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Fabr i kantai Nepasiduo da7=

Isz Amerikos Kai Gamta Suklydo Laivas Bobas Parveža

FABRIKANTAI
DERINASI

DETROIT, MICH. —Gene- 
ral Motors kompanijos atstovai 
jau vėl sutinka eiti in derybas 
su darbininku unijomis.

Automobiliu straikos jau už
sitęsė daugiau negu 70 dienu ir 
dabar jau yra vilties kad neuž
ilgo susitaikins.

Darbininku unijos vadai sa
ko kad General Motors Kompa
nija turės pakelti algas da 
augszcziau negu kitos automo
biliu kompanijos, nes j u algos 
pirmiau buvo mažesnes ir pras
tesnes.

SOUTHAMPTON, ENG. — 
Laivas “Argentina” iszplauke 
isz Anglijos su 600 moterų, ku
rios apsiženijo su Amcrikie 
ežiais kareiviais Anglijoje per 
kara. Laivas intaisytas ne vien 
tik toms moterims, bet ir ju vai
kams. Laivas plaukia in New 
York miestą. Per penkias die-1 
nas Amerikos Karo Sztabas ir 
valdžia peržiurėjo ir daktarai; 
egzaminavo visas moteris ir j u 
vaikus kad visos ir visi butu 
sveiki ir kad neatsivesztu kokiu 
užkrecziamu ligų.

New York mieste daug Ame
rikiecziu kareiviu dabar su ne
kantrumu laukia savo žmonų ir 
savo vaiku. Rengiama ir keletą 
kitu laivu tokioms keleivėms,1 
bet tikrai nežinia kada jie isz-j 
plauks.

Komunistai Pra-laimej o Rinkimus>Vokietijoje
Valdžios atstovas ežia insiki- 

szo ir pareikalavo kad kompa
nija susitaikintu. Ir patiems 
fabrikantams dabar jau strio- 
kas. Kitos automobiliu kompa
nijos jau dirba ir daro naujus 
automobilius kai szita kompa
nija vis straikuoja. Reiszkia jai 
dabar biznis rupi.

Tai galima dabar jau tikėtis 
kad už dienos kitos jau ir szi- 
tos straikos užsibaigs.

Girtas Kareivis 7 
Automibilius Apdaužė

Kai viena moteris Anglijoje pagimdė kūdiki su dviemis 
galvomis tai visi nustebo ir net dyvinosi. Ta moteris buvo 
apsiženijusi su Amerikiecziu kareiviu ir gyveno in Bir
mingham, England. Aangijos daktarai sako kad tai ne pir
mas sykis taip atsitikti. Jie szita paveiksią (X-Ray) parode 
vieno žmogaus kuris net trisdeszimts metu iszgyveno su 
dviemis galvomis. Tas kūdikis tuojaus pasimirė.

Mažos Tautos Be Balso

“BALF” Pirmininkas 
Vokietijoje

NEW YORK. — Kaip žinote, 
priesz Kalėdų szventes Bendro
jo Amerikos Lietuviu Paszel- 
pos Fondo pirmininkas Kun.

HARRY HOPKINS
MIRE

Prez. Roosevelto
Draugas

LONDON, ANGLIJA. — 
Taikos Konferencijoje, Londo
ne, Rusija innesze pareikalavi- 
ma kad vien tik didžiosios tau
tos balsuos ant svarbesniu rei
kalu. Sovietai pasiaiszkina kad 
mažos tautos vis pradeda kara, 
kad ana Visu Tautu Taikos 
Sanjunga suardė mažosios tau
tos ir kad vien tik didžiosios 
tautos gali taika ant szio svie
to palaikyti.

Bet, Rusija nepaaiszkino:

Prezidentas . Trumanas Nori 
Kad Kongresas Užtvirtintu Pi- 
nigiszka Paskola Del Anglijos; 
Buvusis Paszelpos Administra
torius Harry Hopkins Mire; 

Rusai Intarineja Popiežių
NEW YORK. — Plieno ir geležies fabri

kantai vis nepasiduoda ir aiszkinasi kad jie ne

gali algas pakelti. Jh sako kad: “Jiegu jie pa- 

kelss darbininku algas tai turės ir pabrangtinti 

plieną ir geleži daug daugiau negu keturis do

leris ant tono. Ir kad jiems kasztuos apie szim- 

ta milijonu doleriu, jeigu bus pakeltos, tuos pi-

ANGLIJA
NEPASIDUODA

RUSIJAI
LONDON, ANGLIJA. —

Kai Anglijos atstovai sėdosi 
prie to Taikos Stalo Londono 
Konferencijoje, jie jau net tada 
buvo pasiryžę Rusija kelia pa
stoti. Jie invertino Rusijos nau
jas jiegas, bet žinojo kad ji jau 
ne tokia galinga kaip ji statosi.

PHILADELPHIA, PA. —
Kareivis Brooke Wright parva
žiavo isz California pas savo tė
vus in sveczius. Biski per daug 
iszsigere, pasiėmė savo tėvo ka
ra ir iszvažiavo in miestą. Ar 
jam akys aptemo ar ranka nuo 
stiklelio sudrėbėjo, ar kas ten 
atsitiko, bet jis ant. Chestnut 
ulyczios pradėjo su savo auto
mobiliu svirduliuoti. Dave in 
viena automobiliu ir atsimusze 
in kita, paskui pavažiavo ir vėl 
pataikė in kita pakol septynis 
automobilius apdaužė. Polici- 
jantai ji suėmė kai jis su savo 
karu atsimusze in stulpą. Jis 
nieko nesužeidė ir nei pats ne- 
susikolieczino, bet policija ji 
nustvėrė ir patupdė in kalėji
mą pakol iszsipagiriuos ir už
dėjo kaucija del $800.

Naszlaicziai Vagiai

NEW YORK, N. Y. — 
Du vaikai kurie labai gražiai 
susidraugavo naszlaitnamyje ir 
paskui visur draugavo, net ir in 
vaiska stojo, buvo suaresztuoti 
už vagystes. Robert Brown, bu
vo sužeistas ant Okinawa yra 
septyniolikos metu amžiaus, ir 
jo draugas Joseph Spracci, 
taipgi tik septyniolikos metu 
amžiaus prisipažino vagystes. 
Policija rado pas juos Vokiszka 
revolveri ir $520.

Dr. Juozas B. Konczius tremti
niu reikalais iszvyko in Euro
pa. Keletą sanvaieziu jis pralei
do Londone, Paryžiuje ir kitur. 
Priesz keletą dienu pranesze, 
kad jis jau Vokietijoje lanko 
iszvietintu Lietuviu stovyklas 
ir tiria bendra Lietuviu tremti
niu padėti vietoje. Ta proga jis 
sveikina visus BALF skyrius, 
draugijas, veikėjus ir miela- 
szirdinga Amerikos Lietuviu 
visuomene.

Automobiliu
Nelaimėje Žuvo

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienas žmogus buvo ant smeit 
užmusztas ir kitas labai sužeis
tas kai automobilius juos suva
žinėjo ant. Frankfort ulyczios, 
netoli nuo Ruan uly., ir visai 
prie policijos stoties. Edward 
P. Boyle, 65 metu amžiaus žmo
gus buvo užmusztas. Jis gyve
no ant 859 Foulkrod ulyczios. 
Jo draugas Alfred Abel, 57 me
tu amžiaus buvo nuvesztas in li- 
gonbute, kur rado kad jam vie
na koja iszlaužta.

To karo szioferys Edward 
Wolle, 30 metu amžiaus vyru
kas buvo suimtas ir kaucija ant 
jo uždėta del $2,100. Jis gyvena 
ant Venango ulyczios.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien! Pirkie U. S. Bonus

NEW YORK, N. Y„ — 
Harry L. Hopkins, 55 metu am
žiaus žmogus, mire Memorial 
ligonbuteje. Jis sirgo toje li- 
gonbuteje apie kokius tris me
nesius.

Jis pernai, Liepos (July) me
nesyje atsisakė nuo visu savo 
darbu Washingtone ir pasiaisz- 
kino kad jis dabar del kiek lai
ko nieko nedirbs ir gerai pa
silsės.

Jis gimė ir užaugo Sioux 
City, Iowa. Per bedarbes, de
presijos metus jis buvo Paszel
pos Administratorius, ir paskui 
Prezidentas Rooseveltas ji pa
sikvietė in Washingtona kur jis’ 
ilgai ir isztikimai tarnavo. Pre
zidentas Rooseveltas jam labai 
pasitikėjo ir jiedu buvo labai 
artimi ir geri draugai. -

Jam teko dalyvauti svarbiuo
se mitinguose ir konferencijose 
kur jis Amerika ir Prezidentą 
atstovavo. Paskutine jo diplio- 
matine kelione buvo in Rusija. 
Po tam jis jau daugiau nekelia
vo ir eme rengtis isz darbo isz- 
stoti ir pasilsėti nes jis jau tada 
jaute kad jo sveikata nekokia.

