rankos paėmė ir nuvede 
pas policijanta. Viens jo kara
binu iszkrito jam isz rankelių ir 
sudužo ant grindų. Jis polici- 
jantu pasiskundė, kad kas nors 
ne taip buvo kaip reikėjo, kad 
jis mate ant “Movies,” ant 
krutamu j u paveikslu, kaip va
giai gerai moka vogti, bet jam 
kažkaip ten nepasiseke.

SAN DIEGO, CALIF. — 
Trylikos metu amžiaus Lionei 
Dodson viena gražu vakara at
sisėdo prie stalo ir parasze savo 
draugei, 12 metu mergaitei mei
les laiszka: “Tu niekados neži
nosi kiek asz tave myliu. Asz 
noriu kad tu gautai mano dvi
rati, “baicikeli,” paskui jis at- 
provino savo tėvo revolveri ir 
paleido sziuvi in savo smegenis.

DENTON, TEXAS — Ketu
riolikos metu mergaite, Jieva 
Lee Knopp, isz Palo Pinto Apy
gardos insisedo in takse “Taxi

Maistas“s 1,600,000
K. — Maistas, J y

Darbininku Strai- 
kuoj a Amerikoj e

NEW YORK.
y patingai visokia mesa buvo 
baisiai brangi per kara. Bet da
bar brangesne. Kai tik žmones 
iszgirdo kad mėsininkai ketina 
straikuoti, tai visi puolėsi in 
huczernes prisipirkti del ryto-l 
jaus ir del kitos sanvaites. O tos
mėsos mažai tenai rado.

Dabar “Black Market” daro 
gera bizni. Buczerys gali pirk
tis kokios tik jis nori mėsos ir 
kiek tik nori, jeigu jis gerai pa
teps ir dvigubai užsimokės. 
Paskui tas buczerys ir tau par
duos jeigu tu jam panasziai pa-
tepsi ir permokėsi.

Verszienos gali gauti kiek tik' 
nori: $1.20 už švara.

Buczerys ana sanvaite parda
vė kumpi už penkios deszimts

Cab” atkiszo maža revolveri in 
draiveri ir jam insake: “Va
žiuok isz Texas valstijos.” 
Draiverys važiavo in Oklahoma 
valstija. Už keliu adynu, mer
gaite iszalko ir insake draive- 
riui sustoti ir jai saldainiu, ken- 
džiu nupirkti. Jis inejo in szto- 
ra saldainiu ir tuo pat kartu 
patelefonavo policijai. Kaip tik 
iszvažiavo isz miestelio, polici- 
jantai juodu susitiko ir sustab
dė. Ji policijai prisipažino, kad 
jai insipyko eiti in mokykla ir 
ji norėjo pabėgti.

BANGOR, MAINE. — Ketu
riolikos metu, Franas Edwin 
Varney ant smert perdure savo 
sesute su dideliu peiliu, už tai 
kad ji su juo nenorėjo bovintis.

BRONX, N. Y. — Trys juo
dakes, kurios yra apie dvylikos 
užpuolė viena sztorninka,. Sa
muel Flamebaum, Žydeli, ji už
smaugė ir paskui pasivogė dvi 
poras czeveryku.

---------- □-------- -—

Vilniaus Lietuviai
Isztremime

NEW YORK. (LAIC) — 
Tarp daugybes Lietuviu trem
tiniu yra nemažai ir kilusiu isz 
Vilniaus kraszto. Jie parodo 
nemaža veiklumo. Pav. Vilnie
tis Lietuvis J. Cicienas Haff- 
kruge, redaguoja laikraszti 
“Kelyje Tėvynė.” Tame pat 
mieste leidžiamas ir literatūros 
žurnalas “Gintaras,” redaguo
jamas J. Krumino. Redakcijos 
szrabe taip pat yra Vilniecziu.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

centu už švara, vakar tas pats 
buczerys tokius paežius kum
pius pardavinėjo už szeszios 
deszimtys penkis centus už šva
ra.

O bobos taip to sviesto iszsi- 
ilgo, kad dabar duoda visa do
leri už švara. O sukapotos pras
tos mėsos svaras septynios-de- 
szimtys penki centai.

Reiszkia, kad dabar visko 
yra, tik inigu reikia. Dabar tas 
lietuviszkas priežodis labai ge
rai tinka musū laikams, kad, 
“sauso nieks neklauso.”

Du Kareiviai Žuvo

New York Transportacijos Dar
bininkai Straikos; Generolas 
De Gaulle Apleido Savo Vieta
Kaipo Francijos Prezidentas;

1292 Valstijų Fabriku
Jau Užsidarė

SCRANTON, PA. — Duka- 
reiviai buvo ant smert užmusz
ti kai j u automobilius nuo kelio 
nusiverte apie treczia valanda 
ryte. Du kiti j u draugai buvo 
sužeisti. Žuvusiu kareiviu var
dai: John Valinski, 25 metu am
žiaus, nuo 200 Morse ulyczios, 
Simpson, buvo ant syk užmusz- 
tas. Jis buvo Vokiecziu nelais
vėje per vienuolika menesiu. 
K a tik parvažiavo namo ir sztai i 
kas atsitiko. Andrew Mehalco, 
27 metu amžiaus, nuo 116 Ful
ton ulyczios, Mahalco buvo 
vaiske per deszimts metu. Jis 
buvo ant Pearl Harbor salos kai' 
Japonai mus užpuolė, ir paskui

Amerikiecziai
Oficieriai Ir

Vokietes Meilužes

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
— Karo Sztabas dabar labai no
ri kareiviams ir oficieriams in- 
tikti kad jie apsibūtu Vokieti
joje. Kareiviams dabar valia 
visa nakti po ulyczias valkiotis 
ir per saliunus strapaliuoti. 
Oficieriams valia Vokietaites 
mergaites ir merginas parsi
vesti in savo namus ir tenai sa
vo kambariuose jas vaiszinti ir 
su jomis svecziuotis per kiaura
nakti. Merginos apleidžia of i- 
cieriu kambarius tik asztunta 
valanda ryte.

Tokia tvarka ir tokia laisve 
gal ir kareivius ir oficierius pa
tenkina, bet kur musu doros nu
sistatymai, kur musu kareiviu 
drovumas ir gerumai? Tokia 
tvarka- ir tokia laisve nėra kas 
kita kaip tik paleistuvyste ir 
palaidas gyvenimas.

Graboriams Beda

NEW YORK, N. Y. —
per visa kara ant karo lauko 
buvo. Dabar taikos laiku name

Dabar baisu ir mirti New Yor- 
ko mieste. Graboriai pranesza

“Saulėje” buvo jau kokis menesis atgal ra- 
szyta kad visi fabrikantai ir visos kompanijos 
dabar visai nepaiso apie darbininkus, kad kom
panijos dabar neri ir praszo kad visi darbininkai 
straikuotu. Bet, daug žmonių “Saulei” nein- 
tikejo, nes visi kiti laikraszcziai, kaip žeme par
davė tylėjo. Dabar jau ir kiti laikraszcziai pa
mažu ima ta pati sakyti ir prisipažinti.

Geležies ir plieno fabrikai gali visa meta ne
dirbti ir kompanijos gaus milijonus doler- 
riu nuo valdžia iszmokes $160,000,000 jeigu vi-
si ju fabrikai per visus metus nei vienos dienos 
nedirbs! Kaip buvo “Saulėje” aiszkinama ke
lios sanvaites atgal, valdžia prižadėjo kompani
joms sugražinti ju inmoketas “taksas” per ka
ra, jeigu joms “biznis” ne eis, taip kaip ėjo. Da
bar jau ir kiti laikraszcziai ima prisipažinti, kad 
darbo žmogelis net ir už savo straikas isz savo 
kiszeniaus užsimokės.

MĖSOS:
ŽUVO.

Sužeistieji buvo: Ernest Kre- 
zon 25 metu vyrukas. Jis ta ne
laiminga ir nelemta automobi
liu vairavo, ir Andrew Reby, 
taipgi 25 metu vyrukas. Ernest 
Krezon paaiszkino kad kai jie 
važiavo per tilta, didelis trokas,' 
sunkvežimis isz kitos puses at
važiavo ir ant ju szono buvo. 
Jis noredams nuo to truko isz-l 
sisukti, pasuko savo automobi
liu in szona. Automobilius tada 
užszoko ant “pavemento” ir 
davė in tvora. O tvora automo- 
biliaus neatlaike ir taip auto
mobilius ir visi vyrukai nusi
verte nuo kelio ir krito 50 pėdu 
žemyn.

kad jie jau neturi grabu. Dar
bininkai kurie daro grabus jau 
straikuoja ir reikalauja kad 
jiems algas pakeltu. Graboriai 
sako kad jiems už dienos kitos 
pritruks grabu. Isz to galime 
suprasti kad dabar nebus valia 
New York mieste mirti pakol 
straikos bus sugadintos. Gal 
reiketu ir tai giltinei praneszti, 
kad ji gali dabar imti kelias 
dienas vakacija. Nebūt u. pro 
szali ir giltinei eiti ant straiku 
su grabu darbininkais!

