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Nauji Sukilimą
Isz Amerikos Ko Rusija Nori?

t ndij oj e
MERGAITE VAIKA 
SUSIGRABALIUOJO

Motina Ja Nužudė

WASHINGTON, D. C. — 
Žilaplauke motina pasiėmė ma
ža revolveri ir nuszove ant 
smert savo septyniolikos metu 
mergaite, kai dukrele miegojo. 
Kiek vėliau ji policijantams pa 
siaiszkino kad ji labai mylėjo 
savo dukrele, bet kai dukrele 
prisipažino savo motinai kad ji | 
bėdoj, kad ji neszczia, ir pasakė 
kad ji ant rytojaus ketina kur 
iszvažiuoti, motina lauke pakol 
dukrele užmigo. Paskui ji pasi
ėmė revolveri, atsiklaupė prie 
savo dukreles lovos, papoteria
vo ir paskui paleido sziuvi sta- 
cziai in savo dukreles smegenis. 
Ji sake kad ji ketino ir pati nu
sižudyti, bet neteko drąsos. Ji 
per aszaras policijantams sako 
kad niekas niekados nežinos 
kaip labai ji mylėjo savo dukra- •
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Szitas žemlapis parodo ko Rusija nori ir ko ji siekia kai 
ji reikalauja kad Turkai duotu jai žemes ir tvirtovių. Isz 
szito žemlapio matyti kad Rusijai dabar baisiai rupi gauti 
laisva ranka in Dardanelles ir pasirūpinti kelias in sziltes 
nius vandenynus. Taikos Konferencijoje dabar eina ginczai 
ir net susikirtimai tarp Turku, Anglu ir Ruskiu.

Automobiliu Nelaimes!

JAUNAS VYRUKAS
VAGIS

Turėjo Prie Saves 
$4,286.70

NEW BRUNSWICK, N.J.
— Joseph Lazalo, 17 metu am
žiaus vyrukas kuris eina in mo
kykla, buvo sugautas ir prisi
pažino kad jis tris vietas apvo
gė. Už tai jis buvo apsūdytas 
nuo szesziu iki devynių metu in 
kalėjimą.

Jis sake kad jis tik penkis 
dolerius iszleido isz tu pa
vogtu pinigu. Policijantai rado 
ant jo ir kur jis pakavo j o, $4,- 
286.70 pinigais ir pavogtu daig- 
tu vertes apie $400. Policijantai 
kaltino ji už trisdeszimts va
gy scziu, bet jis tik prie trijų 
prisipažino. Teisėjas, apsudy- 
damas vyruką jam pasakė kad 
jis ji iki gyvos galvos turėtu ap
sūdyti, jeigu jis ji už visas tas 
vagystes kaltintu, kurias 
buvo padaręs, 
le.

PHILADELPHIA, PA. — 
Kareivis kuris buvo isz vaisko 
paleistas tik keli menesiai at
gal, ir kuris tris metus iszbuvo 
vaiske Afrikoje ir Europoje, 
buvo ant smert užmusztas kai 
jo automobilius susimussz su 
traukiniu ant Delaware uly- 
czios, Paulboro miestelyje. Jo 
vardas, Walter G. Grotzinger.

r isz Rockville 
Center, N. Y., ir Richard P. Ru- 
benoff, Maplewood, N. J.

Peszasi Už Viena Centą

DETROIT, MICH. — Gene
ral Motors automobiliu darbi 
ninkai dabar su fabrikantais 
nesutinka del vieno cento kas- 
iink algos, jie peszasi už centą 
ir visi fabrikai stovi dyki, kai

Jis turėjo maža bizni su savo i vįsį jaukia nauju automobiliu, 
tėvu ir broliu. Nelaime atsitiko Ateina žinios isz Washing

ant

jis

Marszkiniai Ir
Pancziakos

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia sugavo daug kompani
jų ir fabrikantu kurie laike mi
lijonus vyru marszkiniu ir mo
terų “nylons” paneziaku ir vi
sai neketino parduoti, bet lauk
ti pakol valdžia pavėlins dau
giau už juos imti. Vienas fabri
kantas Philadelphijoje turėjo 
daugiau negu 1,760,000 poru
moterims paneziaku. O czia Jos kita drauge buvo sužeista: 
merginos ir moterys nuogomis Marjorie R. Darnell isz South 
kojomis vaikszczioja.

puse po trijų isz ryto.

Biski ankscziau vienas Mari
nas isz Collingswood buvo už
musztas ir du kiti marinai ir 
trys nurses, slauges buvo su
žeistos kai j u automobilius nu o 
kelio nulėkė, in tvora atsimu- 
sze ir apsivertė apie tris mylias 
nuo Morristown, N. J.

Marinas kuris buvo
smert užmusztas buvo Pvt. Cla
rence C. Carsoh. Sužeisti mari
nai buvo Pvt. Raymond E. Lax 
isz Union City, N. J., ir Saržen- 
tas Calvin H. Radcliffe isz 
Kearney, N. J.

Slauges sužeistos buvo isz 
Greystone Park ligonbutes, 
Peggy Rockstein, 20 metu am
žiaus isz Park Terrace, N. Y., 
Theresa Green, 19 metu am
žiaus isz Amsterdam, N. Y., ir 
Ann Grill 19 metu amžiaus isz 
West Cranford, N. J.

Kita automobiliaus nelaime 
atsitiko netoli Bucknell Uni
versity. Jauna mergaite, kole- 
giste gryžo isz szokio in Uni
versitetą. Automobilius susi
daužė in medi ir Elizabeth Ann 
Quinn, 19 metu amžiaus mer
gaite buvo ant smert užmuszta. 
Ji buvo isz New York miesto.

tono, kad už dienos kitos viskas 
bus tvarkoj. Valdžia pavėlins 
fabrikantams pabranginti au
tomobilius ir fabrikantai sutiks 
pakelti darbininkams algas.

Tas pats ir su plieno ir gele
žies straikomis. Valdžia pavė
lins fabrikantams pabranginti 
geleži daugiau negu penkis do
lerius ant tono. Tada fabrikan
tai sutiks su darbininku reika
lavimais ir viskas bus gerai. Vi 
sa tai atsibus už dienos kitos, 
jeigu tie mokslincziai Wash
ingtone žino ka jie sako.

Straikos Ir Pesztynes

Puskepti Mokslincziai
Japonijoje

TOKYO, JAPONIJA. — 
Kai Amerikiecziai nugalėjo ir 
užkariavo Japonus, Generolas 
MacArthur tuoj aus pasiuntė 
praszyma kad Amerikos val
džia pasiunstu mokytoju in Ja
ponija mokyti jaunimą. Val
džia parinko ir pasiuntė kelis 
tukstanezius mokytoju, bet vi
sai nepaisė kokio mokslo yra 
tie mokytojai. Visokį neva 
mokslincziai ir puskepti moky
tojai gavo proga važiuoti in Ja
ponija.

Katalikai Amerikoje turi di-[ 
džiausiąs ir geriausias mokyk
las ir universitetus; Kataliku 
parapijines mokyklos randasi 
skersai, iszilgai visa kraszta; 
Katalikai jau seniai mokina ir 
moka kaip mokinti jaunimą. O 
kai valdžia rinko ir paskyrė 
mokytojus važiuoti in Japoni
ja, tai nei vieno kataliko moky
tojo nepaskyrė. Czia jau ne 
vien tik tikėjimo klausimas, bet 
viso mokslo klausimas; politi
ka czia viską nusprendė ir su- 
maisze.

Paežio j e Japonijoje katali
kai misijonieriai vede mokyk
las ir net universitetus priesz 
kara. Bet dabar musu politikie
riai pasiuntė visai netinkamus 
ir politikuojanezius žmones už 
mokytojus in Japonija.

Vishinsky Intarineja
Anglija

Orange, N. J., ir du draugai Da-

Vengrij a - Sovietai
Sutvers Didele

Armija
Sek. Isz Vid. Harold Ickes Ap
leido Savo Vieta Washingtone 
Isz Priežasties“Politika”; New 
York “ Tug-Boats ” Pittsburgh 
Elektra ir PhiladelphijosTrans- 
portacija Straikos Pasibaigė

Motina Su Vaikais
Sudege

ADRIAN, MICH.
Grace Southworth 34 metu am
žiaus su dvejais savo vaikais 
sudege ant smert kai gaisras j u 
namus sudegino. Ugnis prasi
dėjo nuo perkaitusio pecziaus. 
Tik kelios valandos priesz tai 
dukrele turėjo “Birthday Par
ty,” gimtadienio vakaruszkas 
turėjo su savo draugėmis.

Mrs.

Parduoda Eroplanus
Iszpanijai

LONDON, ANGLIJA — 
Sovietu Komisaras Vishinsky 
kalbėjo net per dvi valandas 
Taikos Konferencijoje ir reika
lavo kad Konferencijos delega
cija butu pasiunsta in Indonesi- 
ja isztirti kas ten darosi ir ka 
Anglijos ir Holandija tenai da
ro. Jis intarinejo Anglija ir sa
ke kad Anglai nori teisybe už- 
sliepti.