Prezidentas Trumanas ir vi
sas Washingtonas pasigesto 
kio gabaus ir mokyto žmogaus. 
Visi tie musu vadai, kurie mus 
per visa kara vede ir mums per
gale iszkovojo, vienas po kito 
mus apleidžia.

“Kas sustabdys tas didžiąsias 
tautas, jeigu josios susimanstis 
kara pradėti.” Rusija taipgi 
nepaaiszkino, kad, jeigu vien 
tik didžiosios tautos karo ir tai
kos klausimus svarstys, tai ku
riems velniams tos mažosios 
tautos buvo ir pakviestos in ta 
Taikos Konferencija!

Anglijos Užsienio Ministeris, 
Ernest Bevin jau seniai savo 
krasztui aiszkiai pasakė kad jis 
pasirengęs Rusijai nusileisti jai 
pataikauti, ir daug nutylėti, 
bet nenusilenkti ir Stalinui 
cziabatus nelaižyti.

Ernest Bevin drąsiai ir aisz
kiai parode savo nepasitenkini-

nigus turės sumokėti tie kurie perka geleži ir 

plieną.” Bet, ir ežia jau yra vilties, kad susitai

kins, nes fabrikantu atstovas dabar zulinasi 

Washingtone ir pats taikosi kad derybos grei- 

cziau prasidėtu. Reiszkia ir ežia fabrikantai
Nuszove Du Ruskius ma su Amerikos Sekretoriumi 

James F. Byrnes už tai kad jis susirūpino.
VIENNA. — Amerikietis ka

reivis nuszove du Ruskius kai 
jie norėjo inlipti in traukini be 
pavelinimo. Viena Ruski, kapi
toną, jis ant smert nuszove, o 
kita, leitenantą sužeidė. Ruskis 
kapitonas pats iszsitrauke sa
vo revolveri, bet ne gana grei-1 
tai del Amerikieczio, kuris abu
du perszove. Karo Sztabas nie
ko tikro nepranesza ir nieko ne- 
aiszkina pakol viską isztirs.

Nauja Prancūzu
Valdžia

PARYŽIUS, FRANCIJA.— 
Francuzijos naujas Prezidentas 
Gouin susidarė savo Taryba, 
kurioje dabar randasi visu trijų 
partijų vadai. Socialistas An
dre Philip yra finansų Ministe
ris; Bidault pasilieka kaipo Už
sienio Ministeris. Naujoje Ta
ryboje randasi septyni Socialis
tai, szeszi Komunistai, szeszi 
Republikonai ir vienas kuris 
prie jokios partijos nepriguli.

taip žemai Stalinui nusilenke ir 
visko iszsižadejo ir pats be ke
liniu parvažiavo namo.

Anglija pripažinsta kad Ru- 
, sija sziandien galinga, bet ne- 
galingiausia. Anglija staeziai 
sako kad Rusija turi būti su
stabdyta, kad Molotovui reikia' 
ragus aplaužyti.

Anglijos intakingas ir labai 
geras laikrasztis “Whitehall 
Letter” raszo kad butu visai 
neprotinga pamirszti kad Ru
sija turi gana savo bedu ir rei
kalu namie, ir kad tenai paezio- 
je Rusijoje ne viskas tvarkoj, ir 
kad Rusija garsiau loja negu 
kanda.

Taip tas laikrasztis raszyda- 
mas toliau gražiai ir mandagiai 
parodo koks durnas buvo musu 
Sekretorius Byrnes kad jis taip 
tu Ruskiu iszsigando, kad jis 
viską tiems Ruskiams atidavė 
ir pats su tuszcziu maiszu par
važiavo.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

FRANKFURT, VOKIETIJA. — Kur tik 
buvo tikri ir laisvi rinkimai Vokietijoje, ten Ko
munistai buvo galutinai sumuszti. Kur Ame
rikos Karo Sztabos prižiūrėjo rinkimus kad nie
kas žmonių nevaržytu ar negazdintu ir privers
tu vienaip ar kitaip balsuoti, ten Komunistai 
pralaimėjo. “Tai buvo pirmutinieji rinkimai 
in trylika metu ir Vokiecziai pareiszke kad jie 
nenori jokio Komunistiszko pyrago. Beveik 
Krikszczionys Demokratai laimėjo rinkiihus. 
Socialistai Demokratai taipgi gražiai pasirodė.” 
Isz 3,250,000 balsu, maždaug szitaip balsavimai 
ėjo: 1,304,000 už Krikszczionius Demokratus; 
870,000 už Socialistus Demokratus; o 127,000 
už Komunistus. Isz to matyti kad tie Komu
nistėliai gavo in pasturgali gerai inspirti.

SKAITYKITE _ “SAULE”
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Kas Girdėt
I kesime.

Derybos 'kaslink geležies ir 
plieno darbininku straiku visai 
prastai yra vedamos. Darbiniu-

nig, Moikytojas Socialogijos
Brooklyn College, New Yorke.

Kiek pabėgėliu atvyko in
Suv. Valstijas?

Tai pirmas 'klausimas kuri

Rusija Vėl Reikalauja , negali naudoti
GI” Biliaus parupinimu tik 

jeigu būvąs paliuosuotas del 
sužeidimo.

Kl. — Veteranas tarnavo 11 
menesiu ir buvo paliuosuotas^ 
nes jau turėjo 38 m. Stojo in ka
ro dirbtuves darba. Jis dabar 
klausia ar jam priklauso “Mus
tering out” mokestis.

! At. — Tik jeigu tarnavai už-
' sienyje.
! Kl. — Pasaulinio Karo vete- 
i ranas klausia, ar veteranai pa- 
' sieke 65 m. amžiaus gali pra- 
Įszyti pensijos?
Į At. — Pensijos neduotos tik 
j del žmogaus metu. Jeigu 'buvai 
’sužeistas tarnyboje gali praszy- 
ti “sužeidimo” pensija, jeigu 

Isveikata pablogėjo būnant tar
nyboje, irgi gali praszyti pen
sija.. Gali gauti pensija jeigu su
žeidimas negautas tarnyboje- 
bet jeigu dabar visiszkai apre- 
galedintas ir negali uždirbti pi
nigu pragyvenimu i.

Kl. — Žmona gydytojo klau
sia kai]) jos vyras gali gauti pa- 
liuosavima. Jam siūloma geras 
darbas ligoninėje.

At. — Gydytojas turės laukti 
regulario paliuosavimo, nes da 
gydytojai laibai reikalingi. Li
gonine turės praszyti ipaliuosa- 
vima inrodant kodėl tamstos 
vyras yra jiems taip reikaliii- 

- gas.
— Cath. War Vet., Empire 

Bldg., New York.

Pasirengęs Del Karo f'®" “J'!™”’
4‘'(ii77 K] hans

VETERANAMS
PAGELBA

BATAVIJOS, JAVA. — 
Rusija reikalauja kad Anglija 
isEsitrauktu savo armijas iszAnt South State ulyczios1 k u atstovas, unijos vadas tenai Į ]U]v,re]e atsako.

• ■ randasi viena derinasi su fabrikantu pasiun-j (;Įtuoja tįkras skaitlylles a(. Indonezijos Respublikos ir isz 
'jau ne taip jauna mergina ar tiniu, Fairless, kuris nieko ne-1 
moteriszke. (Jeigu ji ženota, tai gali nei sakyti nei priimti be Pa
niekas apie tai nežino, nes ji suiro fabrikantu pavelinimo ir pa
savo vyru negvvena.) Ji nedii- tarinio.
i>a, bet gerai ir gražiai pragyve- bėgti pasiklausti. Unijos ir dar-

■ ‘.r* , . ' ' ... . . , , .,
na, Ji szitoki bizni varo: 1

• - l- -
Kai daugiausia

binasi in traukinius ar lipa isz 
traukiniu, ji parpuola ant ke
liu ir ima rankomis grindas 
glostyti irka ten graibioti ir ko 
ten jieszkoti, ir isz akiu kar- 
czias aszaras lieti. Tos aszaros 
yra.tikros nes svuogunas, cibu- 
lis užantyje akims ateina in tal
ka.

Praeinantieji žmones neisz- 
kenezia ir sustoja paklausti kas 
ežia- atsitiko. Ji per karezias 
aszaras pasiaiszikina kad pamė
tė savo tikieta ir paskutinius 
savo pinigus.

Ir ji nėspieja pasiaiszkini i, 
kai vienas josios pagelbininkas 
mandagiai nusiima savo skry
bėlė ir pradeda daryti kolikta, 
rinkti pinigu isz sustojusiu 
žmonių del nabages, vargszes 
ti'kieto. Kolekta beveik visados 
buna gera nes visiems gaila tos 
moteriszkes.