Kompanijos ir darbininku unijos susiejo 
Washingtone pasitarti, bet nieko gero isz to ne
buvo. Iszrodi, kad buezernes bus tuszczios.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

Saule? Mahanoy City, Pa.

Valdžia nori juos sutaikinti bet 
kol kas nieko nėra nuveikta.

PLIENO IR GELEŽIES:
Prezidentas Trumanas nori 

pats sutaikinti kompanijas su 
darbininkais, bet kompanijos 
visai nenori klausyti. Darbin- 
nikai sutiko imti valdžios pa
skirta alga, bet kompanijas už
sispyrė ir nei Prezidento Tru
mam) nepaiso.

ELEKTROS:
79 elektros fabrikai užsidarė. 

Czia prie elektros ir priguli Au-

tomobiliu fabrikai. 200,000 el
ektros darbininku dabar strai- 
kuoja ir da tiek straikuos.

TELEFONO:
Daug telefono darbininku da

bar straikuoja ir daugiau ren
giasi straikuoti. Bet, tai tik 
puse bėdos. Dabar visi darbi
ninkai ir visos darbininkes vi
same kraszte rengiasi iszeitį 
ant straiku. Jeigu tas atsitiks, 
tai visa viso kraszto tvarką 
suirs!
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.
■ kito tas sukilimas vaiske. Ka
reiviai reikalauja ir straikuoja, 
kad juos isz vaisko paleistu, isz 
svetimu krasztu parvežtu. Mes 

I taipgi namie taip pat sakome irĮ
Kai visos szitos straikos už- reikalaujame. Už szito'ki iiesii-1 

sibaigs, niekam nieko gero ne-, sipratima valdžia kalta kad ji( 
bus. Nieko naujo nebus nei dar- mums nepaiszkino, o mes kalti, 
bininkams nei fabrikantams. į kad mes su valdžios nusistaty- 

Darbininkai gaus daugiau niais sutikome, nors nieko ne
mokėti. Kompanijos daugiau supratome.
darbininkams iszmokes, betj Kai mes kariavome

ir Japonus,“daugiau ir ims už savo daig-j Vokieczius 
tus ir ta vorus.” Reiszkia, da 
binin'kas daugiau uždirbs, bet'ne tik kara laimėti, 
daugiau ir praleis ant pragyv 
nimo!

Visiems dar'bininkams 
bus pakeltos apie 18%. Darbi- me in vaiska savo vaikus siuns- 
ninku unijos reikalauja, kad ti, bet retas kuris suprato kad 
tiek algas pakeltu, už tai, kad taip pat tas vaiskas reikalingas 
jie sako, kad pragyventi dabar 
net 33% brangiau negu priesz 
kara, o algos pakilo tik 15%. 
Už tai, dabar visi darbininkai 
nori kad jiems algos 'butu pa
keltos.

Bet, pragyvenimas pabrangs
ta pirm negu algos padidėja. 
Reiszkia, jeigu kita sanvaite al
gos butu pakeltos, tai jau szita 
sanvaite viskas pabrangtu. Tai 
darbininkas da negavęs dides
nes algos jau turės už viską 
brangiau mokėti.

Algos bus visiems pakeltos, 
ir tiems kurie dabar straikuoja, 
ir tiems kurie dabar lau'kia pa
matyti kas ežia bus.

“Szitokia tvarka nieko gero 
mums neduos.” Bus daugiau 
pinigu, bet daug daugiau ju ir 
reikes del pragyvenimo.

•Pinigai tik ant tiek geri ir 
. naudingi kad už juos mes gali
me ka nors nusipirkti ar savo 
gyvenimą pagerinti. Jeigu pus- 

. doleris nupirks tiek kiek dole
ris, tai tas doleris yra tik pus- 
dolerio vertas.

Amerikoje Laisves • nėra nei 
darbininkams, nei biznieriams! 
Visa musu pramone, visas mu
su •biznis randasi trijų valdovu 
rankose: Valdžia, Darbininku 
..Unijos ir Dideli Fabrikantai.

Valdžia stengiasi darbinin
kui jiadeti ir unijoms stoti in 
talka. Valdžia ragina darbinin
kus reikalauti didesnio užmo- 
kesnio, bet, tuo pat 'kartu neno
ri kad kompanijos ir fabrikan
tai savo daigtus pabrangintu. 
Todėl, valdžia susidaro isz po
litikierių kuriems balsai, votai 
rupi. Toks valdžios pasielgimas dipliomatas ar valdininkas nie

ko nesake, visai nei nepastebejo 
kad Lenkija yra beveik visisz-

priesz 
musu 

valdžia nusprendė ir pasiryžo 
bet ir tu

prieszu krasztus užkariauti. Vi
si žinojome ir supratome, kad 

algos’jaigti norime kara laimėti turi-

del užkariavimo. Kai karas už 
sibaige visi mes jautiemies kad 
viskas atlikta, kad jau daugiau 
darbo mums nėra. Už tai, dabar 
tas nesusipratimas ir ta nesan
taika. Visi sako kad mums rei
kia ginkluotis, vaiska palaiky
ti, bet visi taipgi tuo pat sykiu 
reikalauja kad kareiviai butu 
isz vaisko paleisti, kad visi vai
kai parvažiuotu. Kaipgi mes 
galime Japonus ir Vokieczius 
suvaldyti kai mes savuosius ne- 
suvaldome, kaip mes galime ki
tus mokyti, kai mes patys nesu
prantame kas ežia darosi ir ne
žinome ko mes norime?

Pirmiau merginoms buvo be- 
ida nes jos negalėjo gauti geru, 
plonu ir gražiu paneziaku (ny
lons), bet dabar pasirodo k’ad 
vyrams didesne beda. Jie nega
li niekur rasti marszkiniu. Mer
ginos, isz bėdos ar isz iszdy'ku- 
mo gali sau sportuoti ir nuogo 
mis kojomis, bet vyras be 
marszkiniu tai taip kaip be ke
liniu.

Vyrams marszkiniu negali
ma pirkti, už tai kad armijos ir 
laivyno sztabas visus juos su
pirko kareiviams ir jūreiviams 
ir jiems juos parduoda 
isz vaisko ar 
paleisti.

Ateina tikros žinios, kad Ko- 
munistiszka valdžia Lenkijoje 
paskelbė 'kad ji nepripažinsta 
szliubu, vedybų bažnyczioje. 
Reiszkia, jeigu nori žemytis, tai 
turi eiti ne in bažnyczia, 'bet 
pas skvaijera.
dyvai yra tai kad nei vienas 
laikrasztis nei vienas Amerikos

Jo Giliukis j dos pasirinkdavo tuos žmones susidraugavimą su visokiu tau-1 ‘"padalink ir
[kritikuoti, kuriuos ir visi ne tu ir tikybų kilmes Amerikie-j gauna kai‘kūrins žmones kai 
mylėjo. 1 romanas dabai puo! i ežiais. Rodosi tik vakar, paviz- LaJa net ir tuose mažumu gru- 
ant žmonių kuriuos visi myli ir jį, Lenku kilmes Amerikietis ])es(? kurios paezios nuo to nu- 
gerbia, kaip James E. Murray žinojo, kad jis turi remti pažau-'kenezia.