Paskui jis net grasino kad 
toks Anglijos pasielgimas gali 
treczia pasaulini kara sukurti? 
“Tautos,” jis toliau tese, 
ri pasiaukoti ir ar vienu ar kitu nntas, o paskui su juo gera biz- 
tiesiu iszsižadeti jeigu Taikos ni var0# Reiszkia kad valdžia 
Konferencija nori palaikyti.1 nori kam nors intikti kai ji Is- 
Jeigu to iszsižadejimo nebus tai1 •• .....................
nėra nei kalbos apie Tautu Or
ganizacija.”

Vishinsky reikalauja kad de-

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia pranesza kad Amerika 
parduoda penkis didelius ero- 
planus Generolui Francisco 
Franco ir daug užsilikusio nuo 
karo tavoro. Szitie eroplanai 
nėra kariszki ir tavoras kuris 
yra parduodamas nėra karisz- 
kas. Valdžia užtikrina kad ežia 
vien tik geras biznis ir nieko 
daugiau.

Bet visgi ne pro szali patemy- 
ti, kad valdžia taip peikia ir 

, szmeižia Generolą Franco ir 
i įeikalauja kad jis butu pasza-

CALCUTTA, — Nauji sukilimai Indijo
je pasirodė kai Moslemai, Indijos gyventojai 
susikirto su Anglijos ir Amerikos kareiviais. 
Anglijos Karo Sztabas paskelbė kad dabar jie 
inveda karo stovi tenai. Anglijos Kariuomene 
pasiuntė daugiau kareiviu, tanku ir didesniu 
armotu in Bombay ir New Delhi tvarka palai
kyti. Anglijos Gubernatorius perspėjo visus 
gyventojus nesirodyti ant ulycziu pakol viskas 
susitvarkys. Indijos gyventojai reikalauja 
kad ju armijos kapitonas Rashid Ali butu pa
leistas. Szitas kapitonas buvo apsūdytas bū
ti isztremtas iki gyvos galvos, bet paskui sodno 
teismas permaine bausme ir apsudyjo ji ant 
septynių metu in kalėjimą. Visi kiti oficieriai 
buvo iszteisinti ir paleisti. Amerikoniszki ka
reiviai vartuojo duju bombas, kuriuos sukilė
lius laikinai apakino ir jiems aszaras isz akiu isz- 
verže. Bet jie nei vieno nenuszove ir nesužei
dė. Jie tas duju bombas paleido apsiginti ir 
kitus apmalszinti. Bet apie 18 Amerikiecziu 
kareiviu buvo sužeista, bet nepavojingai.

panijos valdžia peikia ir szmei- 
žia, o paskui savotiszkai daro ir 
ta valdžia pripažinsta.

WESTFIELD, N. J. — Szi- 
tame mažame miestelyje jau 
vienuolika szunu pastipo ir vi
si žmones baisiai iszsigando.

Vengrijos valdžia, su

Sovietu pagelba veda vaju sudaryti didele 

Jie sako kad per sziuos metus

BUDAPEST.

armija.
Vengru armija turės daugiau negu 100,000

LANCASTER, PA. — Vie
nuolika žmonių buvo sužeista 
kai straikininkai nenorėjo leis
ti savanorius darbininkus in 
darba. Policijantai keliems gal
vas praskėlė pakol jie prakirto legatai važiuotu in Indonezija 
kelia in fabrikus. Strytkariu ir isztirti ka ten Anglijos armijos 
bosu straikos czia jau daugiau daro ir kaip dalykai stovi. Jis 
negu sanvaite kai tęsiasi. Dar- sako kad sulaužė Suvienytu
bminkai nori kad jiems dvide- Tautu sutarti pasiunsdama sa- Jiems ne tiek rupi tie szunes, 
szimts centu ant dolerio butu vo kariuomenes tenai. Jis už- ’ kiek priežastis nuo kurios tiek 

szunu nudvese. Jie mansto kad 
tie szunes pastipo nuo užtru- 
cintos mėsos, tai dabar ir žmo
nes bijosi mėsos valgyti. O di
džiausias pavojus tai su vaikais 
kurie tankiai su szunimis dali
nasi maistu.

kareiviu. Jie ims in vaiska visus vyru-

algos pakeltos. Jie nedirba ir baigė savo ugninga kalba gra- 
neduoda kitiems dirbti. Žmo- sindamas visus kad toks pasi
nėms, kurie turi in kitus savo elgimas ir tokis stovis reiszkia 
darbus karais važinėti, darbi
ninkai sako kad jie visi gali ei
ti po velniais. Jie visai nepaiso 
apie kitus.

kita kara.

Skaitykite “Saule”

kus, vienus del vienu metu tarnybos, ki-
i

tus del dvieju metu. Ji tikisi kad su So-

vietų pagelba jie gales sutverti galinga armija

SKAITYKITE “SAULE”
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Kas Girdėt
! nori. Bet toks mandagumas vi-' 
siems patinka. Se'kretorius 
Byrnes yra toks stacziękas, su 
nieku niekados nepasitaria ir 

'insako korespondentams kas

VETERANAMS
PAGELBA

LIETUVIAI
SUSZEIPE KITUS

tas Trumanas pasirasze po H P. 
3749, priedas prie GI Biliaus, 
kuris iszmete kelis negeistinus 
punktus, arba dalykus.

MOKSHAS:— Mokslo kur-

Apie Sovietiszka
Žemes Reforma

Lietuvoje
NEW YORK. (LAIC) — 

Kvislink'ne Lietuvos vyriau
sybe Moskvos spaudoje (Izvies- 
tija Nr. 232) giriasi, kad 79 
tik'tt. mažažemiu ir bežemiu

NEW YORK. — Gruodžio 
'Sviesto sunku gauti ir niekas jiems valia raszyti ir kas ne. 1 ( Dec.) 28 d., 1945 m., Prezidea- 

negali suprasti kodėl taip yra J! ------- "------------
Ar karves straikuoja, ar kas Irau kraszte dalbar politinis 
ten darosi, kad sviesto kaip ne- puodas verda. Galima tikėtis 
ra taip nėra. Sztai kas ežia at- kad tas puodas szi menesi už
siliko: Valdžia pavėlino u'ki-,virs ir bus ten sukilimas. Ko-
ninkanis pabranginti Smetona, munistai ežia diena nakti dirba sams apribotas laikas yra pra
liet ne sviesta. Tai reikėtų tik- Į ir knisasi m paezios valdžios^ testas 4 metams po paliuosavi- 
rai durno farmerio kad jis da- szaknis. 'inuaOa po karo pabaiga, kuris
bar sviesta darytu kai jis gali ” —::----- i laikas vėlesnis.
genia pinigus gauti u'ž smetonaĮ Valdžia dabar jau ima su-' 25 metu amžiaus yra panai- 
be jokio darbo. Jis už sinetona prasti kad jai kaneeznai reikia kinta kaip ir mokslo perirauki- 
uali imti kiek jis nori, o už insikiszti in straikas ir in bizni, mas. Sziuom metu, visi vyrai ir 
sviesta jam nevalia pakelti! ga r b i nga i p a 1 i u o s no t i

Kaip su mesti ir su miltais?. kinti. 
Valdžia primoka kad jie juos1 
nepabrangiiitu; moka jiems su! 
musu pinigais. Reiszkia, mes 
mokame už miltus ir už mesa 
kad ir neperjkame, o kai perka
me tai jau antru sykiu moka
me. A

nos niekas kitas negali ežia fa'b- moterys
Įrikantus su darbininkais šutai- gali reikalauti viena meta plius 

laika, praleidusi a'kytvoj tams
ioj, bet nedaugiau 

j .Mokslo parupinimai 
£us padengia.

HR 3749 parūpina 
p on d e n c i j o s Kursus

Szitokia 'tvarka mums daug 
daugiau kasztuoja negu mums 
kasztuotu jeigu tie dalykai tik- 
i ai ipalbrangtu. Tada, mes nors 
žinotume kiek ir kam mes tiek 
daug mokame. Ir to negana.

Visiems tiems ūkininkams 
(farmęriams), faibrikantams ir 
gamintojams tuos pinigus pri
mokėti kad jie savo tavorus 
nepa'b raugintu reikia daug 
mokslincziu, politikierių ir dar
bininku visa ta iszrokuoti. Tan
kiai darbininkai kurie tuos pi
nigus skirsto daugiau gauna al
gomis negu jie padalina. Reisz
kia, mes net trigubai mokame! 
Mes mokame farmęriams kali 
jie per daug neimtu, mes moka
me tiems kurie farmęriams mo
ka, paskui, mes mokame kai 
mes perkame tuos daigius už 
kuriuos mes jau užmokėjome 
kad jie ncĮpaibrangtu.

!Gzia tikrai reikia Saliamono 
iszniintles arba proto visus 
tuos politikierių ir Washingto- 
no szposus suprasti.

j Amerika paskolino, pa'žiczi-j 
J no kitoms tautoms $46,040,00'0,-1 

000. Ir galime būti tikri kad nei 
viena tauta mums neatsilygins 
mums savo skolos neatmokes. 
Tie pinigai eina isz musu sumo
kėtu taksu. Tai isz tikro net ir 
darbo žmogelis nėra toks bied- 
nas, jeigu jis gali prisidėti prie 
tokio didelio biznio.

4 
d;

metu, 
mr vi-

NEW YORK. — Jau dabar 
visi ima prisipažinti kad visi 
tie vajai, visos tos kolektos, vi
sas tas musu darbas ir prakai
tas del Lietuvos nuėjo Komu
nistams Rusijoje.