Policijantai visai szita 'bizni 
labai gerai žino, bet jie aki pri
merkia ir in kita puse sau nu- 
klepetuija, nes jie žino kad ir 
jiems bumasz'ka teks isz tos iko- 
lektos.

Chicagis mieste
o

Graikijos, nes ji sako kad tenai 'vykusiu immigrantu isz “R
I fugee” szaliu nuo 1933-1944 m. Anglai tik ardo tvarka ir pikti- 
- Isz viso 318,235. (Skaitlyniii!na žmones. Rusija sako kad tas 

Reškia _ jis vis turijdol ])idžiog Britanijos
' jos), Airijos (Irh 

bminku atstovai dabar reika-| portugalis 
■'įjos uepaduotas. 
Lli dauguma sziu i

; ir Szvaicari-
Bet kadangi

szaliu nebuvo

armijų pasitraukimas yra rei
kalingas del tvarkos ir taikos.

Premier as Sutan , Sjahrir isz 
/ isz Batavijos aiszkiai ir drąsiai 

sako ir praszo kad Anglija pa-

Klausimas — Naszle su dvie- 
'jais vaikucziais pranesza kad ji 
i o'auna apdraudos mokesezius. 
Jos vyras žuvo kovoje. Ji dabar 
klausia ar gali praszyti pensi-j 
jos? • I

Atsakymas — Taip, pensija 
priklauso naszlei ir jos vai ! 
kams, nepaisant kitu ineign.žmonių sku-, Jauja kad patys fabrikantai, tie’ 

bagoeziai milijonieriai ateitu 
in tas derybas ir tenai be jokio' as^s užgyventos (okupuotos) laikytu savo armijos jo kraszte, 

čirba asies dominuotos (viesz-!1,63 1° žmones vis bijosi Ja-
patotos) pradžioje 1933 m, tai! Ponu ir myu Anglijos karei- 
318,235 immigrantai nevisi bu-J V1US-

Ponas Kierstens, Mokslo Di
rektorius tame kraszte taipgi 

Rdkuojamakad iii ta skaitliu sak° kad, Anglijos pagelba rei- 
re]įaį i kalinga. Jis sako kad, jeigu 

Anglai dabar pasitrauktu tai 
Japonai vėl užkariautu ju 
kraszta.

Bet Rusija dabar reikalauja, 
kad Anglai isz ten iszsikrausty- 
tu, nes Anglija tenai neturi jo
kio biznio. ,

Tas pats ir Graikijoje. Rusija 
reikalauja kad Anglija ir isz 
Graikijos savo armijas parsi 
trauktu. Graiku Premier as 
Themistokles Sophoulis sako 
kad, Anglijos kariuomene ran-į 
dasi Graikijoje su visu Graiki-1 
jos valdininku pavelinimu ir 
kad jie nori Anglijos pagelbos ( 
tvarka palaikyti- Graikai pra- i 
szo ir nori kad Anglijos armijos 
pasiliktu Graikijoje pakol vis-. 
kas bus sutvarkyta. Bet Rusija 
to nenori ir reikalauja kad vi
sos armijos isz ten pasitrauktu.

Rusija ir jos armijos tai vi
sur gali eiti ir visur kisztis. Ru
sijai dabar nepatinka kad dvie
jose vietose josios armijos ne
suspėjo inlysti, ir kad Anglijos 
armijos Raudonajai Armijai už 
akiu užėjo. Rusija aiszkinasi 
kad visoms tautoms reikia duo
ti laisva ranka savotiszkai susi
tvarkyti, ir už tai Anglija turi 
pasitraukti. Bet nieko negirdė
ti apie tokia pat laisve toms 
tautoms kur Rusija visiems už ^ksl^.^VVi^Hupuriapiu" 
akiu užlindo ir pavergė. Nieko 
negirdeti apie laisve Pabaltijos 
krasztams, apie laisve Lenki
jai, Latvijai ir Lietuvai.

• • ifpasiuntinio ar atstovi denntu- 
si. Bet tie bagoeziai pasipūtė 
pilvūzai visai nei neklauso ir 
nenori apie tai nei szneketi.

Ateina gandai had Rasputi
nas da gyvas Alaskoje. Kaip ži
note, Rasputinas ant smert nu- 
szautas Gruodžio (Dec.) 17, 
1916 metuose, per isžkilminga 
vakariene Karalaiczio Yussu - 
pbff palo'ciujie Petersburge. Ei
na visokios pasakos,kad jis da
bar tenai Alaskoje yra žinomas 
kaipo Kunigas Herman.

Visi Amerikiecziai kareiviai 
nori-ir reikalauja parvažiuoti 
namo, bet tie garsiausia riekia, 
tie labiausia reikalauja kurie 
karo visai nemate, kurie muszio 
lauko neparagavo ir kurie kl 
ti'k in vaiska stojo.

vo pabėgėliai. Pabėgėliu imim- 
grantu buvo 243,862.

In Lawrence, Mass., teisėjas 
vienam prasikaltėliui dovanojo 
kai jis dažinojo kad nabagas 
turi paezia ir dvideszimts vai
ku.

Kitas Teiseja-s in Grand Ra
pids, Mich., paskelbė kad jis 
penkis dolerius numusz nuo 
“fainos” pabaudos del pasigė
rimo, jeigu girtuoklis da pa- 
jiegs ant abieju kojų pastovėti.

243,862, neineina pa 
kurie atvyko su laikinoms vi 
zoms, nei tas tūkstantis, kurie 
atvyko 1944 metuose, ir apsi
stojo Fort Ontario, netoli Os
wego, N. Y., del kuriu Preziden
tas Truman’as* iszleido jo di
rektyva apie iszvietintu asme
nų immigraci ja. 164,000 Žydu 
isz visu szaliu atvy'ko per vie
nuolika metu sako knygute. 
Priesz juos buvo pakreiptas 
baisus Naziu (Vokiecziu) tero- 
las (baime).

Komitetas rado kad yra dau
giau moterų negu vyru immi- 
grantu tarpe. Didesne dalis im- 
migrantu virsz 45 metu am
žiaus. Dauguma isztekeje.

Didžiuma immigrantu buvo 
profesijonalai arba balto kal- 
nieriaus darbinin'kai Europoje. 

I Sulyginus su įpirmisiais immi- 
i grantais szie yra gana turtingi. 
Tas ypacz lieezia tuos kurie at
vyko 1930 metuose. Kada at- 
vykstantieji immiigrantai gale-

Vokietijos fabrikai jau daro 
bizni kaip ii“ po senovei. Daug 
Amerikiecziu turi szieru in Far- 
ben kompanija. Dabar tie szie- 
rai geresni net ir už Amerikos ■ 
fabriku szierus. Reiszkia kad: 
nepaisant kiek tu fabriku buvo 
iszgriauta, fabrikantai da ge
resni bizni daro. Ti'k metai at
gal mes- tuos žmones su tais

■ i • • t ' jo da pagrobti kiek norsszierais durniais vadinome, da-J 1 °Į J J 
bar matome kad jie buvo kytri,1111 °’ 
durniai.

jai per visa jos amžių, arba pa
kol vėl isztekes. Vaikams pen
sija bus įmokama iki sulauks 18 
metu amžiaus. Bet jeigu jie lau
kys mokykla iki 21 m., amžiaus 
ir neisztekeje tai lig tada pen-, 
sija bus iszmo'keta.

Kl: — 1943 m., veteranas bu-! 
vo sužeistas tarnyboje ir tuoj, 
po tam paliuosuotas. Dabar no
ri žinoti ar pervelu jam praszy- 

! t i “ Disability Pension ? ’ ’
At. — Ne. Mes pasiuntėme 

Form 526, kuria turėsi iszpildy- 
ti ir pasiusti in “Veterans Ad- 

1 ministration,” kada praszysi 
‘ ‘ disability ’’ pensija.

i IKI. — Kareivio motinai ar- i 
mijos gydytojai pranesze Ikad' 
sunui turės padaryti net tris| 
operacijas bėgyje* sekamu sze-' 

1 sziu menesiu ir ji klausia ar per 
ta laika valdžia sustabdys jos 

i szeimynos paskyrima ?
At —Ne. Gausi szeimynos pa 

skyrimą iki jis bus paliuosuo
tas isz armijos.