į isz Montana kuris y ra visu dar- g-us žmones siekianezius jam! 
bininku uniju gerbiamas ir my- parūpinti nuolatini gera apnio- 

, Jimas, ir Elbert J. William Fui- kaina (laiba, pilna civiliu lais- 
j bright, teisėjas isz Utah valsti- viu lygybe ir daugeli kitu so- 
: jos kuris yra net ir paežiu Se-'daliu ir ekonominiu gerovių, 
jiiatoriu gerbiamas. Tokius žmo Szį reikalą pas Central Euro- 

<ki ir 
gaiva-

Fred McCarthy tikrai turi 
gera giliuki ir yra isz tikro 
laimingas. Parvažiuojant isz 
Europos kareivis McCarthy 
buvo vienos dideles bangos 
pagautas ir inmestas in ban- 
guojanczias mares. Visi mane 
kad jis tikrai pražuvo. Bet 
kita didesne banga ji paėmė 
isz mariu ir vėl iszkele ant 
laivo ir ten ji paliko. Karei
vis McCarthy pareina isz 
Boston, Mass.

valdyk” daap- mes nevisada buvom iszmintin- 
gi pasirinkti draugus. Daug ju 
pasirodė visai nedraugai kri- 
tiszku laiku. Mes turėtume pa
kankamai mokėti dabar pa
svarstyti motyvus besislepen- 
ezius už gražiu žodžiu ir daug 
pažadu net kai tuom pat sykiu 
jie mus siundo priesz kitus 

! žmones. Neyį nors sziuo laiku 
■ gal atrodi, kad galim pasinau- 
idoti kitu nelaime, galu gale ir 
mes 'busim pralaimėtojai. Tai 
senas sposas. Ant mus veike 
pirmiau. Bet neturi atsikartoti.

Sziandien stoti eilen jeigu 
veikianeziu visu tautu gerovei, 
priskaitant ir Lenkijos gerove. 
Mes galim rasti tikrus sanjun- 
ginikus tikanti tarpe tu, kurie 
szircliilgai simpatizuoja visai 
žmonijai. Pasirinkim draugus 
tu tarpe, kurie turi tuos paežius 
tikslus, nepaisant skirtumo po
litiniu palinkimu ar religiniu 
skirtumu. Sveika liogika turė
tu sujungt i talkon su žmonėms, 
kurie siekia laisves visiem žmo
nėms, ne keliautui. Kurie kal
ba priesz Žydus, ar Protesto- 
nus, ar Negims, ar prieszinasi 
taikos pastangomis, kaip Jung. 
Tautu Organizacija, yra laisves 
prieszai nežiūrint kuo jie nesi- 
vadintu. Jie yra mažumu prie
szai ir jie visiir pakerta žmonių 
teises.

jiegos siekiai
I Lenku kilmes Amerikiecziu pa
ramos anti-demokratinei veik
lai ? Pirmiausia tai vietiniai De
magogai ir Murmėjimu sesji- 
kai, kaip Gerald L. K. Smith pnes nei pats Prezidentas negali pieczius buvo tai]) ai 

pasmerkti ar paniekinti. j stipra kad reakcijiniai 
Prezidentas Trunianas nore- lai nei nebando tarpe

jo visiems intikti. Jis pasisam- pritarimo siekti.
I
I Vienok paskutiniu
i Lenku kilmes Amerikiecziai, 
i kaip ir kitos panaszios grupes' 
tapo cielium prapagandos, ku-1
rios tikslas yra iszbudinti senas į ]ęaro pramones daugumoj, butu 
nepakantas ir
vaidus. Ta prapaganda visada mitizma tikslu pravesti ta pro-

i maskuojama Amerikonizmu.orama. Lenku kilmes Ameri- 
Mes matėm, kaip anti-semitiz-j ]<iecziai turėtu but atsargus no
mas pasitarna vo atidaryti kelia į mpulti m ju slastas.

musu generolus jo prieszams 
patarti. Paskui, be jokios prie
žasties, be jokio pasiaiszkinimo 
Generolas Tito tapo Amerikos 
draugas. Dabar mes jam pade
dame ir jo valdžia pripažinsta- 
me. Kodėl mes taip darome? Už 
tai kad Stalinas tai]) nori!

Mums Iszpanijos Generolas 
Franco 'baisiai nepatinka. Eina 
gandai, kad Amerika neužilgo! 
nutrauks visus drau'giszikus 
santykius su Iszpanijos valdžia 
ir dabar stengiasi kaip nors ta 
valdžia nuversti, panaikinti. 
Kodėl ?
Franco Stalinui nepatinka.

Mes isz Anglijos daug dau
giau reikalaujame negu isz Ru

kai jie į sijos. Anglija buvo musu Ali- 
isz laivyno buna jen(as nuo pradžios iki pabai-

Už tai, kad Generolas 8

lekianti pesekeju savo nažines 
rusies programai. Taip pat yra 
senesnes gerai insisteige kli
kos, kuriuo nori, kad vėl isz'kil- 

laiku stipri Vokietija. Jie yra ga
lingi ir turi didelius interesus 
sunkiojoj Vokietijos pramonėj 
ii jie nori kad tos pramones,

de net szeszis geriausius raszy-j 
tojus ta jo spyeziu, prakalba 
paraszyti. Bet per daug gaspa-j 
diniu kad ir geriausius pietus 
sudarko ir isz gardžiausias 
sriubos tik buiza, padaro. Tai ir 
buvo su ta Truniano prakalba.

Laikraszcziu redaktoriai da
bar drąsiai sako, kad Preziden
tas Trunianas gero velija ir no
ri gerai viską daryti, 'bet, tik 
gaila, kad tiek kurie jam pata
ria, yra pirmos klases mulkiai. 
Ir gaila kad Prezidentas ju 
klauso!

Bet gal ir pasiseks Preziden
tui sutaikinti, sugadinti plieno 
ir geležies darbininkus kurie 
ketina straikuoti. Szitas strai- 
kas valdžia staeziai negali pa- 

r. vėlinti! Jeigu valdžia pavėlins 
fabrikams plieną ir geleži pa
brangti, jeigu darbininkai nusi- 

, t . i i . I zacijos lueios ir taiKos. xeisyuei leis ir sutiks kad ju algos butu’, . , . T „ • . , ,, ,, • -,« • .. . i kad kai kurie Lenkai dasileidopakeltos apie 18 nuoszimti, ir . . . ....■ . . , .. ... , i save invelti m susikirtimus su- jeigu kompanijos sutiks algas _ . ... . . . . ^, ... , . . t , * Negro-Amenkiecziais, kaip De-pakelti daugiau negu jos dabar ? .
• v t . • i -i i I troite parodo, kad priemone 'prižada, tai gal Prezidentas 

'ežia ir laimes ir straiku nebus!j
Pirmiau visiems buvo gaila' 

darbininko, nes ji kompanijos 
isznaudodavo. Senesnieji 'žmo
nes atsimena, kad, “darbo žmo
gelis visa sanvaite dirbo, var
go, ir prakaita liejo ir gavo sze
szis dolerius piedes!” Visi mes 
kompanijas keikieme ir už dar
bo žmogeli stojome. Bet dalbai* 
visai kita pasaka! Dabar vi
siems straikos insipyko! Jeigu 
tai dar netikite, jeigu da dar
bininką teisinate, tai tik pala li
kite pakol visiems pritruks mė
sos, kai buezernes užsidarys del 
straiku, tada mes nepaisysime 
kieno virszus ar kieno kalte, bet 
vienu'balsu szauksime ir reika
lausime kad pati valdžia visas 
straikas sustabdytu!

tarpgrupinius; .įstatytos. Jie vartoja anti-sc

Europoj reakcijai ir priespau
dai, kurios paseka buvo drabi- 
iiinku ir kaimiecziu politinis ir 
ekonominis pavergimas. Pana- 
sziai galios užgaida anti-semi- 
tizmo skelbėjus ežia, negana to 
anti-semitiz nėra vienitelis 
ginklas j u a rsenale, kiti ginklai 
yra puolimas organizuotu dar
bininku, Negro-Amerikiecziu, 
Kataliku ar Protestonu, val
džios, Jungtiniu Tautu Organi- 

Į zacijos idėjos ir taikos. Teisybe 
j kad kai kurie Lenkai dasileido

Amerikos mažumos besivi- 
linczios matyti Europa atstaty
ti stipriai demokratiniais pa
matais, turėtu suprasti, kad se
nais pamatais atstatyta Vokie
tija ateitije, kaip ir praeitije, 
butu tokioms viltims pavojus. 
Mes Lenku kilmes Amerikie- t
ežiai, ypatingai tie, kurie tik
rai prijauezia savo protėviu že
mei, ir karsztai geidžia, kad 
Lenkija taptų visiems laisves 
ir saugumo žeme, negali remti 
grupes siekianezias savo saumi- 
lingu interesu.

'Kaip Lenku kilmes Ameri- 
kiecziai turėtume ta žinoti. Ir 
niekad nedasileisti to pamirsz- 
ti.j Lenkijos istorija rodo, kad

Manai

Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o atlaikysite knygas per paczta.