Drabužiu, maisto, vaistu, lie- aprūpinta žeme, apdalinta 50 
karstu ir kitokiu žmonėms rei- milijonu rubliu paskola ir ap- 
kallngu daigtu buvo pasiausta rūpinta 1,200,009 kub. metru 
in Lietuva. Bet, kadangi Lietu- statomosios medžiagos, 
va buvo no Rusijos valdžia, tai parūpinta asztuoni 
visi tie daigtai huso pasiunsti 
per Rusija.

Visi Lietuvlszki laikraszcziai 
ragino žmones duoti, .aukoti ir 
darbuotis. Nes ežia buvo miela- 
szirdystes darbas: ‘‘Gelbsti sa
vo brolius Lietuvoje.”

1 Kai tik ‘ ‘ Saules
dasižinojo kaip tie daigtai bus (mažažemiai) žeme imti atsisa- 
siuneziami, ji tuojaus pradėjo ko, nes vyriaujaneziame ne-

Be to, 
tukstan- 

cziai arkliu, 13 tukst. karvių ir 
5 tukstaneziai tonu seklu.

Vienok, tie pasigyrimai visai 
kitaip atrodo tikru szviesoje. 
Neseniai Lietuva apleidusiu 
liudininku žodžiais, tiek Sovie
tu reklamuojama žemes refor
ma susilaukė ‘‘visiszko fias-

redakcija ko.” Tariamoji biednuomene‘ Kores- 
moksla

Let pragyvenimui. neskiria pi
nigui. $500 didžiausia suma pa- ,
skirta tokioms kursams j ji abejoja kad tie daigtai pa- vesni rytoju, da mažiau in So- t.t. Tuo budu, 

’ Mėnesiniai' pragyvenimui sieks Lietuvoje. Bet vietine tvarkos ateiti. '
mokesčiai pakelti iki $65 ve- visi Ktl buv° Up0 pa«auti ir 
taranams be užlaikomu asme-

Nesupranta

Pone in tarnaite — Ne isz- 
eitinekie su kudiku ant uly- 
czios, sziandien oras szahas!

Tarnaite — Praszau po
nios, argi tokis mažas kūdi
kis supranta kas tai szaitas 
oras?

Istorija apie ‘‘AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
Ii adymas apie Jezu Kristų.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresu ir miestą ku
riame gy venot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo

Kareivis parvažiavęs 
vaisko gali priversti savo 'bosą 
jam duoti jo sena darba, nepai
sant kad 'bosas turptu kita dar
bininką pravaryti. Valdžia taip 
nustatė ir dabar bosas gali pa
pulti in beda jeigu jis neduos 
sugry’žusiam kareiviui darbo.

isz

Jeigu tau jau insiipyko dirbti, 
pasijieszkok turtinga naszle.

Ateina žinios kad Amerika 
daug maszinu ir net czielu fab
riku parsigalbens isz Japonijos 
kad Japonai negalėtu vėl Ikaro 
fabrikus pasistatyti. Bet jau 
beveik per vėlu: Amerikos fab
rikantai ir politikieriai tenai 
nuvalžiave ras kad Rusija jau 
apie tokius daigius apsirūpino. 
Jie ras kad beveik viskas jau 
iszvežta ir iszgabenta isz Man-'J 
cburijos. Mat, Ruskių kazokas ,Įį 
kur kas greitesnis ir smarkes
nis už musu valaus. Jie kazoku . 
szoka, o mes valca tik sukam. 
Gal už tai jie in viską greitesni 
ir smarkesni už mus.

nu, ir iki $90 su užlaikomiems' F^psjimo neklaus..
asmenims.

IASKOLOS:— Visi vetera-'daugiau negu asztuonias de-
1 nai gali praszyti paskola in 10 szimts milijonu doleriu vertes

duotųjų teisybu matyti, kad be
veik deszimcziai naujakuriu te
duodamas tik vienas arklys, 
viena karve iszein penkioms 
naujakuriu szeimynoms, o sek-' 
lu vienam naujakuriui teduota 
tik 150 svaru. Duodami-gi kre
ditai nedaug kuo pagelbės, kai 
svarui sviesto mokama- apie 10 
doleriu ekvivalentas (apie 50 
rubliu), paprastas apsiaustas 
kasztuoja netoli 1,000 rubliu. 
Pagaliau, visi supranta, kad ta 
žemes yra tik pereinamasis
laipsnis in kolektyviu akiu bu-1 20 Centai,
da. Palsckio vyriausybe visame s*oie p«b. c<».. Mah».«oy City, p*.
s.‘pat kaip Rusija, gi Rusijoje, 

kaip žinome, žeme nedalinama.
Tikroji žemes Lietuvoje bu

vo pravesta nepriklausomybes 
metu. Iki 1939 metu Lietuvoje 
bežemiams ir mažažemiams bu
vo iszdalyta 1,7’74,699 akru. In 
ta skaieziu ineina ir žemes skly
pai duoti kultūriniams reika
lams, kaip mokykloms, vaiku

raszyti kad jai nepatinka, kad tvarkame nieks netiki in pašto- aiksztelems, miesto sodnams ir
Lietuvoje buvo varda ir pravarde bet nepaduo- 

j sudaryti net 45,000 nauji ūkiai, ]<ur gyveno ir in kur iszva- , 
Kas gali savo akelius meta ir o inskaitant naujakuriu szei-'žiavo. Tokiu laiszku sziadien 

nieko nepaisė, niekas ‘‘Saules”, eina laimes jieszkoti in miestą.' mynas, virsz 200,000 asmenų aplaikome daug, nes svietas la- 
Lietuviu privilioti negalėdami,1 buvo aprūpinta nuolatiniais, bai maiszosi, o del mus yra ne- 

o užgyventai kur inmanydami, pragyvenimo szaltiniais. ... I apgyvendina isz Vokietijos at-' ------------------- ----
einanezius perėjūnus, bet ir tie Istorija apie Amžina Žydą,

Amerikos valdžia pasiunt

metu po karo užbaigimo, ir pa-1 visokiu reikalingu daigtu. Visi Odelio noro likti vietoje nero-. Jo keiione p0 svįeta irliudymaa 
skolos paslkolu agentūra duotos'Lietuviai džiaugėsi kad ežia do> Sziaip’ Lietuvos kaunas apie Jezu Kristų. Per paczts 
rutomatiszlkai tuo jaus garan-1 puikus ir knkszczioniszkas apytusztis daiis isZtremtar 20 centai. Adresas:

;u; i/tOrkO(! n+iivtnc lotini koc d rv. dalis mobilizuota, dalis atsidu- Saule. Mahan ov Oi t v. Pa.

Amerikoje Komunistebai ir 
Rudskuriai, Stalino batlaižiai 
gali priesz valdžia visokius 
spyezius sakyti, straipsnius ra
szyti ir laikraszczius leisti.' 
Jiems ežia valia visus szmeizti; 
net ir revoliucijas kelti. Bet te
nai, tu Komunistu rojuje, Rusi
joje, žmogui nevalia nei ipamiš- 
linti ka nors priesz valdžia. Te
nai jeigu iszsiziosi tai tuojaus 
atsidursi iii lalkupa.

Komunistas szneka ir plepa 
apie laisve Rusijoje, ežia musu 
laisve naudojasi ir mus isznau- 
doja.

tuotos iki 50% paskolos.
Veterans Administration an- so abejoti ar priesz ta miela- 

tomatiszkai tuojaus garantuoja szirdystes darba ka iszsitarti, 
paskola jeigu veteranas ir sko-1 tai jam buvo tuojaus paaiszkin- 

llmtojas prisilaiko prie patvar- ta kad Amerikos valdžia pri- 
kyinu. I žiuri ir garantuoja kad visi tie

Bet kada federate valdžia ar-' daigtai nueis vien tik Lietu- 
i ba valstybių agentūros nepri- viams. Viskas rodos buvo tvar- 
I pažysta skolintojus reikia gan- koj.
t i leidimą Veterans Adminis
tration.

Paskolos ant nejudinamo tar
ifo garantuotos iki $4,000; kuo
met nejudinamo turto paskolos 
garantuotos iki nedaugiau $2,- 
000.

'Nejudinamo turto paskolos 
neįgali tęstis ilgiau kaip 25 me J 
tu; u'kiu nejudinamo

| metu, ne-nejudiuamo 
slkolos 10 metu.

I) a1 ba r įj ja ai s zk e j o, 
tanas gali pirkti

! darbas atliktas. Jeigu kas dry-, 
re pas vakaru sanjungininkus, 
dalis iszejo in partizanus.

Isz Sovietu aukszcziau pa-

Vien tik ‘‘Saule” abejojo ir 
dryso savo abejones iszreiksz 
ti. Bet visi kiti juokėsi isz tokiu 
visai nepagrystu abejonių.

Dabar jau pati valdžia pri
sipažino kad visi tie daigtai, 
tiesa, buvo iszsiunsti, ir Sovie
tai juos mielu noru priėmė ir 

turto 10 szventai prižadėjo Lietuviams 
, , I perduoti, bet, Lietuviai negavo turto pa-j °

tu daigtu nei pauostyti. Sovie
tai priėmė ir pasilaikė. Dabar 
ir musu laikraszcziai su nuliū
dima prisipažinsta kad visa ta 
darba, visas tas aukas szuva 
ant uodegos nusinesze.”