Kl. — Szis jaunikaitis isztar-

Amerikos Karo Sztabas 
buvo inrenges szitokius dra
bužius musu kareiviams jei
gu Vokiecziai butu prade j e 
vartuoti gazus ar siunsti ko 
kius ligomis užkriestus bu
čius ar kokias bakterijas ant 
musu armijų. Bet acziu Die
vui szitokiu drabužiu nerei- 
kejo. Dabar tuos drabužius 
vartuoja gesinti gaisrus ar 
taip kur randasi užkreczia- 
mu ligų.

navo 51 diena ir buvo garbinai 
paliuosuotas ir dabar klausia 
ar gali naudoti ‘ ‘ GI’ ’ bilium?

At. — Isztarnaudamas ma- Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

savo

Reading, Pa., viena moterisz
ke savo paskutiniame testamen 
te insake ikad jos.graba negali 
veszti su automobiliu, -bet turi1 phijiecziams. 
gauti szeszeta gražiu žirgu jos j 
graba traukti.

O kita moteriszke in San
Francisco rengėsi save nusižu-j 
dyti, bet pirmiau paskambino 
ant telefono graboriu ir jam in
sake kaip visas szermenys su
rengti ir koki graba jai parū
pinti. Paskui nusižudė.

buvo 
prie 

Lietuviszki kliubai Philadel-'Amerikos gyvenimo negu szei- 
phijo'je, Pa., labai gražiai stovi,' mynos Europoje. Juos visokia 
gera bizni daro ir palaiko Lie- 'propaganda skunde ir baisiai 
tuviszka dvasia. Dviejuose tuo- buvo persekiojami. Ir daug pa
se ikliubuose buvo rinkimai, begeliu visiszkai nesupranto 
Malonu matyti kad ten tikri dalykus czionais. Visi parode 
Lietuviai visur in valei j ba i ri
ejo. Valio ir da valio, Phliadcl-

iSziems immigrantams 
daug ' sunkiau priprasti

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Išminkite isz sekanczio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 
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No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka

No. 103 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku
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AMERIKIECZIAI

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
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didelio narsumo. Komitetas ra
do 'kad jie norėjo sekti Ameri
kos gyvenimo pavyzdo.

Praneszimai parodo, kad jie 
dalyvavo visuomeniniame gy
venime. Jie remia demokratija 
ir prisidėjo prie invairiu karo 
pastangų — ginkuotose jėgose, 
namu fronte (pryszakio) ir t.t. 

j Beveik puse pabėgėliu jau ta-
NEW YORK. — Kaikurie po Amerikos piliecziais. Kiti 

' Amerikos žmones prijauezia laukia paskutiniu popierių 
j tragiszka likimą pabėgėliu isz Nors priesz kara nelkurios 
Europos. Kiti neapsipažine su profesijos ir nekurie darbinin- 
tikra teisybe, daro visokius už- kai, net ir apylinkes mane kad 
metinius. tie pabėgėliai bus musu konku-

Koki paszalinis tyrinėjimas rentai, bet perdaug buvo darbo 
gali parodyti tuos tikrus daly- szioje szalyje visiems darbinin
kus, ir toki tyrinėjimą vedė Lams. Beveik visi szie immi- 
“ Committee for the Study of grantai save užlaiko, nors ne- 

In Milwaukee, viena szeiiny- Recent Immigration from En- dirba toki darba koki dirbo Eu- 
na padavė in laikraszti pagar- rope,” kuris komitetas buvo ord ropoję.
sinimakad visi jie isz savo stu- ganizuotas 1944 metuose. Ji su-' Knygele kreipia dėmėsi in 
bos iszsikraustys ir ja parauda- daro penkios svarbiausios tau- teisybia kad szie pabėgėliai 
vos tam kuris jiems automobi-'tinęs pabėgėliu patarnavimo szioje szalyje pradėjo nauju 
liu parduos.

Anglijoje vienas žmogus 
lailkraszczio redaktorių ap- 
slkunde ir iii teisina patraukė už 
tai kad to žmogaus vardas 'būvi 
iszspauzdintas visai paprastai 
ir jo nepavadino ponu.

žmones

organizacijos su kooperacija tusziu užsiėmimus, pastiprino 
daugiau negu 200 inteigu ir'ko- egzistuoja,nczius (būtybes) isz-

Prezidentas Trumanas dan- mitetu, kurie immagracija. už- vyste naujas rinkas, invede 
giau darbiniriku ir pagelbinin-' imanezia, kaip ir pabėgėliu or- naujus procesus (veikmus). 
ku skiria in atsakomingas vie-. ganizaciju visoje szalyje. To haszytojai nustebinti matyti 
tas Washins’tone. Bet dabar komiteto tyrinėjimas gražiai kokiu greitumu szie pabėgėliai ‘ ' o • J . !
kaip ir pirma, jis renkasi savo apraszytas naujoje knygelėje: slenge 
artimiausius ir geriausius The Refugees Are Now Ame- 
draugus, kuriais jis gali pasiti-’ rieans,” iszleista Public Af- 
keti. Bet tie jo draugai nors ir fairs Committee New I odk. Di
jam isztikimi bet jam maža ka rektorius to svarbiaus tyrineji- 
pades, nes jie in tas vietas nėra 
tinkami.

me buvo Maurice R. Davie, pir
mininkas Department of Socia- 
logy, Yale University. Vienas 
isz knygeles raszytoju. Antra- 

Kaip mikejomę. taip ir mo-'sis raszytojus yra Samuel Koe-
Taksos sziais metais nesuma-

Saule Publishing Go., 
MAHANOY CITY, PA.
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No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e 

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu.............................   15c

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

No.
puikus 

No.
Garžia 
Viena motina; Vaikucziu plepeJima* 
62 puslapiu ............................. ..15c

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis

Popierinei apdarai.

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka

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

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke: T*toszis-

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 žemė; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Vglenczijos; 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 V&idulis; Atmo
kėsimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katilukn, Lietuvos skausmai 
MocziuteS pasako jinai; 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; Osieczns. 40 puslapiu 

.  15e
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu................. 15e

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o

tapti szios szales. In 
trumpa laika toli nukeliavo.

Public Affairs Committee, 30 
Rockefeller Plaza, New Yoru, 
20, N. Y., iszleido szia indomia 
knygele, “The Refugees are 
Now Americans. ’ ’

Skaitykite ‘ Saule”

Rear Admiral Joseph F. 
Farley buvo Prezidento Tru- 
mano paskirtas kaipo viso 
‘ ‘ Coast Guard’ ’ vadas del ke- 
turiu metu. “Coast Guard’’ 
tai yra tie jūreiviai kuriu 
darbas ir pareiga visus Ame 
rikos uostus ir rubežius pri
žiūrėti ir apginti. Ju darbas 
panaszus in jūreiviu darba, 
tik tuomi skiriasi kad jie in 
kitus krasztus nevažiuoja, 
bet namus saugoja ir musu 
uostus prižiūri,

grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene- 1 maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

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

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

45 puslapiu.................... 15<
126 Penkios istoriios apie 

Priversta links-
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ISTORIJE apie Gre£°naa
----------------- Isz Numirusia
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

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

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis;' Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu* 
22 puslapiu ............................. ..104

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
'kiaus; Iszklausyta malda vargetoj 
Geras Medėjus..................... .... .. -154

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaaj 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstai 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi- 
ženirelis; Duktė malkakerczio. 1211 
nuslapiu .........................»..........

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras} 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia} 

IMailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musui 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni* 
ikio, Sūvirsz 100 puslapiu..........250

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
- * - - - 681

prriapiu ....................................    .15<
No. 173 Tris istorijos, apie Talmu

do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iss- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 154

No. 175 Paeiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudral 
P'.emenlis; Isz ko susidarė ĄngliM 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai;
Preke
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da; Dainele. 47 puslapiu...... 15c
No. 146 Dvi istorijos apie Auka 

Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį.
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15<*

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c (Mariu; Sruoli# isz Lietuvos.

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis: Ant keik užlaiko moteres 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 dūkto. 62
puslapiu ...................... .. .............. 15c

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

Keletą Juoku ir Paveikslo*
......................... .1M

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Karo Žvalgas
— Tuojau, Atsake vaikas.
Nebijokit, medis mane den

gia! Norit žinot kas yra kaire-

1859 metais ėjo karas Italu 
ir Francuzu su Austrais. Tuo 
karu norėta iszvaduoti Lom
bardi isz Austru jungo. Po ko
vos ties Solterinzo, kur nuveik
ti buvo Austrai, viena giedru 
Liepos menesio ryta nedidelis 
Italu žvalgu būrelis jojo žingi- • w . Ine palengva, sunkeliu. Žvalgai į 
jojo Austrams prieszais, akylai1 
tyrinėdami apielinke. Būreli 
vede aficieris su seržantu, tylo
mis akis insmeige, dairydamie
si, pasiryžę kas valandėlė susi
tikti tarp medžiu su prieszinin- 
ku pirmutinėmis eilėmis. Raite
liai prijojo mažute kaimo tro
bele, apaugusia uosiais. Priesz 
ta trobele stovėjo tik vienas 
vaikas dvylikos metu amžiaus. 
Jis szala nusitveręs lazdele sau 
drožesi peiliuku. Viename tro
beles lange plevetavo didele tri
jų spalvų vėliava. Trobele buvo 
tuszczia. Žmones, kurie iszkabi- 
no vėliava, patys iszbegiojo bi
jodami Austru. 'Pamatęs raite
liu buri, vaikelis mete lazdele ir 
nusiėmė kepure. Vaikas buvo 
labai gražus. Jo veidas, dide
lėm mėlynom akim, ilgais bal-' 
tais plaukais, drąsą kvėpavo. 
Buvo be szvaiko; vieni marsz- 
kineliai, szvepusiu kaklu, te
dengė maža jo 'kūneli.