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

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka 

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 prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! 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; 
bos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................. 15c

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-Hoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

se mariu SU viltim geresnio gy- No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
veninio. Senose szalyse buvo'1“',1“ 'r A”‘ 
skurdas ir (badas, o ten valdo No. 123 Septynios istorjos apie 
kad palaikyti savo gale peri Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 

, . ' 2 . I grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene-
szimtmeczius vartojo pramone li8. Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
“Devide et Impero” (Padalink'ponus, 
ir Valdyk)! Toks buvo Austi 
jos imperatorių 
Haps'burgai ta machinacija isz
moko nuo ankstyvesnių kara-,u 
liu ir užkariautoju gentkareziu. į No. 
Tikrai nuo pradžios istorijos u ’ 
pasaulio valdonai patyrė, kad 
tautine, rasine ir religine nepa- 

į j kauta buvo puiki priemone pa
ir Rooseveltas buvo ant tiek(kenkti sav0 pavaldiniu pastan- 

gudrus ir kytras, kad jis visa-

gos.
Ar kas atsimena ta “Atlanto 

Cziarteri” kuris tai]) gražiai 
skambėjo ir tai]) staigiai pasi
mirė? Atlanto Cziarteris ir mu
su Lietuvai prižadėjo Laisve ir 
Nepriklausomybe. Dabar nėra

Ir didžiausi Atlanto 'Cziarterio, nėra nei 
Lietuvos!

“Kas vieno žmogaus garbe, 
tas kito vien tik pelenai.”

Prezidentas Trunianas prasi- 
szoko su savo kalba ana sanvai-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus. 
V aidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
iaz 

isz-

inpykino fabrikantus.
Valdžia dabar ir vieniems ir 

kitiems nusileidžia, darbiu in
karas pavėlina reikalauti dau
giau algos, o fabrikantams lei
džia savo ta vora pabranginti.

Pirmiau atėjo gandai kad _ _.„o___ o___
sviestas labai pabrangs, kad yra žmonių, kurie sako ir tikrai’ yjdentu sutikti, 
pabels net asztuonioli'ka centu11 iki kad ta Stalino i 
pabrangs, bet tik kokius tris ar valdžia Ix?nkijoje 
ant svaro. Tai netiesa, sviestas Lenku valdžia.
penkis centus ant svaro.

Sekretorius Byrnes net ir sa
vo kelines paliko Mos'kvoje. Jio 
su Sovietais ant visko sutiko,f 
Ruskiams viską pardavė ir ati- dabar tik pradeda su savo rei- 
dave ir plikas parvažiavo. Nors kalavimas del Irano, 
jis sako, 'kad jis viską sutvarkė 
ir tris didžiausias tautas suga
dino ir sutaikė, kad dabar jos 
iszvien dirba. Palauksime ir pa-!
žiuresimė'ka ta Suvienytu Tau- Ibius prie Lenkijos; 
tu Organizacija nutars kaslink Anglija atbudo ir susiprato kad ■ 
Turkijos, Irano ir Rusijos. Ru-jpataikavimas 
sija nori užimti 'kelis didelius; duos.
Turkijos miestus ir Irano val
džia po savo letena pasiglemž
ti. Turkai nepasiduoda, sako 
kad “ Jie stos in kara pirm ne
gu pasiduos.” Pažiūrėsime kas 
ežia bus ir kaip ir kiek ta Tai
kos Organizacija sutaikins ar

kai Katalikiszka, kad devynias fe 'kai.jis per radijo kaltino vi- 
deszimtas nupszimtis 1____
yra Katalikai. Dabar, KatalUi:us įr kreipėsi 
kiszkame kraszte moterystes žmones imtu s 
sakramentas panaikintas. Ir da

KAS YRA MUSU
TIKRI DRAUGAI

Raszo Edward Druzin, publi
cistas raszes apie Lenkija Ka

Lenku sus Senatorius ir Kongresmo- 
in žmones kad 
vo Senatorius’1!ados ir Lenkijos spaudoj.

nagan ir juos priverstu su Pre-f Dauguma mus Centralines 
. Žmones nieko Europos imigrantu, Lenkai, 

iszperci.1 panaszaus nepadare, bet Kon-. Lkranieeziai, Czekai, Slovakai 
yra tikrai gresmonai ir Senatoriai ne tik- ai engrai atvykom in szia pu

ltai ka daliai* pyksta ant Prezi-
Mes sziandien Rusijai patai-' denio, bet taikosi ir rengiasi 

kaujame, tai]) kai]) Anglija Uit- jam at'kerszti! Rooseveltas t^iip 
isįleriui pataikavo ir nusilenke galėjo padaryti, nes jo žmones 

Muniche. Iszrodo kad Rusija klausė ir visas Kongresas jo bi
joję kad ir neapkentė. Bet Tru- 

paskui manas nėra tokio masto žmogus
bus Iraq ir po tam visa Turki-kai]) buvo Rooseveltas. Žmones 

Į ja. Panasziai buvo ir su Austri-Ho nepažinsta, politikieriai jam 
'ja, nuo Austrijos Hitleris ėjo nepasitiki, o Senatoriai ir Kon- 
| prie Czecho-Slovakijos ir paga-' gresmonai jo neapkenezia. Jam

Tik tada ir pinu to buvo sunku su Kon
gresu ir Senatu susitaikinti ir 

gero ne-'iszvien dirbti, bet dabar ’bus 
per vėlu .'’sunkiau!

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

j Doras gyvenimas; Priversta links- 
prasmežodis. mybe; Vargingo žmogous sunu; Trys 

I užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
I kuris buvo protingesnis už savo poną 

i 61 puslapiu .  15c
1 27 Trys istorijos apie Duk-

• te nustvniu: Peleniute: Du brolei 
i Varerutis ir Skunutis. 60 pus. ..15c

Pati valdžių kaįta2 kud, .dabar

nieko
Bet jau buvo

Mes nenorime karo su Rusija, 
bet einame Anglijos praminta 
pataikavimo keliu, kuris ves ir 
veda mus ten kur Anglija nu
vedė.

Amerika buvo griežtai nusi- 
staezius priesz Generolą Tito, 
ir net priesz ji siuntė ne tik 
ginklus 'bet leido geriausius

goms susijungti bendram gero- 
: ves siekimui.
• Vienok ežia Amerikoj imi-

SKAITYKIT 
“SAULE”

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 
paczimrias. 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- 
kejimas 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 Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tanias; 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 puaiapiu ................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorija ap»w 
Po laikui; Onytės laime; Per neatss- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave> 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunui, 
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.................... 25a

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
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; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 26c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio 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 Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 

Mail ach; 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 .................  15e

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

No. 175 Pasiakaitimo knygelei 
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. 
PrekeISTORIJE apie GregoriuĄ

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

:: 25ė ::

1»«

Sieniniai Kalendoriai, 23%
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po grantas iszmoko pamirszti tas'
35c arba 4 už $1.00. Adresas: ' dirbtinas
Saule Pub. Co., Mahanoy City; Jeffersono

Saule Publishing Co.
MAHANOY CITY, PA, Į ga ir nauja lygybe, na ir nauja' skaitykit “SAULE” PLATINKI!

ryba. Gyvendamas 
ir Lincolno žeme j 

jis rado nauja laisve, nauja pro-!

Adresas

Saule Publishing Co , 
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Margaryczios
(Tasa)

— O tave kas ežia Simai at- 
nesze, kada prisiartino, paklau
sė Endrius.

— Kojos, kas daugiau, atsi
liepė Simas.

— Kojos, tai kojos, 'bet ko ? 
Paklausė ežia Jonas.

— Kad nepamelavus, pir
miau reikia iszgerti stikleli, ir 
nieko nesiklausydamas griebe 
ant stalo stovinti stikleli. Insi- 
tempe, insireiže ir iszgere, nei 
truputi nesusiraukdamas. Tuoj 
matyt, kad ne pirma karta ra
gauja. Mat mano tėvas “stako- 
rinas“ tai buvau aptiekoje.

— Et, kad jau ateina smeftis 
tai nei gyduoles nemaezys,“ — 
sanprotavo Endrius.

— Taip ir asz manau, kalbė
jo toliau Simas, gyduolių da 
tokiam seniui reiketu mat, 
seno jau nėbepasivelka.

— Bet kas gyvens jai jis 
mirs, pertrauke Jonas.