Saule, Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule

reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas- rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresu, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. ‘‘Saules Redyste.

Stettinius, kuris buvo Ameri
kos Sekretorius moka kaip su 
visais gražiai ir mandagiai ap
sieiti Taikos Konferencijoje. 
Jis, yra tikras diplioniatas; su-' 
pratlyvas, nuolankus, apsukrus 
ir lipsznus. Kai esamasis Ame
rikos Sekretorius pasitraukė 
isz konferencijos del keliu die
nu ir palik ji savo vieton, Stet- 
tinius tuojaus su visais susi
draugavo.

Jis kas rytas pasiszneka su 
korespondentais ir paskui pa
vėlina jiems savotiszkai iszaisz- 
kinti kas darosi konferencijoje. 
Jis taipgi ir pasiklausia pata
rimu, nors paskui daro kaip jis

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

Adresas: *
SAULE PUBLISHING CO., * 

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

KALENDORIAI
1946 M.

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

50c., o aplankysite knygas per paczta.
Mahanoy City, Pa. t

No. 160 Keturiolika istorijų 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunui, 
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 Ant 
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 ................................. 10s

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. 25a

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszlclausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15«

No. 170 Asztuonios istorijos apia 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herod as Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
ouslapiu ......................................... 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; 

jMailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jaunl- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu......... 25«

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; GudraU 
Picmenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
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 prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

Į 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- 

jbsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
tUS pasakė kad, reikia savo' Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
priesza szelpti ir mylėti. Mes ji 
gražiai suszelpeme.

kad vete- 
žeme su pa

skola. gauta finansuoti namo
i pastatyma. Nuos'zimtis yra 4%.

GI Biliaus ^parupinimai pa-
dengia Snv. Valstijų pilieeziusj Jei«u “ebutu visiems taip 

, skaudu, galetuve dabar sakyti:
‘‘Argi, brolau, mes tau nesakė
me kad taip bus?” Bet visgi 
Lietuviai tikrai krikszczionisz- 
ka darba atliko, nes Pats Kriš

kurie tarnavo Alijentu ginkluo
tose jogose ir kurie buvo pilie- 
cziai kada instojo in tokia tar
nyba.

Instatymas, kuris parūpina 
numuszima 'bet kokiu kompen- 

I sacijos suma nuo apdraudu pa-

Viena diena laikraszcziai 
slkelbe kad plieno ir geležies 
fabrikantai patrotintu daugiau 
negu pusantro milijono doleriu 
,per metus jeigu darbininkams 
algas pakeltu tiek'kiek jie nori, i nr o-r i ti ° . y gal GI Biliaus buvo pakeistas,
ir plieną pabrangintu tik ketu- o.+i ir < » i n ii . L ° . —Cath. \\ ar v et., I ub. Rel.

! riais doleriais ant tono. Reiškia 
Ineta nei kalbos apie algų pa
kėlimu.

Ant rytojaus tie patys laik-i 
raszeziai aiszkino kad plieno! 
fabrikantai uždirbs apie pus- 
treczio mUijono daugiau sziais 
metais jeigu algas pakels ir 
plieną pabrangins keturiais do- 

1teriais.
(Sunku pasakyti ar laikrasz

cziai savo Skaitytojus už dur
nius laiko ar patys laikraszcziai 
ima durnavoti, ar gal ežia tik 
Saliamono protas galėtu tokias! 
žinias suprasti.

Laisve tai vienas dalykas ku-' 
ii mes patys negalime turėti jei
gu kitiems neduodame.

Jeigu visas pasaulis buvo del 
žmogaus sutvertas, tai žmogus 
buvo sutvertas del ko daugiau 
negu tik del pasaulio.

Bureau, Empire Bldg Trys Versziukai

Popierinei apdarai.
Prakeiktu, meilingas 

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

404 
50c 
kri- 
3oe 
isz 

isz-

IISTORIJEapie na 132 
--------------- iszo iszlins, Ai 

yva in virszu iszkils, Kaip ua ; 
taikyti sveikata ir apsaugoti į 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne ; 
užmirszt, Kaip dagy vent 100 ■ 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su- i 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir ; 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at I 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 

i Geros rodos, Gailinga ypata, 
; Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
j iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<£. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

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

Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

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

liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
No. 116 Istorija apie Sierata, 

puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c 
No. 119 Keturios istorijos apie 

Garžia Haremo nevalninkei T-Hoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ......... '........................16c

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

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

No.

SKAITYKIT 
'“SAULE”

Szitie trys versziukai ant 
Baker farmos, Averill Park, 
N. Y., gavo savo paveiksią 
nutraukti ir dabar sau links
mai szokinejh,. Visi trys svei 
ki ir gražus ir jau dabar turi 

■ daug kostumeriu, kurie lau 
kia j u užaugant.

ISTORIJE apie Gre^orius^
------------------Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debeselii.

:: 25< ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 16c

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 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; Osieczne, 40 puslapiu 

............;........ i5c
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
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Axzt 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 duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 

noslanin . ....  15'

Skaitykite “Saule”

1H

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

i
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Prigavin$af*\eik JAPONAI STRAIKUOJA

Parasze J. P. i kute buvo taip balta, minkszta
--------  i ir daili, kokios asz nebuvau ma- 

yiENA Nedėlios vakara pa- tęs ne pas viena mergina, su kū
rėjos namo radau svecziu,1 riomis turėjau progos svei’kin- 

pribuvuisiu aplankyti mano lis. Sveikinant ji tik nusiszyp- 
szeimininkes. J u’buvo trys: dvisojo nepasakiusi man ne vieno 
moterys ir vienas vyras. Jie vi- žodžio. Besiszypsant jos vei- 
si drauge su mano szeimininke'Juose pasidarė dvi duobikesĮ °----------------- • I ....sėdėjo vieszkamboryje ir gere apie rieszuto didžio ir, taip įas
ailbata.

Kambarys su valgomuoju 
kambariu buvo sujungtas pla- 
czia anga, o ta anga užtiesta už- j 
laidomis, kurias pati szeiminin-' 
ke 'buvo numezgusi isz žaliu’ 
siutu. Asz atsistojas prie angos' 
staktos atsargiai apžvelgiau vi-j 
sus ten esanezius sveczius bet' 
ne vieno nepažinau.

Pas szia szeimininke jau bu
vau iszgy venes keletą menesiu. 
Daug visokiu svecziu buvo at
silankė, ibet niekuomet pirmiau, 
mano domesys nebuvo taip la
bai patrauktas, kaip dabar. O 
tas atsitiko tiktai del vienos

smego in mano szirdi, jog asz 
insimylejau in ja isz pirmo pa
sisveikinimo.

Dabar jau jokia pajiega ne
galėjo manos nuo jos atkirsti. 
Asz pirma kart savo gyvenime 
pajutau m ę i 1 e s karszti.
Džiaugsmas ir liūdesys, kovojo 
su kits kitu, mano sieloje. 
Džiaugiaus asz, jog galiu su ja 
susipažinti, pasikalbėti, bet lin
dėjau, nežinodamas ar asz turiu 
teise mylėti ja ir, ar jos sieloj 
randasi bent kampelis vietos 
del manes. Sakau, džiaugiaus ir 
lindėjau, bet džiaugsmas visgi 
ome virszu ant liūdesio, ir asz

I
I

Japonai visados mus Amerikieczius mėgdžiojo ir dabar nori musu madas varinėti. Kai 
iie pasiskaitę kaip cz-a Amerikoje visi tina aut streiku tai ir jie nenorėjo nusileisti ar pa
silikti. Jie tuojau-; emt ir straikuoti. Jie dabar reikalauja kad jiems algos butu nors trigu
bai pakeltos. Bet ju straikos tankiausia buna iszszauktos tomis dienomis kada niekas ne-

ine. Asz patariau jai gulti ir il
sėtis ir pasiūliau daktara, kurio, 
Ibila ketinau apmokėti. Ji nusi- 
' szypsojo ir pasakė, jog asz per- 
1 daug apie ja rūpinuos, jai ne 
lesa taip labai'bloga.
j Ėjau lankyti kas vakara ir 
i vis radau ja tokioj pat padėtyj 
ir kas vakara buvo tai vienas,1 
tai du vyrai. Pagalios asz pa
stebėjau, 'kad mano atlankymas 
ja tik pykdo ir erzina. Ji net la
bai inžeidingai pasziepe mane 
sakydama, 'kad asz tur-'but ne-

; turis namu. i
i Asz supratau jos minti. Su
pratau ir iszbegau laukan ne 
sudiev nepasakes. Jos balse ir 
veido iszraiszkoj aiszkiai nuv
ežiau, kad ji manes nekenezia,' 

(ar geriausiame atvejyje, ji 
i pyksta ant manes. Ko ji pyktų ?
Kodėl ta neapykanta pas ja at

sirado, asz negalėjau suprąsti 
ir jokiubudu iszsiaiszkinti. Asz 
jai nieko nepadariau ne vieno 
blogo žodžio nepasakiau, o vie
nok aiszkiai maeziau, kad ji 
wanes nėbepakenezia! Ir per-' 
simaine in taip trumpa laika! 
Tik sanvaite atgal, kada pasku-

vienam.
Ant baliaus atsilankė ir ji su 

kokiu tai ’ nepažinsi amu Vyru. 
Gavės proga asz priėjau prie 
jos ir pasveikinės tuoj paklau
siau apie jos sveikata ir pasisa
kiau, jog baisiai del jos rūpi
nuosi ir keneziu.