— Ka tu ežia veiki? Paklau
sė aficieris, sustabdęs savo ark- 
li. Kodėl tu nepabėgai su savo 
arkli. Kodėl tu nepabėgai su sa
vo tėveliais?

i Advokatas Del
Pearl Harbor

Seth W. Richardson, Re- 
publikonas buvo paskirtas 
kaipo advokatas ir tardyto
jas del Pearl Harbor klausi
mo isztirti kas buvo kaltas 
kad musu generolai ir admi
rolai nebuvo pasirenge atsi
ginti kai Japonai mus užpuo
lė. Jis užima William D. Mit
chell vieta.

— Asz neturiu teveliu, atsa
ke vaikelis. Asz esu naszlaitis. 
Dirbu kiek galėdamas, ir tiek. 
Pasilikau czia norėdamas karo 
pamatyti.

— Ar nėjo ro czia Austru ?
— Ne, jau treczia diena nie

ko apie juos negirdėti.
Aficieris susimaustė. Paskui, 

nuszokes nuo arklio, inejo in 
priemene ir kopecziomisi užli
po ant stogo. Nuo neauksztos 
trobeles netoli buvo matyti.

— Geriausia medi inlipti, ta
rė aficieris, ir nulipo nuo stogo.

Priesz pat trobele augo 
aukszta vinkszna. Jos virszune 
nyko dangaus žydrume. Aficie- 
i is susimanstes žiurėjo in medi, 
in kareivius. Paskui, pažvelgęs 
in vaikeli, staiga paklausė:

— Szviesios tavo akys, vai
keli ?

— Keuo, ar mano ? Atklause 
vaikas. Asz žvirbli per varstu 
inžiurau.

— Ar galėsi inlipti szito me
džio virszunen?

— Medžio virszunen? Kaip 
matai, inlipu.

— Mokėsi apsakyti ka ma
tes? Ar nematyti Austru di
džiai kur dulkant, arklį'-, sp’.ii- 
daneziu saulėje szautuvu?

— Žinoma, mokėsiu. Jai bus 
kas ir apsakysiu.

— Ka norėsi už toki darba?
— Ka norėsiu? Tarė juokda

masis vaikas. Nieko, ko czia. 
Vokiecziams už jokius turtus 
to nepadarycziau. Bet saviems. 
Juk asz pats esu Lombardas.

— Gerai, lipk iii medi.
— Tuojau, szit puszneles tik

tai nusiausiu.
Vaikas nusimetė kurpeles, 

susijuosė geriau
metes kepure, apkabino medžio 
liemeni.

— Bet palauk! Tarė moste
lėjęs ranka aficieris, lyg ka at
siminęs.

Vaikas, atsigryžas, lyg klaus
damas, pažiurėjo in ji gražiom 
mėlynom akim.

— Nieko, lipk! Pasakė afi
cieris.

Vaikelis vikriai, kaip kate, 
pradėjo szliuožti medin. O jus 
žiūrėkit aplinkui, riktelėjo ka
reiviams.

Keliomis minutėmis \ alkas 
in medžio virszune inlipo. Sza- 
kos da jo kojas dengė, bet visas 
liemuo jau aiksztejo. Saule auk
savo geltonus jo plaukelius. 
Vaikelis atrodė labai mažutis. 
N uo žemes vos tegalėjo jo pa
žinti.

— Žiūrėkis tolyn, priesz sa
ve! Suriko jam aficieris. Vaike
lis, atitraukęs viena ranka nuo 
medžio prisidengė jo akys nuo 
saules.

— Na, ka matai? Paklausė 
aficieris.

Vaikelis pasilenkė ir pridė
jęs prie burnos delnus eme sa
kyti: Matau du raiteliu kelyje; 
kelias baltuoja.

— Ar toli?
— Bus pora varstu.
— Fine ?

— Ka da matai? Vėl paklau
so aficieris, pamanstes valan
dėlė. Pažiūrėk in deszine.

Vaikelis eme

je?
— Taip, kairėje, atsiliepe 

aficieris, bet lipk, lipk!
— Kairėje, suriko vaikelis, 

pasitsiebes isz medžio lapu, ten 
kur koplyczia ? Ten, rodosi.

. Treczia kulka nucluzgejo 
oru!

Vaikas ,prade jo leistis isz- 
medžio ir staiga krito žemyn 
galva.

— Pasiute! Suriko aficieris, 
lėkdamas prie vaiko. Vaikas 
puolė žemeli auksztįninkąs. Gu
lėjo dabar ant žemes paslikas/ 
iszsketes rankas. Isz kairio ikru-! 
tinęs szono kraujas cziurszlke.l 
Seržantas ir du kareiviu nuszo- 
ko nuo arkliu. Aficieris pasi
lenkė ties vaiko ir pridengė io 
marszkineliūs. Kulkos pataiky
ta in kairi plauti.

— Mirė! Iszre'ke aficieris.
— Ne, da gyvas, tarė seržan

tas.
— O, vargszas, narsus vai

kelis! Sudejavo aficieris.
— Nebijo'k, tave iszgydys. 

—Bet kol jis tarė szituos žo
džius ir szluoste kraujus, kurie 
sunkėsi isz žaizdos, vaikelio 
akys aptemo. Jo galvele nusvi
ro. Jis mirė.

Aficieris iszblyszko ir žiurė
jo in vaikeli akis insmeiges. 
—(Narsus vaikelis! Atkartojo 
skurdžiu balsu.

Jis greitai priėjo prie trobe
les, nuėmė nuo lango Italu vė
liava ir pridengė ja. vaikelio 
kana, palikes nepridengta tik 
jo veideli. Seržantas, surinkęs 
puszniukes, kepure, peili, sudė
jo viską szale vaikelio. Valan
dėlė visi tylėjo. Paskui aficieris 
sako seržantui:

— Atsiųsim karo lazareto 
tarnus; jis numirė kaip karei
vis, kareiviai ji ir palaidos.

Ir pabueziaves vaikeli suko
mandavo: In žiugus!

Žvalgai sėdo visi raiti ir nu
jojo savo keliu. Po keliu valan
dų vaikeliui buvo atiduota ka
ro pagarba. Saulei leidžiantis, 
didelis Italu kariumenes būrys 
jojo jau tuo pat keliu kuriuo 
ryta žvalgai slinko. Kareiviai 
jau žinojo apie didi vaiko dar
ba ir jo mirti. Ju kelias ėjo upe 
lio krantu pro trobele. Kai pir
mi bataljono aficieriai pamate 
gulinti po vinkszna lavonėli ap
dengta trijų spalvų vėliava, 
jam 'kalaviju atidavė pagarba. 
Vienas aficieris prirove upelio 
krante žolynu ir mete juos gu- 
lincziam vaikeliui. Pamate ji ir 
visi kareiviai cine rauti geliu ir 
mesti ant vaikelio. Kelioms mi
nutėms buvo visas kūnelis ap
mestas gėlėmis. Prieidami ka

ili deszine žiu- kiviai ir aficieriai davė jam 
reti. Prie kapiniu, tarp medžiu, pagarba, tarydami:

* * *
Viena moteriszkia pažinau, 

Kaip vyras in darba iszeina, 
Tai per stabas eina.

Praszo kad kas užfundytu, 
Viena jos pasigailėjo, 

pinigu paskolino, 
Ir pasakė kad atnesztu 

alaus, 
Alane kad boba kiek atsigaus.

Kada pinigą gavo, 
Tai jau nesugrįžo 

kaip iszvandravo.
Visur tokiu rasime, 

In kur tik nusiduosime. 
* * * 

Geda, isz tokiu darbu, 
Isz nekuriu mergeliu, 

Neva su vyrais apie apsivedi- 
mas kalba, 

Pakol isz ju pinigu neiszgauna.
O mergeles jeigu tokius 

klastas varote,
Ir su vyrais taip darote, 

Ilgus metus lauksite, 
Pakol vyra gausite.