— Kas gy vens ? Ar asz
moku mažu ? Geriau da kaip jis. 
Tu manai, kad jis dabar ūki 
veda? Visai ne jis, tik asz, kal
bėjo Simas.

— Tu dirbi, bet jis insaky- 
mus duoda. Kad manės ežia ne
būtu, tai kaž kaip gyventu.

— Teisybe, teisybe, pridūrė 
Endrius.

pa

liū

ne-

— Kaip jis gyvena? Užsigu
lęs ant pinigu, lyg “tinius ant 
dumplių,“ ir guli, kalbėjo pa- 
drasintas Simas. Ar su žmogum 
paszne'ka, ar iszsigeria kada? 
Kad ir tu Endriau, ar matei ji 
kada nors geriant ?

— Kaip Dieva myliu nema- 
cziau, papurtė Endrius galva, 
jai kada mes užspiriam poneva- 
li, tai iszgers viena stikliuką, ir 
viskas, bet daugiau, niekada.

— Gal but, gal but, nusileido 
ir Jonas,- kaip ežia atėjau, tai ir 
asz nemaeziau jo girto.

— Sveiki draugai! Išsipylęs 
tarė Endrius ir iszgere, Jonai, 
eik atneszt daugiau.

Jonas greit' pakilo, ir tuoj 
atnesze vėl du pusbuteliu. En
drius pripylė jiedviem stikle
lius.

Sulaukė po buteli alaus ir vi- 
j si atsikėlė iszgere.

! Temo. Visi kas buvo traktie
riuje, pradėjo rengtis namo, ga-

v. , Jv. lop liko tik Endrius su drau-
Graziausia Apsircdzius gaiš, kurie linksminos ir rėka

vo. Kadangi jau jie daugiau ne!
___BsrasrasBSBi degtines, nei alaus nepirko tai

smuklininkas ome raginti na- . i mo. Artindamies in duris, ir 
|;tarsi nežinodami ka ežia daryti,' 

i ar eiti ar ne, paleidę gerkles už-!
< įdainavo: (Alutelis ramunelis,

■ szirdele ramina). Czia jiems pa-
gelbon atėjo smuklininkas ir 

Ki®atidaręs duris visus iszstume 
lauk. I

tarė Endrius. Per ji tai asz be j 
kepures tigrių eiti namo.

— Visai ne jo kalte tik tavo, 
pricszinos Jonas,, kam gerai ja 
ant . galvos neužsidedi. Sztai

Pacziule rado saliune 
nusilakusia,

Ir tai pasigėrusia. 
Parsigabeno tuoj namo, 
Ir davė gerai su diržą, 
Kas buvo toliaus, tai 

sziandien nutylėsiu, 
Kitu kartu pasakysiu.

Naszle Parvažiuoja

Tie kurie rengia ir varinė
ja visokias moteriszku rubu 
ir drabužiu madas, nuspren
dė ir nubalsavo kad pone 
Stanley Mortimer isz New 
York gražiausia ir skonin 
giausia rengiasi ir gražiau
sius rubus neszioja. Jis sako 
kad ji yra paprasta darbinin
ke. Bet butu gerai dasižinoti 
kaip darbininke galėtu to
kias brangias dreses, suknes 
neszioti ir pirktis. Bepiga ir 
gražiai rengtis kai yra isz ko.

Atsidūrė draugai lauke ban
dė vėl gryžti, bet nelaimei ne
galėjo atidaryti duru, kurias 
szemininkas matyti užrakino.

— Leisk po velniu, o ne tai 
visus langus isz gru-u-u-sim su
riko baladodamas Endrius, ir 
paslydės koja parpuolė. Kad ir 
gulėdamas szauke.

Asz turimc'zia ineiti, o ne tai. 
Sakau leisk!

— Einam, susied, namo, ma
tai, kad neinsileis, be reikalo 
daužais ir rėkauji, pradėjo va
dinti ji Jonas.

— Einam, einam Endriau, 
vadino ir Simas.

g TARADAIKA

vakarais, apie girtuokliu gyve
nimą, apie degtines kenksmin
gumą. Nekarta jis ir mums ta
re: (Vaikai negerkite, tai ne
sveika, tai truczyzna, liga). O 
asz. tik paihanstydavau, kad no
ri negerk, kas tau liepie, o asz 
gersiu. Isz tikrųjų visai in se
natve sukvailiojo senis, užbaigė 
Simas.

— Nesveika, nesveika! O 
kai]) musu, tėvai gere, o da taip 
ilgai gyveno.

— Mes gersim ir pamatysit, 
kad ilgiau gyvensim, negu tie, 
kurie negere, sake Jonas.

— Žinoma, kad ilgiau, pri
dūrė Simas.

— Na, imkit gerkit! Tarė.

—Tavo tėvas rodos kad laik- 
raszczius skaito, tai dėlto nege
ria, Filozofavo toliau Endrius.

— Teisybe, jis skaito, tvirti
no Simas. Ateina ten pas mus, 
tik nežinau koks. Beje rodos, ar 
(sargas) ar kitoks, nepasaky
siu, nes kaip man nerupi tai ir 
nekreipiu in juos jokios domes. 
Rodos tik kad laikraszczio szo- 
nuose yra ten koki kryžiai, ar 
pinigai, nusijuokė jis.

— Jai jau kur yra kryžius, 
tai žinok kad niekai laikrasz- 
tis, pastebėjo Jonas.

— Skaitydavo, skaitydavo

— Kas sako, tegu sako, o 
mes vyrueziai geikim, tarė En
drius, ir visi pradėjo vienas po 
kito stikleliu cziulpt.

— Bet kokia ežia degtine 
kad jau man in galva inmusze,. 
nerimastaudamas po kiek laiko 
tarė Endrius, kita kart iszger- 
davau du, tris pusbutelius, tai 
da nieko nebūdavo, o dabar ka 
mudu su, susiedu po viena, na, 
ir mes trys du.

Endrius, baladojos, szauke, 
keike, bet atsakymo isz niekur 
negavo. Galop Jonas ir Simas 
paėmė Endriu už ranku nutem
pė namo.

Naktis buvo tamsi ir szilta. 
Dangus buvo užtrauktas storu 
debesų sluoksniu, isz kur lai
kas nuo laiko smulkiu lieteliu 
buvo szlakstoma žeme. Vejas, 
nors ir nedidelis, bet retkar- 
cziais suužus vesulai, lietus 
tapdavo didesniu.

Tuo laiku, slidinėdami, ke
liavo' (draugai). Vesulai užėjus 
Endrius neteko kepures.

— Laikykit, laikykit, staiga 
suriko jis. Paimk vaike! Ir 
stuktelėjo Sima, in ta puse, kur 
nulėkė kepure.

—- Velnias žino kur tavo ke
pure, atrėžė tolindamasis Si
mas, ar asz tavo bernas, ka?

— Tylėk, snargly! O ne tai 
visa snuk-ki tau sugrusiu, pa
sipiktinęs suriko Endrius, sa
kau kad paimk, tai ir paimk!

— Sztai bematant! Ar greit 
reikes? Prieszinos Simas.

— Snarglys, da už nosies se
na žmogų vedžios, perpykęs vėl 
suriko Endrius ir puolė ant Si
mo.

— Matyt gera, pastebėjo Jo
nas.

Simas spardėsi ir reke. Pri- 
roblojo ir Jonas.

— Ar gražu ežia judviem 
muszties ka? Tarė jis.

— Tai tegu atnesza kepure,
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— Gal but, “prisidėjo i 
mas, paskaitysiu, kas ant 
pieros paraszyta.

— Ka ežia skaitysi, pertrau
ke Endrius, mes matai kad toki 
pat ka ana dien gėrėm. Ve, tose 
pats ir skambalas numaliavo-, 
tas, ka ir ana karta buvo.

I

Iszgere ,sziuodu pusbuteliu. 
Jonas ir Endrius eme nerimauti 
ir plepėti kas tik ant galo lie
žuvio užkliuvo, Pradžioj da Si
mas juokės isz ju nusigėrimo, 
bet paskiau ir pats prie ju pri
sidėjo, kada eme suktis galva, 
pabaigoj bemaž 1 
rus puse pusbutelio. Galvas 
linguodami pradėjo suausti.

— Ei, da alaus, atsibudęs 
riktelėjo Endrius.

ir Si suriko Endrius. Mažu tu man ja 
sujieszkosi?

—S u j i e s z k o s i u, s u j ie s z k os i n, 
rėkia Simas, tik paleisk.