'“Elziut, Elziut, pasakyk kas, 
atsitiko? Ko supykai ant ma
nės ? Ar kas ka pasakė, ar ka 
bloga apie mane nugirdai, . pa
sakyk Elziute, viską pasakyk,!

1 ‘Ir ko ežia tu prisikabinai 
prie mano merginos?” —vie
toj jos szoko in mane tas nepa- 
žinstamas vyras.

“O ko tu prisikabinai?!”■—■ 
atszoviau jam.

“Ji yra mano mergina, ir 
nieks neturi teises prie jos lys
ti!”

‘i T u p rakeikt as niekszia! — 
Ji yra mano!

‘ ‘ Tu gausi in snuki, jai nepa
sitrauksi ! ’ ’ Suriko jis.

Mudviem besiginezijant su
sirinko ir daugiau vyru. Vieni 
sveikinosi su ja, o kiti tuoj eme 
ginezytis ir szaukti, kad mergi
na yra jo, o nekieno kito. Iszvi-

pavartojau visa mano gabuma, 
iszkalbuma ir mandaguma, kad 
jai patikus.

Pakol asz temijau in ja per 
užlaidas, prie angos stoktos, ji 
atrodė lyg ir nuliudusi. Dabar 
ji palinksmėjo ir dėlto pasidarė 
daug gražesne ir malonesne.

Asz geriau su ja arbata ir 
kalbėjomės. Ji papasakojo 
man, jog ji dirbanti prie kriau- 
cziu. Dveji metai, kaip isz Lie
tuvos. Lietuvoj baigusi pradine 
mokykla; mokanti Lietuviszkai 
ir Rusiszkai skaityti ir raszyti, 
mokant kalbėti Latviszkai ir 
jau Angliszkai biski pramoku-

dirba, paskui jie grįžta in darba ir laukia pakol isz darbo pareis vėl straikuoti. tmi karta, buvau teatre,

Vaka ras prabėgo 1 a ba i' grei
tai. Kada jie rengėsi važiuoti 
namo, ji padavė man savo ad
resu užkvietė pas save. Asz pri
žade jau atlankyti ja už trijų 
dienu ir palydėjau juos lyg

moteres, kuri buvo svecziu tar
pe !

Ji buvo jauna mergina, ir to
kia graži, kokios asz niekad 
pirmiau nebuvau mates! To
kioms gražiai žibanezioms aki
mis, taip puikai nuaugusiu vei
du, kad man pasirodė, jog ji tik 
tam ir sutverta, kad asz gale- 
cziau žiūrėti ir gėrėtis ja.

Stovėjau1 prie statkos ir žiu
rėjau, negalėdamas atitraukti 
nuo jos savo akiu. Kaip ežia su 
ja susipažinti? Kaip pasisvei
kinti? Galvojau sau, neturėjau 
drąsos, nežinau kokie ten žmo
nes, ir galėtu priskaityti mane 
prie nekulturingu ir amžinai 
paniekinti; likti gi nesusipaži
nus, gal reiksztu sužinu pasi
slėpimą nuo laimes, ar nuo tos 
Deives, kuri dalija laime ? Asz 
atsitraukiau nuo statkos nu
ėjau in virtuve, vaikszcziojau
dideliais ir sunkiais žingsniais, strytkario.

Ta naktis ir sekanezios trys 
dienos man pasirodė neapsako
mai ilgos. Nieko kito negalėjau 
maustyti, kaip tik apie ja. Visai 
netekau apetito. Visokios min
tys, svajones, abejones tai džiu
gino, tai kankino mane, tai]) 

‘kad asz pajutau savyje liga di
deles meiles, ir jai tai nepraei
tu, numaeziau dideli pavoju.

Nuvažiavęs radau ja gražiai 
pasipuoszusia ir belaukianczia. 
Ji net eme iszmetineti man, 
kam asz taip velinuos. Ji jau se
rai manės laukianti ir negalinti 
sulaukti. Man tas labai patiko.

Vakar mudu paleidome viso
kiais pasikalbėjimais sėdėdami 
ant sofos. Kartais ji padėdavo 
savo ranka man ant pecziu, pa
kalbindavo kakla, o asz apka
bindavau jos liemenį i

barzdinau pirsztais in stata, 
szvilpavau, paėmiau ir tyczia 
mecziau in sinka vandens ge
riama ji tikla, kuris duždamas 
baisiai sužvangėjo ir ant to 
žvangesio atbėgo mano szeimi- 
ninlke.

Mano szeimininke buvo sve- ’ 
tinga ir simpatinga moteris. 
Asz tuoj atsiprasziau jos už pa
daryta nuostoli ir padėjau ant 
stalo kvoteri, kad nupirktu ki
ta stiklą. Ji pasakė man, kad 
tai visai menkas nuostolis ir 
kad man pasitaikiusi nelaime. 
Surinkusi isz sinkos stiklo ske
veldras ir iszmetusi laukan, ji 
paklausė manės, ar asz nerioro- 
cziau iszgerti arbatos ir, kad ei- 
cziau' prie svecziu in vieszkam- 
bori. Jos pakvietimą asz priė
miau sutokiu džiaugsmu, kad 
tuomi atkreipiau in save jos 
atidžia. Nežinau ka ji mane, bet 
ji taip keistai pažiurėjo in ma
ne ir nusiszypsojo. O asz kuotik 
ne puoliau jai ant kaklo ir ne 
pradėjau bueziuoti, taip kaip 
kita karta bueziuodavau savo 
motina už kokia nors didele 
malone man padaryta.

Ji perstatė mane svecziams, 
o sveczius man, o asz sveikinau 
juos pradedant vyru ir baigiant 
mergina. Merginos vardas bu
vo Elziute. Spaudžiant jos ran
ka, asz pajutau kaip per mano 
kuna, visus sąnarius ir dalis, 
perbėgo kokia tai elektros sro
ve, koks tai sziltas, saldus ir 
malonus virpėjimas! Jos ran-

karta, perbėgdavo per mane 
sziltas, saldus ir malonus virpė
jimas. Tokioj padėti asz gale- 
cziau sėdėti kad ii- szimta metu 
ir tai nenusibostu!

Jau buvo vienuolikta, kada ji 
iszlydejo mane in prieangi. Asz 
paklausiau jos, kada kita karta 
galėsiu ja atlankyti ir ar mano 
atlankymas nepadaro jai ne
smagumo. Ji pasakė, kad lauks 
manes kita tre'cziadienio vaka
ra, tai yra lygiai už sanvaites. 
Asz protestavau. Pasakiau jai, 
jog laibai myliu ja. ir man bus 
begalo sunku pergyventi be jos 
septynias dienas!

“Asz tave da labiau myliu, o 
pergyvensiu,” pasakė man in 
ausi ir pabueziavo in veidą. Da 
syki susibu'cziavome ir atsisky- 
reine.

[Po to asz laukiau ja paskir
tais vakarais bent per pora me
nesiu. Tankiai vesdavaus ja m 
teat ra. Teatre sėdėdavom su
glaudo galveles ir'klausydavom 
daugiausia vienas kito szirdies 
plakimo, nekaip aktorių kal
bos. Pasakodavau jai apie mei
le, apie daile, kaip visa kas gy
vena tik del meiles ir kai]) bu- 
tau laimingu myledamu viens 
kita per visa gy venimą. Ji tylė
davo. Prisiglausdavo prie ma
nės ir kvėpuodavo in mane szil- 
ta dvasia, o ranka kutendavo 
mane po pažasezia.

Palydedavau ja lyg namu. 
Visuoihet karsztai karsztai pa- 
sibucziuodavoni, kartais ji pa- 

' kviesdavo mane in vidų, kad 
jai užpakaly’ d roses kabiukes 
atsagioeziau,

ir Kozna kįaį jau miegodavo. Ji nusivilk

gerai, tai asz pataręs jai grei- 
cziau gulti ir ilsėtis, iszejau.

Man baisiai gele szirdi, labai 
rūpinaus jos sveikata, bijojau, 
kad ji labai nesusirgtu, kad kas 
bloga su ja neatsitiktu, ar ne-

Skulkine randasi
■ miestelis, 

Kur yra daug merginu.
Katros laksto jieszkodamos 

vaikinu,
Bet surasti negali ir 

visi traukėsi in szali.
Ar žinote, geriau namie 

sėdėkite,
Darbo žiūrėkite,

O vyruką tikrai gausite, 
Kaip automobiliuoti paliausite.

Ir nokurios moterėlės ten 
neszvarai užsilaiko, 

Nes per girtavima neturi laiko,
Šlubele apvalyti,

Kai)) netrulkas atkelia asu 
tai velniu visom duosiu.

nes visi namisz-l

davo drese, likdavo po apati
niais nuogomis rankomis ir pe- 
cziai, o kokie gražus jos po-.