* * *
Yra tokiu, netikusiu nieksziu, 

Ka laikraszczius vagineja, 
Nuo paczto ar bakso imine ja.

Kaip pagausite, 
Gerai sumuszkite, 

Arba pas vaita nutempkite, 
Ir gerai nubauskite.

* * *
Geriau kad nebutu tokiu 

sueigu, 
Ne tokiu papiktiniu.

Kaip bobeles vienam SkuTkine 
mieste susibėga, 

Net daro labai geda. 
Vyreliai buna darbe, 
vaikai stuboje dideliam 

varge,
Bobeleles su kitom kūmom 

gere, 
O vyrai dilba sunkiai 

J u uždą ibi bere.
Mamužes pasigeria strapalioje, 

Biaurius žodžius pliovoje, 
Tokis gyvenimas, 
Tai visai nekas!

* * *
Garnys nemažai szposu 

padaro, 
Daugeli isz svieto mergeliu 

iszvaro,
1 Nes del vienos nelabai atsiejo,

0

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

ko; o ant galo ar tik viena kar- lauk. Jisai neateis. Aszmaeziail 
ve marga? Daug karvių yra kaip jis czia buvo ir kaip jis 
margu.” Ir vėl abudu traukia iszsinesze ir sau nutraukė. Tu 
tolyn. Kada jau žmones prade-'velei eik ir pasijieszkok kas ta- 

• jo važiuoti ir jau pradėjo būti ve namo parvesz. Jau visi trau- 
^i'S koki keturi metai ir da'visaj szviesu, tai gaspadorius kia namo. Žiūrėk, gal rasi koki 

Bet vaike, szita kar- pažystama, mažam tave par- 
i vesz namo.”

Žmogelis iszejo ir rado viena

Atsitikimas Jomarke
♦T**i*c**T*<**T*4>X**^k>*T**i**X»*T<>

su uodega kai buvo szitasį Vel sako:
:u Redybos,; ve musu! 

Kastan teve darosi? Juk!
kuris turėjo, asz turiu popieras, galiu tau pa-į pažystama, kuris ji pargabeno 

rodyti kad mano karve. Ir asz'namo. Jis rado savo sunu ir jo 
turiu liudininkus kad asz ja už- žmona jau bevalgant vakariene, 
auginau nuo mažos telicziukes.1 Jiedu tuojaus szdko ant tėvo ir 
Ar vienas szuva margas? Daug1 suszuko: “Teve, kas tau past
yra margu. ’ ’ j dare, kibą jau durnavoti praide-

“ Bet vaike, kai asz žiurau tai ’ jai kad geriausia musu karve 
szita butu musu!”

( Kai atėjo ant jomarko tai
jam buvo: tuojaus žmones apsupo aplin-; karve nupirksiu.” Ir jis jiem-

Gmino BarberiszJko. Buvo jau-j 
nas gaspadorius, 
ženota sunu. Sunūs su savo 
žmona isz vakaro iszvažiavo in 
jomarka. Jiedu ketino pas uosz- 
vius pernakvuoti ir paskui isz 
ryto in jomarka.

, Tėvas norėjo drauge su jais 
| važiuoti, nes jis norėjo kaili- 
inius parduoti. Kailiniai buvo
I namie pasiūti, 
perdideli Simus patarė tėvui kui ir netrukus karve nupirko. Į dviem viską iszpasakojo. 
pasilikti namie.
nors stuba padabos, o kita syki Asz u'žfliudysiu sau kad tu man nojo tai užsikviete tęva pas 
visi nuvažiuos ir kailinius par-Į pamaezinai karve parduoti.” save in klebonija. Sake, kad kai 
duos, nes su kailiniais nėra Juodu nuėjo peš Icku ir tuo jaus jis ateis in bažnyczia tai kad 
strioka, juos galima bile kada!
parduoti.

Jie turėjo piemenuką ir įner
to su vaiku ant pecziaus gulėjo, 
gaite daboti gyvulius. Mergai- 
o jaunas gaspadorius ant lovos. 
Kai mergele užmigo atėjo vyru
kas in stu'ba kai jau buvo tam
su. Jis vaikui sako “turiu'czia 
karvuke. Ar galiu padėti ja in 
tvarta?” Vaikas sako “padė
kle.” Tai vyrukas iszejo lau
kan ir tuojau atėjo in stuba ir 
vaikas jo paklausė ar padėjote 
karve ? Jis atsake padėjau.

Neužilgo pabudo ir jaunas 
gaspadorius ir jiedu pradėjo 
kalbėtis. Vyrukas sako, “Tėvai 
atvežiau karve, tai ir pas jus 
pastaeziau in tvarta. Rytoj va
žiuoju in jomaika ja parduoti.”

parda vei! ’ ’
“Cit, vaikai, asz jums kita

“Na, tėvai, einava iszšigerti. j O po tam kai klebonas daži-

paėmė du buteliuku ir pradėjo

jaunas gaspadorius, “ir asz ei
siu drauge.”

“Lakai gerai, tėvuk, tai man 
pamaezinsi pavaryti, tai kaip 
parduosiu tai gerai iszsigersi- 
me. ’’

Kai buvo tamsu jiedu iszejo 
ir pasiėmė geriausia karve. 
Gaspadorius pamaezino karve 
pavaryti ir jiedu traukia in jo
marka.

Kada jau pradėjo szvisti, 
gaspadorius sako: “Vaike, kad 
czia mano karve!”

“Kas tau teve darosi? Asz ja 
užauginau nuo mažuko versziu-

“Bet, te ve, parodikie man ta
vo tuos kailinius. Jeigu man jie 
tiks, tai asz juos isz tavęs nu
pirksiu. Kam ten neszti in jo- 

: marka parduoti.” Jis juos pa
sienio ir apsivilko ir rado kad 
jie jam tinka.

j “Na, tėvuk, tu ežia tik biski 
palauk asz parneszu kita sznap- 
so buteliuką, iszsimainysiu pi
nigus ir tau užmokėsiu ir drau- 
giszkai iszsigersiva.

Kai jis iszejo tai tiek ir jo 
mate. Gaspadorius pas Icku 
žydeli kaip sėdi taip ir sėdi. Jis 
laukia ir nesulaukia.

O tuo tarpu jo sūnūs su savo 
žmona mate ta karve pririszta 
ir viens kitam sako: “Kibą tas 
musu tėvas sudurnavojo ar isz 
proto iszsikrauste kad gražiau
sia ir geriausia musu karve par
davė!’’ O tėvas, gaspadorius sė
di pas Žydeli visa diena ir kiau
ra nakti ir to savo draugo kaip 
nesulaukia taip nesulaukia. Žy
delis Ickus prie jo priėjo ir pa
klausė :

“Ko tu žmogau lauki? Visa 
diena asz tave matau.”

“Nugi, ežia jaunas vyrukas 
paėmė mano kailinius ir sake 
kad jis bonlka sznapso atnesz ir 
iszmainys pinigus ir man užmo
kės.”

“ Nu, pone, tu jo jau ir ne-

užeitu pas ji po Misziu. Taip ir 
tėvas padare, po Misziu užėjo 
pas kleboną ir jam visa savo ta 
atsitikima, iszpasakojo.

Klebonas susiėmęs savo pil
vą, nes jis nors mažo ūgio buvo, 
bet pilvą tai dideli tureji, juo
kėsi ir kvatuojo; ko neparpuo
lė; taip gardžiai juokėsi. Tėvui 
ir sznapsa užfundino ir papra- 
sze kad ir kita Nedele po Mi
sziu užeitu. Tėvas ir kita nuėjo, 
bet paskui susiprato kad klebo
nas tik isz jo juokiasi ir szidina 
ir paskui jau daugiau nebeejo. 
Jis suprato kad niekas jo nepa
sigaili ir kad net ir pats klebo
nas ji už dumiu laiko.

— Mykolas Stepulaitis 
Shenandorietis.

Garniui Vis Tiek -s

— Antanuk, kur tavo mo
tina?

— Guli lovoje.

— 0 kas jai kenke? ~ p
— Ugi, gavau broleli.
— Ka tu kalbi? Juk tavo 

tėvelis Amerike gyvena!
— Na taip, bet jisai tan

kiai raszo pas mamyte.

Ant Gavėnios ’!

. Generolo Mac’Arthuro Patarėjai

kas spindi. Rodos durtuvai.
— O žmonių nematyti?
— Jie bus in kvieczius nu

liūdę.
Tuo tarpu auksztai ore pra

zvimbė kulka ir nupuolė už tro 
belos.

Garnys kur ten dovana ' 
padėjo. 

Mergele dabar nesveikojo, 
Už ta dovana nuo garnio.

Kas kaltas ? Kam 
blogai elgesi,

Tegul dabar sau žinosi!