Endrius Simą paleido, bet 
j tas tik sumirgėjo, tiek Endrius 
ir teinate ji. Bandė da vytis, bet 

nieko nelaimėjo. Mat jaunesnis, 
kad ir gjrtas vis truputi grei
tesnis.

ne

Nuo girtuokliu gaujos, 
Saluninkai turi būti 

atsargus visados, 
'Naudos nuo tokiu neturi, 

O in dideli varga papulti gali. 
Toki girtuokliai tik laruma 

padaro, 
Ir da turi stoti in suda 

ant galo.
Ne vienas girtuoklis, 

Pasileidias kai]) gyvulys, 
Atejas biauriai koloja, 
Ir da visaip grūmoja, 
O kada toki iszvaro, 
Tada gieda padaro. 

Geriausia girtuoklius iszvaryt, 
Ųž kostumerius nelaikyt, 

Tegul eina po velniu, 
Pakol žinios kaip apsieit.

* * *
Tai jau apsipaez-iuosiu, 

Mergele iszsirinksiu singeliu 
nebusiu, 

Jau meteliu pusėtinai turiu, 
Bet senos visai nenoriu.

Kai]) žadėjo ir apsipaeziavo, 
Jauna paeziuke gavo, 

Ne ilgai sutaikoje gyveno, 
Tuojaus pradėjo nesutikimai.

Pradėjo jauna pacziule 
nužiūrėti, 

Visaip del josios iszmetineti, 
Už tai kad ant jaunesniu žiuri, 

O ji užnieka turi. 
Beprotis, nežinojo,

O gal žinoti nenorėjo, 
Jog jaunas, jauno, giedžia, 

Ir.jo to niekas neuždraudžia. 
Asz jumis vyrueziai tokia 

patarimu duodu, 
Kad kibtumet prie senesniu 

bobelių.
Tada vienas kitas mylėsit, 

Ir niekad nenužiuresit.
Nes bobos savo sposius turi, 

Norius jau sena iszžiuri, 
Ir kaip sako: Galva žila, 

Bet, da meile svyla, 
Patarimas yra del visu, 
Ir del senyvu pražilusiu, 
Idant jaunas mergeles 

Prie ju visai nekibtumete, 
Geriau apie mirti 

maustytumėte.
Girdėjau kad Skulkile 

vienas žilas, 
Ant jaunu labai smilas, 
Jauna mergelka gavo, 

Netrukus užsinorėjo jauno 
vaikino, 

O ka, ir vyras gera rimbą 
panaudojo, 

Nuo to neatpratino.
Ant galo tas atsitiko, 

Savo vyra paliko,

— Et isztruko biėsoks!
Sziaip, tai jau but bloga jam,

vienam iszige- pA
Istorija apie “AMŽINA ŽY- 

Jo kelione po svietą ir 
lipdymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Ba seno kvailio nenorėjo!
* * *

mano, tai norėdamas nenu
trauksi.

Endrius ir Jonas bandė jiesz- 
koti kepures, bet kur ja ras 
tamsumoje, ir da girti krapine- 
dami. Endrius nors ir gerdavo, 
bet drapanų niekur da nėra pa
likes. Todėl ir isz ežia jis neno
rėjo keliauti vienplaukis. Bene 
namieje tu kepurių daug yra ? 
Viena turi, tai su ta ir bažny- 
czion ir smukiem Prapuldiai, 
tenka ar pirkti, ar pas kaimyną 
pasiskolinti.

— Vis vien turiu ja rasti, ne 
sziandien tai rytoj ryta ateisiu, 
nuniurnejo ir be kepures su Jo
nu kiūtino toliau.

— Kad tave velniai! Sukei
kė pargriuvęs in 'griovi En
drius, rodosi, nieko nėr, o ežia 
griovys!o j /

— Kad kaimyn jau tu ir nu- 
sisznapsavai, tarė priejas Jo
nas, duok ranka, pakelsiu! Ko: 
del asz ne taip virstu kaip tu?

— Et tu. Kas gali but dar
nesnis kaip tu?

Atsikėlė Endrius ir visas 
dumblinas, pakeikė,' tai ant oro, 
tai ant žmonių darbu, kad grio
viu be reikalo prikasė, kurie 
jam tik klintis daro. Bet ir vėl 
■susikabinę su Jonu krapinėjo 
toliau ir isz visos gerkles reke 
kaip mokėdami szlykszczias 
dainas, kol eme visai gargaluo- 
ti. Pagaliau priėjus viena take
li, tarė Jonas.

— Tai man ežia reikes eiti. 
Sudiev, Endriau!

— Kaip tai ežia? Einam pas 
mane, nejau mane pamesi tu?

Jonas daug praszymu nelau
kęs nuėjo pas Endriu. Prisiar
tinę prie triobos pradėjo galvo
ti.

— Kas, tai ar iszmire, kad ir 
beldžiant negirdeti? Suriko En
drius. O tai kankintojai, nelau
kia manės pareinant.

— Nustok, Endriau, nustok! 
Draudė Jonas, palauk ateis, du
ris atkisz.

— Greicziau, o ne tai duris

Tula moterėlė isz G.. . .miesto,1 
In Pottsvilles nuvažiavo, ( 

Patarimo klaust pas gydytoja’ 
bet negavo, 

Nes pinigu per mažai turėjo, 
Tai patarimo jokio gaut 

negalėjo.
Pas vyra telefonąvo, 
Tas su bilium pats 

nuvažiavo,

Generolo George S. Patton 
naszle sugryžo isz Luxen- 
bourg, Vokietijos, kur ji pa
laidojo, savo vyra. Ja sutin 
ka jos sūnūs, kuris dabar mo
kinasi in West Point Karisz- 
ka Akademija. Generolas 
Patton buvo iszkilmingai su 
kariszkornis apeigomis palai
dotas.

iszmusziu, didžiai trenkdamas 
in duris suriko vėl Endrius.

Pati iszgirdusi vyra balado- 
jant ir da ne viena, apsivilkus, 
pamažu atkiszo duris ir pro ki
tas duris iszbego lauk. Endrius 
ir Jonas inejo in trioba.

— Ei, boba, o boba, ar girdi, 
dairydamasis tarė, eik padaryti 
mudviem vakarienes. Ar girdi 
ka sakau!

Niekas neatsiliepe.

— Sakau, kad eik valgyt 
mudviem padaryti, ko tyli ? Ma
žu asz su tavim rėkausiu?

Supyko Endrius ir pagriebęs 
isz kampo žarstyki! trenke in 
lova, kur vaikai miegojo. Vai
kai gave smūgi, iszsigando ii 
pradėjo rėkti.

—- Ar neniitilsit jus, bliaut 
jiem tik, rėkt, o daugiau nieke 
nežino? Nutilkit, o ne visus už- 
musziu.

— Nustok, Endriau, negra
žu! Melde Jonas. Kas isz to ?

Vaikai iszgirde baisu grūmo
jimą, nustojo reke ir eme slėp
tis: vienas palindo po lova, ki 
tas giliai po cziiižiniu.

— O, pabėgo turbut ta rupū
že! Visas perpykęs tarė En
drius, kelinta jau karta man 
taip padaro. Valgyt tai neduo
da. Palauk asz jai rytoj atly
ginsiu.

— Kad tu Endriau toks, tai 
asz einu namo, tarė Jonas.

Kareivis Sveiksta ■

Kareivis, Corporal Walter H. Hargrave isz Topeka, 
Kansas buvo parvesztas isz Calcutta, India su eroplanu. Jis 
serga nuo ligos kuri neduoda žmogui kvėpuoti. Jam buvo pa
rūpinta tokie tam tyczia padaryti plaucziai. Jis taip ir par
važiavo. Kelione buvo labai ilga; net 11,000 myliu. Tai di
džiausia kelione tokiam ligoniai. Jis ežia matyti su slauge, 
(nurse), kai jis buvo parvesztas in Hamilton Air Field, Ca
lifornia.

Asz, rodos nei keliu tokius 
piktumus nei ka.

— Tai tu nori, kad boba ant 
sprando jotu?

— Et tu durniau! Burbtelė
jo Jonas.

— O tu mažu kitoks? Pragė
rei visa, tai atsivilkai pas ma
ne. Lauk, kad asz daugiau czia 
nematycziau!

—■ Ko? Bandė da prieszintis 
Jonas.

— Sakau, kad lauk! Ir pri- 
szo'kes prie Jono stūmė pro du
ris.