„ . ... . j ežiai! Kokia daili figūra! JogGraudus verksmai arba pasi- . . ,akiu nenorėdavau atitraukti: 
nusivilkusi drese imdavo auti 
kojas segioti kojines augsztai ir 
drąsiai pasikeldama apatine ir 

psz matydavau, kokios baltos ir 
Įsdoros jos kojos augszcziau ke-' 
! liti. Man tašyk pasidarydavo 
negerai, asz greit atsisveikinęs 
bėgdavau namo.

Viena vakara nuejas radau 
ja besedinezia su kitu vyru. Jį 

I priėmė mana labai szaltai. Ma- 
Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini-’žai tekalbėjo, szypsojo lyg per 
kelis knygute 75^.

Ant Gavėnios

budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V.I 
Jėzaus Kristaus 10^. Laiszkasl 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5^. 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

Pirkie U. S. Bonus

prievarta, tai asz ir pamaniau, 
kad ji serga ir paklausiau jos, 
kaip isztikruju yra su jos svei-SAULE PUBLISHING CO

Mahanoy City, Pa. - JL8.A. kata. Ji pasakė, kad nesijauezia

* * *

duok Dieve, nenumirtu!
Nuėjau atlankyti sekama va

karu taipgi radau sedinezia su 
kitu vyru. Ji man pasirodė da 
blogesne: tokia nuliudusi, pikta 
iszblyszkusi, žodžiu tikra ligo-

Apie Baltimoreje viena 
tokia, mergina, 

Biauriai padare gana, 
Tėvelius pamote, 

Iii kita miestą iszibego.
Su Protestonu isztekejo,

Ir vyra tikrai gavo.
Del ko taip padare, 

Nežinau, ’bet tokiu triksu 
negirdėjau, 

Kad ir iszrode dievobaiminga, 
Bet buvo nuomones kitokios.

Sziandien mergeles ant nielkszo 
žiuri, 

Ne ant tikėjimo, 
Kokia kas turi,

Ant musu tautiecziu nežiūri, 
Ba už niekus turi.

*1*

Jau tik tani New Yorke,

Tikra teisybe,

Ten pražuvo bevelk visa 
dorybe.

Ant vienos vietos užtikau,
Viena nedorelia patikau, 

Kuri ir savo jauna dukrelia
Veda ant prapulties kelio,

O bus blogai,
Ateis toki laikai,

Kada stips kaip gyvule, 
Nes tokia Dievo bus vale.

* *
Nesitikėjau kad Girardvilleje 

yra tokiu moterių, 
Kuriu liežuviai neatstoja 

ne kuolu, 
Kaip tik paima ant dantų, 
'Su purvais tuoj sulygintu. i'

Jau kas per daug, 
Tai szelauk,

Geriau apsimalszyt, 
Ne kaij) su koeziolu aplaikyt.

* * *
Nekurios mergeles, kvailos 

kaip aveles, 
Badai pasielgti nemoka,

Nes užtai joms vyreliu stoka, 
Ir sensta benergandamos,

Pyksta kad vyru negandamos, 
Man laiszkas raszo, 
Į n pirszlius praszo.

O asz kaip gera pirszla, 
Isztepsiu joms vedus teszla, 

Kad iszrodvtu gražiau, 
Todėl turėsite vargo mažiau.

Apspis jus vaikinai,

Dorai užsilaikykite, 
Savo teviszka

kai I ra neliek i i ik i te, 
Vyrukams iii akis nelyskite, 

Ir isztekesite pamažu.

ji da so atsirado szeszi vyrai, -kurie 
tai]) karsztai ir meiliai su ma- kožnas szaukeme, jog mergina 

yra mano. O ji tik žiurėjo ir 
szypsojosi. Toji tik szypsoj, asz 
maeziau, kaip ji didžiavosi sa
vimi ir, rodos geidžia, idant tie 
vyrai imtu pesztis del jos ir už 
ja. Ir isztikruju mes butume su- 
sipesze, jai policistas nebūtu 
iszskirstes.

Asz greitai durniau namo ir 
parbėgės tuoj parasziau jai 
laiszkeli isz sekamu žodžiu:

“Mylimo-ji Elziute!
Musu santikiai, paskutinėse 

dienose pasidarė laibai keisti ir 
nesuprantami. Isz mano puses, 
rodos nebuvo padaryta nieko 
blogo del tavęs, kas butu galeje 
iszvyti isz tavęs meile prie ma
nes, o sukurti neapykanta.

Tavo pasielgimai mane stebi
na ir kankina. Asz pareiszkiau 
tau mano meile, gerbiau ir die
vinau tave; tu sakei, jog myli 
mane ir, rodos mylėjai, o kas 
dabar pasidarė? Prie ko tu pri
ėjai, ir kuomi ta komedi ja keti
ni baigti?

Pasakyk man atvirai ir są
žiningai, ar tu mylėjai kada 
nors mane ar ne? Jai mylėjai, 
tai kas atsitiko su ta meile? Asz 
noriu turėti teisinga, supratima 
apie tave ir žinoti kaip elgtis 
ateityje, kad nepadaryti ne
smagumu tau ir sau.”

Ji man atraszo: 
“Ponas P.” —!

Manyk kaip nori ir daryk ka 
nori, man vistie'k. Tokiu 'kaip 
tu yra daug. Prie manės dau
giau nelysk! Asz tave mylėjau! 
ir labai mylėjau, kol nepama- 
cziau, jog tu esi verszis, o kaip 
pamacziaū, kad tu esi verszis, 
daugiau ndbegaliu mylėti.

‘ ‘ Elze. ’ ’
Ii- asz sanžiningai pildžiau 

jos insakyma: stengiausi nie
kur su ja nesusitikti, niekuo
met neidavau ta ulyczia, ant 
kurios ji gyveno, pastebejes: 
kur ant ulyczios bėgdavau in 
kita puse, pastebėjęs ant ba
liaus ar kur vieszoj sueigoj lin
dau in žmones ar eidavau lauk, 
idant nesusitiki ir jai nesuga
dinti.

Taip ir pasibaigė pirmutine 
mano meile. Kaip asz dabar ma
tau, tai buvo prigavinga meile. 
Daug del jos nukentėjau, daug 
laiko sugaiszau, bet ir daug pa
simokinau. Tik vieno dalyko da 
lyg pat sziai dienai negaliu su
prasti, kodėl ji mane vadino 
versziu ?

— GALAS

nim kalbėjo, glaudes, bueziavo, 
nejaugi ji per tas kelias dienas 
butu insimylejusi kita? Ka “ki
ta ?” Kiekviena vakara asz ma
eziau pas ja vis kita ir kita! Ar
gi ji galėtu juos visus mylėti? 
Ne! Ji gali mylėti tik viena, o 
daugiausia, tai du, bet ne sze- 
szis! Czia turi but koks nepa
prastas dalykas, kokia-nors 
man nežinoma priežastis, kuria 
asz kada nors patirsiu. Rami
nau save kiek galėdamas, bet 
szirdis baisiai gele, buvau nu
lindęs ir piktas.

Sekama Nedeldieni, drangys- z O t/
te, prie kurios asz priklausiau 
renge balių. Asz pilnas liūdesio 
ir sielvartos nuėjau in ta, balių, 
kad nusiraminti kad viena kita 
savo dranga pamatyti, kam 
nors pasiskusti, savo bedas pa
pasakoti, koki nors patarima 
gauti, ar platesniu žinių apie ja 
dažinoti. Su žmonėmis, maniau 
sau visgi bus ramiau ne kaip

Ka raszo ponas Juozas Kie-į 
d is isz Cleveland, O., — Pri-į 
siuneziu peniliis dolerius, kaipo 
užmokesti už laikraszti “Sau
le,” malonėkite siuntinėti ir 
ant ateinanezio meto. Asz nepa- 
diviju ka paibranginot mokesti 
už laikraszti, nes kitaip negali
ma, dėlto kad viskas ])abrango! 
Asz laikraszti “Saule” myliu
labai skaityti ir esmių isz jos'mus. Labai užimanti Apysaka, 
labai užganadytas. Vėlindamas 
jums viso labo del “Saules” re- 
dystes.

JUOKAI

Aniuolelis

arPetrukas — Motinėlė 
aniuoleliai laksto?

Motina — Taip, mano my
limas.

P. — Ar isz teisybes?
M. — Taip, mano vaikeli.
P. — Tai kada pradės le

kioti musu tarnaite, kurie tė
vulis sziandien pavadino 
aniuoleliu?

M. — Da szi vakara iszleks 
mano vaikeli!

Klausymas
Be Atsakymo

Onute — Mamyte, kodėl 
nuotaka eidama prie szliubo 
rėdosi baltai?

Mamyte — Už tai, kad bal
tas koloras yra ženklu links
mumo ir džiaugsma.

Onute — Tai kodėl jauni
kis nuolatos pasiredo in 
szliuba juodai?