— Vyras Lombardu žemes, 
vyras! Sudie, narsus vaikeli! 
Valio! Garbe tau! Į

Vienas aficieris Sviedė jam' 
pagaliu savo narsumo medali, 
kitas priėjo ir pa'bucziavo ji in

| kakta. O gėlės vis krito ant pli-'
— Lipk žemyn, vaikeli! Su- ku kojų kraujuotos krutinės/ 

riko aficieris. Tave pamate.
Nieko daugiau nebereikia.
Lipk!

— Asz nebijau, atsake vai-

— Lipk! Atkartojo aficieris. 
Kairėje nieko nematyti?

kelnaites, ir/. ~ Kairėje? Vaikas pakreipė 
galva in kaire, tuo akies mirks
niu pasigirdo antras, da smar
kesnis kulkos zvimbimas. Arni
kas sudrėbėjo. Kulka pralel 
visai arti jo galveles.

— Lipk! Suriko liepiamu 
balsu aficieris.

ant baltaplaukes galveles, ir 
vaikas amžinu miegu miegojo' 
minksztoje žoleleje, po vėliava 
iszblyszkes, szypsomu veidu,' 
lyg girdėdamas atidavęs gyvy-’ 
be už gimta savo Lombardijai

— GALAS —

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 

e liudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.

Saule Pub. Co.» Mahanoy City, Pa.

Turėjo Teisybe
Jonas — Dievulėliau kaip 

man gele kairėje koja, kad 
vos galiu paeiti.

Petras — Žmogeli, tai 
ženklai senatvės!

Jonas — Kvailas esi! Juk 
deszine koja turi tiek metu 
kiek ir kairioji, o bet neskau
da.

Apie Racionavima
Cukrus: Ženkelis Nr. 39 

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

in

Czia atstovai ir patarėjai i >z deszimts szaliu, kurie su 
ercplanu iszleke in Pacifika Generolui MacArthur padėti 
Japonus valdyti. Žiūrint isz kaires ir skaitant nuo virszaus 
žemyn, stovi: Sir George Sansom, isz Great Britain, Angli
jos; C. A. Berendsen, isz New Zealand; R. R. Saksena, isz In
dijos; Francis Lacoste, isz Francuzijos, ir Leitenantas Gene
rolas Chu Shih-Ming. Po deszines: Major Gen. Frank R. 
Moody, isz Amerikos; Dr. De Mat Angelino, isz Nether
lands; Pulkauninkas L. M. Cosgrave, isz Kanados; Maj. J. 
Plimsoll, isz Australijos ir Nelsen T. Johnson, Amerikos 
sekretorius.

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 10^. Laiszkas 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5tf. Tretininku 
Seraphiszkas officium 10^. 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$L

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

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunslte czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste. *■

Skaitykite “Saule”
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Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Velione paliko savo vy
ra Antana; dvi dukterys: Hele
na Vaughn namie ir A. Miller 
mieste; du brolius: Kazimiera 
ir Jurgi Pavelchickai isz Chi-

GRABNYCZIOS

Czia, Amerikoje Grabnyczios
cago, III. Taipgi tris anukus irjaį ne szventes, jau rodos ir isz 
po-seseri Estera Bradunas isz1 m,ados iszejUsiOs. Vien tik se-

Žinios Vietines
Chicagos. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda, 
ryte ir palaidota parapijos ka
puose. Graborius Menkevicziiis 
laidojo.

■f Agnieszka, pati Juozo 
Naivitslko, nuo 318 N. JardinĮ

— Vasaris—February. . i— Petnyczioj pirma diena 
Vasario.

— Subatoj Grabnyczios.
— Kita sanvaite: Nedelioj, pįep Velione buvo sena gyven- 

pripuola iSzv. Blažiejo Vyk., toja. Gimė Lietuvoj, pribuvo in 
Panedeli Szv. Andriejų Korsiu; Amerika daugelis metu adgal.

Prigulėjo prie Szv. Jurgio Liet, 
parapijos. Paliko savo vyra 
Juozą, dvi dukterys E. Kryza- 
kiene isz Bristol, Conn., ir Ma
rijona namie; du sunu: Juozą, 
Bristol ir Joną mieste. Taipgi’ 
tris anukus ir broli Adolpa Vi- 
nitska Lietuvoj. Laidos Petny
czioj, su Szv. Misziomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda 
ryte ir bus palaidota parapijos 
kapinėse. Graborius Menkevi
czius laidos.

t Viktoras Krisnitskas, ku
ris gyveno pas savo seserį pone 
Marijona Dumlauskiene, 17 N. 
Main Uly., mirė Utarninko va- 
kaira Locust Mt. ligonbute, ku
ris turėjo ten operacija pereita 
Petnyczia. Velionis buvo ang
liakasis. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko savo 
seseri ponie Marijona Dumlaus
kiene, mieste. Laidotuves in- 
vykęs Subatoje, su Szv. Miszio
mis Szv. Jurgio bažnyczioje ir 
palaidotas parapijos kapuose. 
Graborius D. Snyderis laidos.

niai isz Lietuvos da atsimena 
Grabnyczias.

Grabnyczios reikszdavo kad 
jau žieme ant paskutiniu savo 

jsušzalusiu kojų, kad pavasaris 
i jau tik už kalnelio, kad dienos 
jau ilgesnes, kad saulute jau 
sziltesne ir malonesne, ir ikad

Ulyczios, mirė Panedeli priesz, Įau]<u darbas jau laukia.

jUtarninke Szv. Agotos; Sere- 
doj Szv. Daratos; Ketverge 
Szv. Romualdo; Petnyczio j 
Szv. Jono Mat., Subatoj Szv. 
Apolonijos.

— Lietuviu Moterių Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto lai
ke .savo metini vakariene ir szo- 
ki Panedeli vakara, Necho Al
len svetainėje Pottsvilleje, ku
riame dalyvavo daugelis publi
kos isz visu daliu pavieto.

—- John Walk, 46 metu, 
nuo 539 W. Pine Uly., likos su
žeistas in koja laike darbo prie 
Mahanoy City kasyklose. Gy
dosi Pottsville ligonbute.

— Gerai žinomas visiems 
Richard Miles, nuo 409 E. Cen
tre Uly., mirė Panedelyje, 2:30 
vai., ryte Ashland ligonbute, 
sirgdamas trumpa laika. Velio
nis dirbo daugelis metu vieti- 
nam Union National banke ir 
buvo guodotas per visus kurie 
ji pažinojo. Paliko paczia, viena 
dukteria, 3 brolius ir 2 seserys. 
Velionis buvo protestonas. Lai
dotuves atsibuvo Ketverge po
piet.

— Ketverge, Sausio (Jan.) 
31-ta diena, iszkliaus 29 vyru
kai in Wilkes-tBarre, Pa., ant 
daktariszko peržiūrėjimo in ka
riuomenes tarnysta. Visi iszke- 
liaus ant boso 7-ta valanda ry
te.
Mahanoy City:

William P. Freda, Angelo L. 
Tiboni, Vincent Francis Mol
nar, Joseph J. Cizauskas, Jo
seph E. Lehigh, Albert J. 
Moucheron, John D. Mattes, 
Andrew J. Hudock, Joseph J. 
Mirynowsky, John H. Dolbin, 
Joseph F. Dziadosz, Joseph A. 
Lieberman, Jr., Adam F. Tech
entine, William A. Donella, Jo
seph W. Hannock, ir Steven 
Gnall.
Mahanoy Tunnel.

Thomas S. Buike.
Vulcan:

Joseph Wargo.
Yatesville:

Albert J. O ’Lair.
Boston Run.

John H. Reese, 
Jacksons.

Harry Hillibush, Jr.
Silver Creek:

Edward J. Laskus ir John J. 
Hudock.
New Philadelphia:

Joseph J. Blischok.
Cumbola:

George Mistishen ir William 
J. Lubinsky.
Middleport.

Irvin.R. Reed, Jr. 
Philadelphia, Pa.

'Cyril E. Simon ir Joseph J. 
Yanulaitis.

Girardville, Pa. f Jonas Ko- 
nas nuo 15 Preston Ave., mire 
Utarninke 3:45 valanda popiet, 
sirgdamas per szeszis sanvai- 
tes. Buvo angliakasis, bet per 
koki tai laika dirbo prie “De
fense” darbo Filadelfijoj. Pri
buvo isz Lietuvos būdamas da 

I jaunas in Mahanoy City, po tam 
persikėle in Girardville 39 metu 
adgal. Prigulėjo prie Szv. Vin
cento parapijos. Velionis pali
ko dideliam nuliudime Betrica 
(Bropelanas); 4 dukterys: B. 
Swenson ir Teresa, Hazleton; 
H. Sadauskiene ir M. Chase, Gi
rardville; viena sunu Antana, 
mieste; broli Juozą New York 
ir 8 anukus ir anūkes. Laidotu
ves atsibus Subatoj su apiego
mis Szv. Vincento bažnyczioje 
9 valanda ryte ir bus palaidotas 
parapijos kapinėse Fraekville- 
je. Graborius Vilinskas laidos.