Ilgai da Endrius trankėsi, 
baladojosi, rėkavo trioboje, bet 
tiegaves isz niekur atsakymo, 
pagaliau sudribo ir pradėjo 
snausti ir kriokti.

Pati visa nakti lauke szalo, 
’nes in vidų bijojo inžengti, kad 
vyras neužmusztu. Vaikucziai 
taip pat vargo ne savo vietose.

— Sztai kokia girtuoklio 
szeimynine laime, sztai tau ir 
margaryczios. — GALAS

'>i', ‘.y
Neužmirszkite Guodotini Skai* 

rytojai, atsilygint su prenumerata už 
'aikraszti “Saule” kurie apie tai už-* 
■nirszo ir prasze idant nesulaikyti 
'aikraazczio. PASKUBINKITE J ! I

Skaitykite “Saule”

Ant Gavėnios
—t—

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
LOc. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 10U Laiszkas 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5U Tretininku 
Seraphiszkas officium 10ę. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 10^. Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini
kėlis knygute 75^.
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy-į 
venima. 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 Go., 
Mahanoy City, Pa. i
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PERSPĖJIMAS
idiuvd 8 rcunw KASLINK ginklu Boles Loszikai Eroplanais Važiuoja

— Szaltas ir nepastovus 
oras.

—■ Utarninke .pripuola An- 
astazio; Seredoj Szv. Raimon
do; Ketverge Szv. Timoteuszio; 
Petnyczioj Atsivertimas Szv. 
Povilo.

— Ana diena panele Hele
na Svinskiute nuo 724 E. Ma
hanoy Avė., apvaikštinėjo savo 
gimimo diena, aplaikydama 
puikiu dovanu su szirdingiau- 
siais linkėjimais.

— Jonas Meszkys, 65 metu, 
nuo 512 E. Market uly., anglia- 
kasis, likos sužeistas Petny
czioj popiet, laike darbo prie 
Packer Nr. 5, Rose Valley Coal 
Co. Randasi Ashland ligonbli
te.

Minersville, Pa. t Jieva Mar
tuse vicziene mire New York 
mieste ir buvo palaiduota Szv. 
Pranciszkaus parapijos kapinė
se, Minersville. Laidotuves at
sibuvo Panedelyje, Sausio-Jan., 
21ma d., isz Graiboriaus Tucino 
koplyczios in Szv. Pranciszkaus 
bažnyczia 9 vai. Iszkilmin- 
gas gedulio miszias atnaszavo 
pus-sunus Kunigas Vitas Mar- 
tuseviczius isz Philadelphia. 
Jam asistavo prie Misziu Kle
bonas Kunigas K. Klevinskas 
ir vikaras Kunigas Jeronimas 
Bagdonas.

Shenandoah, Pa. — Pone 
Pranciszka Subacziene, susi
leido koja laike namino darbo. 
Gydosi Locust Mt. ligonbute. 
Tamoszius Czesonis isz Heights 
turėjo pasiekminga operacija 
vietinoje ligonbutoje.

Frackville, Pa. — Jonas An- 
dreszionis, turėjo operacija 
Ashland ligon'bute.

Rockdale, Ill. — Szeszi žmo- 
nys likos užmuszti kada ju au
tomobilius užvažiavo ant ge
ležinkelio ir likos suteszkintas 
per Rock Island ekspresini 
truki.

London. — Žinios pranesza 
kad Vokiecziu Generolas Her
man Winkler ir szeszi kiti, ofi- 
cieriai likos pakarti už žmog
žudystes Nikolatev, Rusijoje. Beis-Bolininkas

Elizabeth, N. J. f Gerai žino
mas musu tautietis Mikolas 
Dilkus 73 metu amžiaus, nuo 
134 Port Avenue, pasimirė 
Gruodžio 12-ta diena 1945 m. 
Velionis gimęs Lietuvoj ir pri
buvo in Amerika apie 45 metai 
adgal. Paliko dideliam nuliūdi
me savo paezia Karolina, du su- 
nu, trys dukterys, taipgi broli 
ir seseri ir penkis anukus. Lai
dotuves atsibuvo Gruodžio 15 
diena, su Szv. Miszioms SS. Pe
tro ir Povilo bažnyczioje ir pa
laidotas in Mount Olivet ka
puose. Velionis buvo skaityto
jas “Saules.” Amžina atsilsi!

Parvažiavo

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Seredoj, Sausio (January) 
23 d., 1946 m., bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

Kareiviai kurie dabar parva
žiuoja ir isz vaisko ir tėvai ku
rie laukia vaiku parvažiuojant 
yra perspėjami kaslink visokiu 
ginkliu, kuriuos kareiviai par
siveža isz kitu kraszto del at
minties.

Laikyti tokius ginklus namie 
yra priesz szio kraszto teises ir 
tie žmones gali būti suaresztuo- 
[ti.

iSzita perspejima iszleido F. 
V. Wills, visokiu ginklu per
žiūrėtojas isz Philadelphia, Pa., 
Ofiso del svaiginineziu gėrimu 
taksu rinkinio. Szitas ofisas bu
vo paskirtas visus tokius gink
lus peržiureti ir surinkti.

Peržiūrėtojas Wills primena 
visiems kad galima laibai grei
tai in beda papulti jeigu val
džia rastu tokiu ginklu žmo
gaus namuose. Žmogus turėtu 
užsimokėti $2,000 ir butu in ka
lėjimą inmestas del penkių me
tu. Nevalia laikyti, parduoti, 
mainyti ar kitam atiduoti to
kius ginklus ar tiems ginklams 
kulkas.

Uždrausti ginklai yra: ma
chine guns, (karabinai kurie 
labai greitai ir daug kulku ant 
sykiu szaudo) visokie karabi
nai kad ir medžiokle kuriu 
vamzdžiai yra ilgesni negu 18 
coliu. Ir visi brauningai ir re
volveriai kurie gali daugiau 
negu viena syki szauti su vienu 
gaiduko paspaudimu. .

Visiems patariama, kad jei
gu kas tokius ginklus turi na
mie, kad jie kuo greieziausia 
visus juos atnesztu ar atvežtu 
valdžiai. Tie, kurie Pennsylva- 
nijoje gyvena gali juos atneszti 
ar atvežti in 601 Public Ledger 
Bldg., Philadelphia, Pa., arba 
patelefonuoti Market 5114. O 
kitose valstijose galima greitai 
dasižinoti kur ir su kuo susi
siekti.

Tenai bus žmones, kurie per
žiuręs jusu ginklus ir pasakys 
ar jums valia juos laikytis del 
atminties ar kur ir kam juos 
atiduoti jeigu nevalia laikytis. 
Visi krasztai bus valdžios pa
dengti.

Johnny Vander Meer buvo 
garsus beis-boles' loszikas 
pirm negu stojo in laivyną. 
Jis dabar isz laivyno paleis
tas ir parvažiuoja namo. Jis 
beis-bole losze, grajino su 
Cincinnati. Jis dabar turi 31 
meta ir gal bus jau per senas 
loszti.

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Kolegistai kurie krepszini, “basketball” loszia sziais 
metais eme eroplanais važinėti isz vienos kolegijos in kita. 
Kolegijos, mokyklos pasisamdė sau eroplanus ir taip važi
nėja hole loszti. Czia vienas kolegistu ratelis važiuoja isz San 
Diego, Calif, in Salt Lake City. Boles loszikams yra gana 
eroplanu baladuotis po visa Amerika, o kareiviams parva
žiuoti namo nėra nei vietos ant praseziausio traukinio.

SUVIENYTU TAUTU
ORGANIZACIJA 
STEIGIAMAJAM
POSĖDŽIUI

PRASIDĖJUS
»

NEW YORK. (LAIC) — 
UNO dalyviams steigiama j ai 
sesejai Londone susirinkus, 
džiaugiasi kiekvienas taikos ir 
padoraus tarptautinio sugyve
nimo troksztantis pilietis, ne
paisant kokio kraszto valdiniu 
jis bebutu.

Visi tikisi, kad Londone susi
rinkę delegatai nuoszirdžiai 
yra pasiryžę sutarti tokia tarp
tautinio sugyvenimo būda, kad 
pasaulio skertynems isz viso, 
butu užkirstas kelias-gi mažes
niu szio žemes ritulio tautu bu
tu apsaugota.