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky-

Tiktai 15$?
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Žinios Vietines Visas Fut-Bolo Ratelis Stoja In Laivyną
f- ,ž' - ---------------

' — Petnyczia pripuola Szv. 
Faustino; Subatoj Szv. Julija- 
nos taipgi Lietuvos Nepriklau
somybes diena. Kita sanvaite 
Nedelioj yra Septuagesima Ne- 
deli'ai; Panedelyje Szv. Simeo
no; Utarninlke Szv. Konrado; 
Seredoj Szv. Mildredos; Ket
verge Szv. Felikso; Petnyczioj 
Szv. Petro Sosto Antioko taipgi 
Jurgio Washingtono gimimo 
idiena (Washingtonas buvo pir
mutinis prezidentas Suvien. 
■Vals1. Am.); Subatoj Szv. Petre 
Damijono.

f Sirgdamas per tris mene
sius Peter Swilp, Lietuvis isz 
Hometown, mire Nedelioj 9:20 
valanda ryte Coaldale ligonbu- 
te. Velionis gimė Cumbola, pri
gulėjo prie SS. Petro ir Povilo 
Liet, parapijos Tamakveje. Pa
liko savo tėvelius P. Swilp; 3 
brolius ir 4 seserys: Agnieszka, 
pati Frank Kuhn, Newark, N 
J., Vinca mieste, isz kur laido
tuves atsibus, 635 E. Mahanoy 
[Uly., Juozą, Hometown; Mari
jona, New York; Florence pati 
Ney Da Cunha!, New York; 
Margarieta pati Charles Whet- 
įstone, Newark, N. J., ir Rei- 
monda, Hometown. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge su apiego- 
mis SS. Petro ir Povilo balžny- 
iezioje 9 valanda ryte ir palaido
tas Owl Creek kapinėse. Grabe
lius L’, Traskauskas laidojo.

— JJtarninke atsibuvo susi
rinkimas su vakariene Lietuviu 
Moterių Draulgiszko Kliubo Ne
tilo Allen kotelyje, Pottsville, 
kuriame dalyvavo apie 70 nares 
isz viso pavieto. Pana N. Sta- 
sziukynaite turėjo prakalba 
apie Sveikata. Po atlikimui 
svarbiu reikalu atsibuvo skani 
vakariene su palinksminimais.

—• Ponstva Vine. Svirskiui 
nuo W. South Ulyczios, ap- 
vaiksztinejo savo 11-ta meta 
sukaktuves vedusiu diena.

Vis girdime kad vaikai vėjais eina kad jie velniu apsies- 
ti, kad jie moka tik iszkadas daryti. Bet ežia jau visa kita 
pasaka. Czia visas fut-bolo ratelis kuris buvo vadinamas 
“Astoria Trojans” stoja in jūreivius ir padaro prisieka. 
Komandoras W. T. Vrooman duoda jiems prisieka. Jie visi 
važiuos in Norfolk, Va., pasimokinti.

mosziu Navitska. Kūnas pa-' 
szarvotas pas Grab. Vinca Men- 
kieviezia, 15 E. Cherry Uly., 
Shenandoryje, laidotuves atsi
buvo Ketverge su Szv. Mi- 
szioms Apreiszkimo P. M. baž- 
nyczioje 9 valanda ryte ir 'kū
nas palaidotas Szv. Marijos ka
pinėse Shenandoryje.

Shenandoah, Pa. f Simonas 
Kusalaitis numirė Seredos ryta 
5 valanda., pas savo dukteria 
Helena Buchananie, 225 N. Bo
wers Uly. Velionis ibuvo anglia- 
kasis ir dirbo prie Maple Hil 
kasyklose. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos ir prie Szven- 
įo Vardo draugyste. Gimęs 
Lietuvoj ir pribuvo in czionais 
daugelis metu ad'gal. Paliko 
viena sunu ir keturis dukterys: 
Antana namie; Helena pati Ja
mes Buchanan mieste; Stella 
pati John Brokensliire isz Ma
hanoy City; [Adele pati Hugh 
Mackay isz San Pedro, Calif., 
ir Isalbele namie, taipgi įbroli 
Antana isz Brooklyn, N. Y. ir 
viena seseri Lietuvoj ir du anū
ku. Laidotuves bus Subatoj su 
Szv. Miszomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje 9 valanda ryte ir bus 
palaidotas parapijos kapinėse.

Pottsville, Pa. — Juozas Me
dalis nuo 148 Railroad Uly., Gi
rardville, padare aplikacija 
korte del persiskyrimo (divor- 
so) nuo savo paezios Veronika, 
328 So. Ferguson Uly., isz She
ri andoro.

Rusija Reikalauja
> $100,000,000

SKERDYNES
LENKIJOJE!

I PRASIKALTĖLIAI
TEISME

LONDON, ANGLIJA. —
Sovietu Unija padavė savo bila 
del karo kasztu Italijai. Jau 
pernai pats Molotovas pasakė(Anglijos valdininkams,

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos Užsienio Sekretorius, beveik septynios sanvaites kali 
Ernest Bevin vieszai pasakė 

kad

ISZ VOKIETIJOS. — Jau

PUIKI ISTORIJA f

Kapitonas
Amerikos ir Anglijos Sudno 
Teismas klausinėja, kaltina ir ( 

kad Italija Rusijai skolingai Lenkijos nauja valdžia su kuju paskui apgina Naciu vadus ku-!
_ > rie buvo suimti ir dabar stovi

i žmones. ■ priesz teismą. Per tas visas san-!
Lenkijos Vice-Premierio vaites nieko nebuvo sakyta' 

Stanislaw Mikolajczko partijos apie mirties bausme. Musu ad-' 
gina tuos

szimta milijonu doleriu. Rusija^ įr su žmogžudystėmis valdo 
sako kad ji dabar paims Itali-I 
jos fabrikus kaipo dali tos sko
los.

Jeigu Rusijai pasiseks tiek žmones, kurie prieszinosi Ko- vokatai-lajeriai _ 
pinigu pareikalauti ir paimti1 munistiszkai Varszavos vai- žmogžudžius Nacius beveik ge-
isz Italijos, tai ne Italijonai, 
bet mes Rusijai tuos pinigus at
mokėsime. Nes ir dabar mes 
Italija szelpiame, o jeigu Itali
jonai, kurie jau ir taip skurde 
gyvena, turės tiek Rusijai su
mokėti, tai reiszkia mes turėsi
me Italijonus daugiau szelpti ir 
daugiau visko duoti, kad jie ga
lėtu Ruskiams duoti. Reiszkia 
mes per UNRRA, per Suvieny-

200 namai panesze daug 'bledes, tu Tautu Paszelpos Organizaci- 
kada 1,200 svariu dinamito Ii- ja Rusijai tuos milijonus užmo- 
kos sunaudota ant “stripin- 
siu” prie Kingston angliaka- 
sykliu.

Newark, N. J. — “Lietuvos 
Nepriklausomybes ’ ’ iszkilmin- 
gas 28-tu metu sukakties minė
jimas, invyks Nedelioj Vasario 
(Fob.) 17-ta diena 1946 m. Kal
bės: Jonas Valaitis, S. L. A.' 
Aps. Kom. Narys; Advokatas j 
C. F. Paulauskas, ibuves N. J. S. 
Narys; Kunigas I. Kelmelis ir 
kiti. Taipgi dalyvaus: Szv. Ce
cilijos Choras, Jonas ir Marijo
na Czižaus'kai. Bus ir kitokia 
netikėtu pamarginimu. Lietu
viu Szv. Jurgio Draugyjos Sa
lėje, 180—2 New York Avė., 
Newark, 5, N. J., Pradžia 6-ta 
valanda vakare. Inžanga dy
kai! Kvieczia New Jersey Lie
tuviu Taryba.

Frackville, Pa. f Tamoszius 
Navitskas,. numirė Utarninko 
ryta 11:15 vai., pas savo seserė
ną Tamosziu Navitska, 20 N. 
Wylam Uly. Gimęs Lietuvoje ir 
atvyko in Shenandori 50 meta 
adgal, o apie 15 metu atgal per
sikėle in Frackville je. Velionis 
prigulėjo prie Apreiszkimo P. 
M. Liet, parapijos mieste. Pali
ko tiktai vienatini seserena Ta-

TIKTAI, . . . 50c
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

ŽINUTES

ARDMORE, OKLAHOMA.
— Didele szturminga viesulą 
kylio czionais ir 30 žmonių Ii- 
kos sužeisti. 25 namai likos su
naikinta ir daug bledes padary
ta.

LONDON. — Didelis Ang- 
; liszkas eroplanas su 18 pasažie- 
I riais krito in mares ir visi žuvo.

Kanadiszkas eroplanas su 24 
paszieriais krito prie Lee-on- 
Solent. 11 likos užmuszti, o 13 
sužeisti. Nelaime atsitiko kada 
eroplanas leke isz Buckleburg, 
Vokietija.

Brooklyn, N. Y. t Gerai 'žino
mas musu tautietis Petras Bu'b- 
nis nuo 162 Metropolitan Avė., 
mirė Utarninke, 8-ta valanda 
ryte. Velionis gimė Lietuvoj 
Birželio 13-ta diena 1859 me
tuose ir atvyko in Amerika 
1880 metuose, in Shenandoah, 
Pa., o 1890 m., persikėle in 
Brooklyna. Jo tėvas vadinosi 
Matiejusas Bubnis, o motina po 
tėvais vadinosi Marijona Dauk- 
szaite. Paliko dideliam nuliūdi
me, du sunu ir viena dukteria: 
Petra ir Kazimiera, Jeva Bei’tu- 
liene taipgi 4 anukus ir taipgi 
daug pažįstamu. Laidotuves at
sibuvo Petnyczioj, isz Garsvo 
koplyczios, 231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y., su Szv. Miszo
mis Szv. Marijos bažnyczioje 
10 valanda ryte ir kūnas palai
dotas Szv. Jono kapinėse. Ve
lionis buvo senas skaitytojas 
laikraszczio “Saules.” Amžina 
atsilsi!