Frackville, Pa. — Joseph 
Bowman, drukorius, 62 metu 
amžiaus nuo 108 So. Third Uly., 
mire Utarninke, 2:08 valanda 
popiet, Ashland ligonbute. Ji
sai dirlbo prie Shenandoah He
rald spaustuves. Paliko paczia, 
dukteria ir broli.

Byrn Mawr, Pa. — Didelis 
ugnis kilo kada du gaziniai tar
kai ekspl lodavo jo arti Bryn 
Mawr Kolegijos. Bledes pada
ryta ant $25,000.

t SIENINIAI $5 _____ *
KALENDORIAI |

1946 M.
Shenandoah, Pa. f Pone Es

tera (Petrowsky) Kerkitskiene 
nuo 21 So. Lehigh Uly., mire 
Nedelioj, 1:30 valanda popiet, 
namie. Gimė Lietuvoje, atvyko 
įn ęzionais daugelis metu atgal.

15 coliu ploczio x 23% col. $ 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 J 
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Pirmaisiais Bažnyczios me
tais Grabnyczios buvo vien tik 
keturiosdeszimta diena po 
Kristaus Gimimo. Moteris, pa
gimdžius vaika turėjo, sulyg 
Žydiszkais instatymais tiek 
dienu praleisti namie ir paskui 
in Bažnyczia ateiti apsivalyti.

Graikai szita szvente vadina 
‘ Susitikimo’’ szvente, nes se
nis Simeonas ir Ona susitiko su 
Jėzumi.

Senieji Koptai Grabnyczias 
vadina “ Apreiszkimo ’ ’ szvente 
nes Jėzus vieszai buvo Bažny
czioje parodytas.

Armėnai vadina ‘ ‘ Atėjimo ’ ’ 
szvente, nes Jėzaus atėjo, (ar 
teisingiau sakant, buvo innesz- 
tas) in Bažnyczia.

Per Graibnyczias žvakes yra 
szventinamos parodyti kad Pa
saulio, viso svieto szviesa atėjo 
in Savo Tėvo Bažnyczia. O tos 
szviesos kaip tik visiems szian
dien reikia.

Izvestia Intarineja 
Popiežių

MOSKVOS, RUSIJA. — Ru
sijos laikrasztis “Izvestia’’ ra- 
szo kad Szventas Tėvas Popie
žius paskyrė tiek daug nauju 
kardinolu, nes jis varo Faszis- 
tine propaganda ir nori visur 
inlysti ir visu krasztu žmones 
pavergti.

Komunistai dabar czia kaip 
ir paprastai visur ir visados su - 
maiszo politika su tikėjimu ir 
mausto kad visi kiti taip pat 
daro. Isz Vatikano, “Osserva- 
tore Romano ’ ’ laikrasztis atsa
ke Komunistams ir stacziai at
kirto sakydams kad “Izves 
tia’ ’ meluoja, ir nenori suprasti 
skirtumo tarp politikos ir tikė
jimo.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
TIKTAI,

SAULE PUBLISHING CO 
MAHANOY CITY, PA.

Nepaisant ar tai butu Floridoje ar szaltoje Naujoje Anglijoje, visi nori pasibovinti ir 
“Good Times” turėti. Czia po kaire matome jūreivi Fred Toms, isz Hendersonville, N. C. 
su Pat Arsenault becziuozinejant ant sniego, po deszine keturios mažos gražoles saulėje ke
pa ir szildosi Floridoje. Ju vardai: isz kaires in deszine žemiau Patsy Millspaugh ir Elaine 
Brenner; o augszcziau Joy Berkstresser ir Beverly Cromer. \ a " > \

Paczto Susisiekimas
Su Iszvietintais

NEW YORK. (LAIC) —
Žinių Santraukoje Nr. 58, “So
cial Service Bureau” buvo pra- 
neszta apie numatoma su isz
vietintais asmenimis privataus 
paczto susisiekimo invedima.

Sziandien turime inrodymu, 
kad tas paczto susisiekimas jau 
pradeda praktiszkai veikti. 
Pirmi laiszkai su sztampu 
“Displaced Persons Mail — 
Paid” buvo pradėta gauti isz 
Anglu užimantes vietas. Szian
dien jau gautas viena — kitas 
laiszkas ir isz 
vietas.

Amerikiecziu

metu paczto 
Amerikiecziu 

at-

Pagal pareitu 
patvarkyma in 
vieta gali but siuncziami 
virlaiszkiai” (3 mentu paczto
ženklas). “uždari laiszkai” 
(pirmoji uncija 5 centai, sekan- 
czios po 3 centus) ir iki 5 svaru 
“Parcel Post” (ne dažniau 1 
karto sanvaiteje tam paežiam 
adresatui). “In Britu-Anglių 
užimantoje vieta 
czia nepriimami.”

Ankszcziau buvo 
kad iszvietintiems
skiriama korespondencija US 
paczto instaigos priimama 
tuo atveju, jei siuntėjas 
ranku turi isz iszvietinto 
mens gauta atvirlaiszki
laiszka (UNRRA Form Nr. 1 ar 
International Red Cross mess
age).

Pirma atvirlaiszki pasiuntus, 
U S užimantoji zonoje laiko
miems iszvietintiems asmenims 
leidžiama raszyti po du pusla
pius kas sanvaite. Abiem kryp
tim laiszkai cenziuruojąmi ka-

Parcels isz

praneszta, 
asmenims

tik 
ant 
as-
ar
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,.. Reddy-onics to You .,

sima kartu) “Draudimas ir in- 
vertinimas” nepriimami.

Siusti galima “apranga, ne
gendantis maistas ir kiti pana
šaus reikmenys. ’ ’ Siuntinys ga
li but aklinai uždarytas.

Kiekvienas priimtas siunti
nys paczto valdininko atžymi
mas “Parcel Mailed on—”

Prie kiekvieno siuntinio turi 
but paricztas “Customs Decla
ration’’ (Form 2966) ir “Dis
patch Note” (Forma 2972).

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

Saule, Mahanoy City, Pa. 1

arba pradžia
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¥
¥ ¥

Carl Bong, brolis Richard Bong kuris per kara labai at
sižymėjo ir žuvo, dabar stoja in vaiska. Jis insirasze in lakū
nu eiles. Szalia jo stovi Major S. T. Holzman. Jaunasis Carl 
Bong buvo pasiunstas in Fort Sheridan isz kur jis bus pa
skirtas prie kokios divizijos. Jis, kaip ir jo brolis nori padan
gėse atsižymėti.

riszkos cenzūros.
Isz vietintiems asmenims ad

rese paprastai turi but pažymė
ta:

Isz vietinto asmens vardas ir 
pavarde.

Stovyklos pavadinimas.
Pacžtinio rajono No. (Postai 

Addressing District).
Paczto instaigos pavadini

mas.
U.S. Zona, Vokietija ar Aus

trija.
Via Foreign Station, New

York, N. Y. 1

Britu (Anglu) zonoje (užim
antoje) laikomiems asmenims 
adresas atrodo kiek kitaip —

Isz vietinto asmens vardas ir 
pavarde.

Stovyklos No.
Assembly Centre No.
Control Unit No.
B. A. O. R.
Via Great Britain.

PARCEL POST (iki 5 svaru).
Ta paczia tvarka priimami i 

ir “gift parcels” kurie negali 
but ilgesni 3% pėdu (6 pėdu 
skaitant ilgi ir skersini apjuo-

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

OEW-ONICS IS WHAT 
I CALLS IT/ BOSS, 
APTER. ALL, ELECTRONICS 
IS JUST THE DEVELOPMENT 
OF NEW SCIENTIFIC TOOLS 
SO THAT ! CAN DO MORE 
i JOBS FOR you

^"ELECTRONIC ERA"
WILL CARRY UNDREAMED OP 
MARVELS INTO YOUR. HOME ANO 
BUSINESS— IN THE MEANTIME 
/'A1OO/WG SOME OR THESE 
TH/NOS ALREADY AND 0R,NCr 
/M5 YOl/ THE WORLD'S GEST 
ELECTRIC SERV/CE AT LOW 

WAGES

Copyright 1945 by Eeddy Kilowatt
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Tiktai, 10c.
4'SAULE" 

į MAHANOY CITY, PA. s

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. i 1

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. |

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI3ZKA3 GRABORIUS

Laidoja kunns numirėliu. Pasam* 
do automobilius del laidotuvia, 
kriksztiuiu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
820 W. Centre St., Mahanoy City