Deja, tarptautine būda, ku
rioj steigimasis UNO posėdis 
prasideda, nėra gera. Metu, kai 
Londone auksaburniai kalbėto
jai inspudingai pina gražius 
obalsius, isztisi krasztai yra 
skandinami beviltes, verge, 
kraujuje ir aszarose. Szvieses- 
nio rytojaus jiems, tuom tarpu, 
nesimato. Europos Rytuose 
kraujuoja Lietuva, Latvija, Es
tija, Lenkija ir daugelis kitu, 
da tik vakar nepriklausomai 
butybiu valstybių. 

Here’s a problem for you, Watson. What living 
cost has DECREASED while nearly all other 
costs have gone right on rising?

Are there any clues, Holmes?
My dear Watson, the answer is at your finger
tip. What else gives you twice as much for your 
monev as it did 20 years ago? What else is 
ready day or night, winter or summer, to tight
en your tasks and make life more comfortable 
for you? What else gives you much service 
f«r just a few pennies a day? What else, my 
dear Watson, but Electric Service?

Yes. Holmes—-but WHODUHIT?
Elementary, my dear Watson. Electric service 
—dependable and cheap—is the result of hard 
work and exnoricnce on the ■'art of the men and 
women of vnur electric company—under sound 
business management.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT
THE ELECTRIC HOUR — EVERY SUNDAY 4:30 P. M., E.S.T.

ON THE COLUMBIA NETWORK „.l-.

COMPANY

tesėjimą, in jos beszaliszka pa
siryžimą UNO padaryti tikrai 
pasitikėjimo verta tarptautine 
organizacija.

Kaipo Amerikos piliecziai ir 
kaipo Lietuviai, mes tikrai di
džiuojamės, kad Amerikos Su
vien. Valstybes, su virszum 5
metai, nesvyruodamos laikėsi kada jis bus paliuosuotas ?
savo nusistatymo ir, invairaus| Atsakymas— Laivynas nu
spaudimo nepaisant, nesutiko tare> kad visi illstoje *vyrai ir 
pripažinti 1940 metais Pakaity-; moterys, suvirsz 38 m. amžiaus, 
je Sovietu papildyta smurtą.

Juodi debesys susirinko ties 
Turkija ir Skandinavija, o Ira
ne kruvina atsitikima jau pra
sidėjo tikrai.

Londone mes matome viena 
medalio puse. Rytu ir Centro 
Europoje, Balkanuose ir Arty- 
muose Rytuose mes stebime ki
ta medalio puse-tikraja jo puse.

Kame prasme kalbėti £pie 
tarptautini sugyvenimą, szvie- 
sesne ateiti, jai metu kai szie 
žodžiai Londone linksniuojami, 
ten pat netoliese, nieku nestab
domai, vykdoma masine isznai- 
kinima, isztisu tautu niekini
mas, nekaltu Žmonių Žudy
mas? .

Szios tikrovės akyvaizdoje, 
deja, kiek blunka paezios UNO 
Konferencijos tikras, jos rim
tumas, ir sėkmingumo perspek
tyvos.

Musu nuoszirdžiausias linkė
jimas Konferencijai atsižvelgti 
in dabarti ir, pirm nei siekti to- 
lymu gražiu tikslu, neatidėlio
jant “sustabdyti sziandien 
vykdomas žmogžudystes, ir 
tautu niekinimą.” Lygiai mes 
pageidaujame, kad in UNO 
Konferencija netrukus butu pa
kviestos “visos užinteresuotos 
valstybes.” Pirmiausia tos, ku
rios teisėtai skaitėsi ir tebesi- 
skaito Tautu Sanjungos na
riais. Mes tikime in Suvien. 
Amerikos Valstybių politikos 
prakilnumą in duotojo žodžio

Mes džiaugiame kad Ameri
kos nesvyruojanti ranka visa 
Pabalczio byla, pagaliau, atve
dė prie United Nations tribu
nes, prie to tarptautinio foru
mo, kuris, ankszcziaus ar vė
liaus, Pabalczio byla turės pa
imti in savo rankas ir Lietuvai 
padaryta skriauda atitaisyti.

Ar Sovietai Rusija tam 
sprendimui nusilenks, ar ir to- 
liaus begediszkai tarptautinio 
paderamo normas?

Isz sugebėjimo tarptautini 
teisingumą atstatyti mes sprę
sime ir naujos organizacijos gy- 
viszkumas.

Tikėkime, kad musu norai 
nebus apvilti.

Apie Racionavima

Cukrus: Žentelis Nr. 39 
knygutėje Nr. 4 geras del 5 sva
ru cukraus lyg Balandžio 
(April) 30 d.

Jauniausias Radijo
Mokslinczius

Morris įsom, 17 metu am
žiaus vyrukas isz Miami, 
Fla., pirmiau dirbo ant pre
kybiniu laivu ir buvo jau
niausias ant radiju specialis
tas, dabar paliko New York 
miestą ir važiuoja in Tan- 
giers kur jis radijo stotis 
tvarkys.

ELEMENTARY
my dear Watson!

PLUG !N-
i'm Reddy!

REODT KILOWATT0 
Your Electric Servont

VETERANAMS 
. PAGELBA

Klausimas — Žmona vetera
ne mums pranesza, kad jos vy
ras turi virsz 38 m. amžiaus 
Tarnauja Laivyne.

teisybe, kad veteranams gali 
lankyti mokykla bet kurioje da
lyje Su v. Valstybių pagal G I 
Biliaus parupinimu.

Ats. Taip. Jis gali pasirinkti 
mokykla bile kur pasaulyje,

•j jeigu tik Veterans Administra- 
Ji klausia j-10n užgirS- Nes Veterans Ad-

ministration turi užmokėti in-

ir kurie priesz Rugp. 15 d., 1945 
m., turėjo nors viena užlaiko
mieji asmenys.

Kl. -— Vetaranas pirmo pa-j 
saulinio karo pranesza, kad į 
jam būnant užsienyje per 18 
menesiu jo sveikata per visa 
laika buvo gera. Dabar sulau
kės 57 metu amžiaus serga szir- 
dies liga. Jis praszo ar gali pra
szyti pensijos.

Ats. — Jeigu tamstos dabar
tine liga klasifikuoja tavo kai
po “permanent disability” ir 
dėlto negali uždirbti pragyve
nimui. Mes tamstai pasiuntėme 
Veterans Administration Form 
526, kuria turėsi pasiusti Vete
rans Administration kartu su 
praneszimu nuo gydytojo kas
link dabartines padėties.

Kl. — Armijos slauge, pasi- 
1 mosavus dabar nori gauti dar
bu kaipp slauge Veterans Ad
ministration Ligoninėje. Ji pra- 
sze kur ir kaip pasiusti praszy- 
ma ir kokia alga gali tikėti gau
ti.

Ats. — Kreipkis prie areziau- 
sies Veterans’ Administration 
ligonines. Buvusios slauges 
gauna pirmenybe ligoninėse. 
Alga yra $3,200 per metus.

' Kl. — Sesuo kareivio raszo 
kad jos brolis buvo paimtas in 
kariuomene priesz penkis me
nesius. Jos motina ir sesuo rim
tai serga. Ar jos gali praszyti 
broli paliuosuoti isz kariuome
nes? Szeimyna bijo praszyti 
manydama, kad jis pames jo 
veterano teises.

Ats. — Jeigu brolis paduotu 
aplikacijų del “emergency de
pendency discharge” ir jeigu 
gautu, jis bus garbingai pūliuo
tas, ir nepames jokiu teisiu kai
po veteranas. Mes manome, kad 
jis daugiau gero gali padaryti 
būdamas namie ir patariame 
jam taip daryti.

Kl. —Skaitytojai klausia ar

Pirkie U. S. Bonus

stojimo mokesti, už knygas ir 
pragyvenimą. Turėsi pats už
mokėti keliones iszlaidas.

PASTABA: The Chaplains 
Aide Association, 10 East 52nd 
Street, New York 22, N. Y., rei
kalinga breviaru savo kapelo- 
nams ir kunigamsi Taigi pra
szo žmonių pasiusti visokiu re
liginiu daigiu, ypacz ražaneziu.

Andrius J. Recklitis
MAHANOY CITY, PA.

PIRMOS KLIASOS SALUNAS
206 West Centre Street įį

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 kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Maldų Vainikėlis
:: Knygele :: ■ 

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

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve. 
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. įį.
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. 
Paikiaus atiduodamas Dievui gar-

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda >u visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda Szv. Tamosziauz.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Minis tranturas.

‘SAULE’’ - MAHANOY CITY, PA«

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI3ZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam* 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numetąs 78.
820 W. Centre St., Iflahanoy City