Edwardsville, Pa. — Apie

Nemunas Užszalo

kesime. Czia tik kitas pavyzdys 
Sovietu gudrumo ir apsukru
mo, o musu kvailumo ir apaki
mo.

NEWYORK. (LAIC) — 
Gruodžio 15 d., pagal “Izvies- 
tija” praneszima, Nemunas už
szalo. Paskutiniais atplaukė 
laivas ‘ ‘ Liūtas ir motorinis bai
dokas Nr. 282, kuris atveže ak
mens anglių.

Laivai nugabenti remontui. 
Kauno dirbtuvėse remontuoja
ma daug invairiu laivu-laiveliu 
tarpe j u “Maksim Gorki,” 
“Spartak” ir “Puszkin.”

Matomai, yra tai seni Nemu
nu plaukioję laivai, tik nauju 
pavadinimu. Ir czia užgyventai 
neapsieina nerūšine.

Kriukuose yra laivu dirbtu
ves. Iki sziu metu pradžios jos 
turėjo baigti statyti antra 500 
tonu baidoką.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
•‘SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Apie Racionavima
Cukrus: Žerikelis Nr. 39 

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

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.

Rodykle:

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

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos 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.
Ministranturas.

S Z V. 
prie 
pria 
S z v<

b

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

Saule Publishing Co., 
MAHANOY CITY, PA.

džiai yra dabar žudomi. Komu- riau negu jie gintu Amerikos 
nistai juos kaip kokius žvėris pilieti.
medžioja ir gainioja. Bevin to-į Jeigu paprastas Amerikos 
kiau sake kad Lenkijos Apsau- -- J--------1j— ------
gos Policija negali būti isztei- 
sinta, nes ji apie szitas žmogžu
dystes ne tiktai žino, bet da ir bumaszkomis delną pabraukti 
prisideda.

Jis reikalavo isz Anglijos J prikimszti. O tenai Nurenberge 
valdžios kad butu pasiunstas geriausi, gabiausi ir apsukriau- 
pareikalavimas Lenku valdžiai1 si lajeriai gina Nacius, kurie 
kad ji liautųsi taip darius. i nekaltus žmones tukstaneziais

Varszavos pasiuntiniai Lon-j kankino ir žudė.
done labai supyko, bet negalėjo' Bet ne taip elgiasi kitu tautu 
ar nedryso jam atsakyti. Jie sa 'žmones, ne taip daro kurie gy
vo nutylėjimu prisipažino kad 
Bevin teisybe kalba.

Lenku Po-Sekretorius Užsie
nio reikalams, Zygmunt Modze- 
lewski paskui szitaip pasiaisz- 
kino:

1— Visi sukilimai Lenkijoje 
yra sukurstyti ir prirengti tu mirszti tas skerdynes, tuos kan- 
Lenku kurie dabar randasi kinimus ir tas baisenybes. , 
Anglijoje po Generolu Wladys-Į Ana sanvaite Francuzai vede 
law Anders. Jis prikaisziojo teismo tvarka. Mažas Francu- 
Anglams kad jie savo taksomis ž.as, isz iszvaizdos iszrode kaip 
palaiko tuos žmogžudžius ir (koks profesorius, Francois de 
paskui kaltina Komunistus. To- Menthon atsistojo. Jis iszskait- 
liau sake kad ne vien tik Len-! liavo Naciu baisenybes Francu- 
kai patrijotai yra žudomi, bet zijoje, kaip jie vergais tapo, 
daugiau negu 900 Komunistu kaip jie vargo, kentėjo ir krito, 
buvo užmuszta ir apie 250 So-1 
cialistu. Jis nusijuokdamas pa
sakė kad dabar bile kas gali bū
ti nužudytas Lenkijoje.

2— Jis paskui pasakė kad ne
užilgo bus laikomi rinkimai 
Lenkijoje. Szitie rinkimai bus 
vedami ir tvarkomi sulyg Len- juokėsi, baikavojo ir szypsojo- 
kijos nusistatymais, o ne sulyg si, bet kai iszgirdo szita Frau-i 
Anglijos ar Amerikos norais.

Szitoks Lenkijos valdžios at
stovo drąsus iszsireiszkimas 
dabar vieszai parode isz kur ve- >
jas puczia. Lenku nauja valdžia

■ yra perdem Komunistiszka. Ji le lauke pabaigos. Ruskiai mo- 
nepripažinsta jokiu sutareziu. ka kaip atkerszyti, jie ir moka 
Yaltos Konferencijoje buvo nu- kaip isz prasikaltėlio ir spa- 

' tarta, kad žmones galės laisvai viedni isztraukti. Vienas sudno 
pasirinkti sau savo krasztui'teismas užsitraukė tik pusva- 
valdžia. Dabar Lenkijos vai- j landi ir tiems Naciams buvo 
džia pareina staeziai isz Mosk- 
vos.

{Giesmių Knyga Arba
pilietis in beda papultu, jis ne
galėtu toki lajeri sau pasisam
dyti nes reiketu jam gerai su

ir da t’ukstancziais jo kiszenius

vu kailiu patyrė kas tai yra Na
cis. Tie žmones ir ju advokatai, 
lajeriai dabar tik du žodžiu 
kartuoja: Kersztas ir mirtis. 
Žodžiai “tod, mort, smert, ar
ba mirtis skamba teismo kam- 
baruose.kur žmones negali už-

1 kaip j u krasztas buvo užgrob
tas, kaip ju mergaites buvo isz- 
niekintos, ir paskui jis balsiai 
ir drąsiai reikalavo mirties vi
siems tiems Naciams kurie da
bar randasi teisme. Kai Ameri- 
kiecziai veda teismą tai Naciai

Kanticzkos, $2.00
Saule, Mahanoy City, Pa.
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arba pradžia
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

|64 pus., Did. 5x7col 
| Tiktai, 10c.

euza jie visi labai greitai su
rimtėjo ir susirūpino.

Tie Vokiecziai kurie pakliu
vo in Ruskiu teismą tai visai 

' nei nesiszypsoja, bet visi iszba-

Ka raszo ponstva Marijona 
ir Antanas Smulkstai isz 
Brooklyn, N. Y. — Aplaikem 
laikraszti “Saule” taipgi sie
niniai kalendorai kurie yra la
bai gražios kur mes pirkome, 
nuo jusu. Mes jusu laikraszti 
mylime skaityti. Vėliname ta- 
mistoms viso gero jusu darbuo-

jau kaput. Kartuves ju lauke.
Bet ir Naciai kerszina. Dvi- 

deszimts keturiu metu amžiaus 
Fritz Walther buvo geras ir isz- 

7 I tikimas Nacis. Jis dirbo ant ge- 
ležinkelio. Jo darbas buvo atsa- 
komingas. Jis prižiūrėjo kad 
traukiniai ineitu ir iszeitu ant 
laiko ir kad viens su kitu nesu
sitiktu. Jis buvo Naciu du kar
tu pagerbtas.

Ana sanvaite jis vis dirbo
šia. Lai jums Dievas suteikė ii- F™ sav0 sen0 dartHX Jam PiA-1LA.A J AZLV v v v a*.*.

ga amži. Vėliname visiems Itaik® Pro^a kurios Jis lau-
ldant užsirasztu ta smagu laik-jke- Traukinys pilnas Sovietu, 
raszti, nes tai yra geriausias kareiviu visu greitumu atlėkė,
laikrasztis.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
REDDY KILOWATT .... Nancy Noodle is Nettled .

S3

r WELL, 
SOMETHING- 
MUST BE DONE

AT ONCE- 
THIS CAN'T
GO ON, . 

AAY DEAR. /

VEAH/'N' JOHNNY 
JONES DOESN'T HAVE 
TO PICK HIS TRAINS UP 
EVERY NIGHT.THERE'S 
OUTLETS IN THE ATTIC 
FLOOR FORTHEM AND 
FOR THE LIGHT. 
SO HIS ARE SETUP 
ALL THE TIME----
HE WON'T COME

OVER HERE

IRE W4/KEEPIN6 
į UP WITH THE

^ONUS'S?
MAYBE youQ HOME IS NOT 
NEW EITHER - BUT YOU 
CAN MODERNIZE IT NOW 
ELECTRIC^LY WITH MORE

& ADEQUATE.
WIRING- ASK FOR. DETAILS.
\ I

prie tos vietos kur jis visus 
traukinius prižiūrėjo. Jam bu
vo labai lengva maža guzikuti 
paspausti ir ta traukini pasukti 
in szali kur stovėjo daug senu 
traukinio karu. Jis taip ir pa
dare. Tas greitas ir didelis 
traukinis su visais Sovietais 
kareiviais nubėgo nuo jam nu-j 
statytu begiu, rieliu ir susidau
žė in tuos senus karus. 18 Sovie
tu ant smert buvo užmuszti ir 
apie 32 labai sužeisti.

Sovietu Teismas netruko ji 
suimti ir nuteisė. Ant rytojaus 
jis buvo suszaudytas.

I 
.1
I| ___

į MAHANOY CITY, PA. |
"SAULS”

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 Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. S

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. j

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA3 GRABORIUS

Laidoja knnna numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeral 78. 
S2O W. Centra St., Mahanoy City


