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. Generolai Renkasi
Isz Amerikos1 R"pS“'"lr Treczias Karas Jau Prasidėjo RAUDONA
Automobiliu Straikos

Baigtos

DETROIT, MICH. — “Ge- 
merai Motors” didžiausia auto
mobiliu kompanija susitaikino 
su darbininkais, ir dabar jau 
straikos baigtos. Reiszkia tuks- 
tancziai darbininku gryžta in 
darba, ir gal už menesio kito 
jau gal pamatysime kelis nau
jus automobilius.

Visko Bus Mažiau

Koks menesis atgal “Saule” 
rasze kad visos sznekos apie 
Treezio Pasaulinio Karo atėji
ma yra tuszczios, nes tas Tre
czias Karas jau prasidėjo, jau 
dabar siauezia. Kai kurie skai
tytojai iszsigando, kiti užpyko 
kad mes žmones už dyka gazdi- 
name, o kiti visai netikėjo.

raszytojai ir korespondentai. 
Mes jau isz patyrimo žinome 
kad kai tik Washingtonas vie
szai užsigina ir sako kad nieko 
panaszaus nėra, kaip tik vis 
būva atbulai. Jeigu visai nėra 
jokio pavojaus, tai kam Tru- 
manui taip rupi mus nuramin
ti?

ARMIJ PRIE
TEHERANO

*

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia pranesza kad dabar 
mes visko gausime daug ma
žiau negu iki sziol gavome, nes 
mums reikia Europos badau
jantiems pagelbos ranka isz- 
tiesti. Tu pat kartu valdžia mus 
nuramina kad pragyvenimas 
nepabrangs. Valdžia sako kad 
visiems užteks jeigu tik visi 
pirks tik tiek kiek tiarai reika
linga pavalgyti ir apsirengti, 
jeigu niekas nesikraus visokiu 
daigtu in skliapus ir kampus.

Niekas neatsisakytu biski 
pasiaukoti ir gardumynu iszsi- 
žadeti, jeigu, tikrai, žinotume 
kad tie badujautieji tikrai gaus 
visus tuos daigtus kuriu mes 
iszsižadame. Bet jau per daug 
sykiu mes visi apsirikome kai 
valdžia mums szventai prižadė
jo kad tiek ir tiek maisto buvo 
pasiunsta tiems ir tiems, o pas
kui už keliu menesiu dažinome 
kad nieko panaszaus nebuvo. 
Turime vilties kad nors szita 
karta jau tikrai musu aukos pa
sieks tuos kuriems pagelba taip 
reikalinga.

Herbert C. Hoover, buvusis 
Amerikos Prezidentas, mais- Į 
to, ir maitinimo ekspertas 

per Pirma Pasaulini Kara da
bar buvo pakviestas in Wa- 
shingtona Prezidentui ir val
džiai in pagelba. Jis dabar 
rūpinasi užsienio reikalais ir

Europos maitinimu.

Dabar ir kiti laikraszcziai, 
žurnalai ir raszytojai ima ta pa
ti raszyti. Raszytojas Eugene 
Lyons, kuris yra gimęs Rusijo
je ir kuris parasze knyga “The 
Red Decade” (Rauduonas De- 
szimtmetis) dabar žurnale 
“Pageant” raszo kad Treczias 
Pasaulinis Karas Jau Prasidė
jo. Iki sziol, jis sako, taika ir 
taikos jieszkojimas yra kruvi
nas biznis. Ginkluotas susikirti
mas ir kraujo praliejimas visai 
nesustojo nuo Indonizijos ir Ki
nijos ligi Trieste ir Vidur-Ryti- 
niu krasztu.

ir valdžios at
ramine ir aisz- 
tie nesusiprati-

tikėtas atsikirtimas Stalinui 
baisiai nepatiks ir labiau suar
dys jau ir taip pakrikusius san
tykius tarp Amerikos ir Rusi- 
jos.

Garsingiausias Amerikoje 
laikrasztis “N. Y. T.” kelios 
dienos atgal szitaip rasze: “Vi
siems mums dabar baisus pavo
jus gresia, szitas pavojus gali 
būti mums tikra pražūtis.”

Amerika Atsikerta
Rusijai

WASHINGTON, D. C. — 
Sekretorius Byrnes griežtai at
sake Rusijai in Sovietu prie- 
kaisztus apie musu insikiszima 
in Bulgarijos reikalus ir rinki
mus. Sovietai mums prikiszo 
kad mes visai nieko nesiklausė
me ir savotiszkai vedeme tvar
ka Bulgarijoje. Sekretorius 
Byrnes primine Stalinui kad! 
mes jam paežiam buvome pa
siuntė laiszka paaiszkindami 
kas darosi Bulgarijoje ir ka 
mes ketiname daryti. Tas pra- 
neszimas buvo induotas Rusi
jos atstovui Vishinsky. Sekre
torius Byrnes toliau atsikirto 
pasakydamas kad nei kairieji 
nei tikri Komunistai neinlys in 
Bulgarijos valdžia be paežiu 
Bulgaru sutikimo ir pavelini- 
mo. Kaip Bulgarai nubalsuos 
taip ir bus, nepaisant ar Rusijai 
patiks ar ne.

Szitoks drąsus ir visai nesi- i

Anglija Susopinus 
Apie Rusija

LONDON, ANGLIJA — 
Beveik visi Anglijos laikrasz- 
cziai dabar raszo apie Sovietu 
laikraszczio “Pravda” atsikir
tima priesz Churchillio prakal
ba. Anglijos Tarybos nariai 
reikalavo kad Premieras Attlee 
dabar vieszai paskelbtu kad 
Churchillis kalbėjo vien tik 
kaipo paprastas pilietis ir kad 
jis neatsotvavo Anglijos ir kad 
Anglija nesutinka su jo prakal
bos užpuolimais ant Sovietu. 
Bet Premieras Attlee nieko ne
daro ir nedrysta daryti nes jis 
gerai žino kad beveik visi Ang
lai taip in ta klausima žiuri, 
kaip Churchillis pasakė.

Anglijos Posekretorius Hec
tor McNeil, atstovaudamas už-! 
sienio sekretorių Ernest Bevin 
tik tiek paaiszkino kad Angli
jos valdžia vis derinasi su Tai
kos Konferencijos nusistaty
mais, bet nei žodžio nepasake 
priesz Churchillio kalba.

Matyti kad Anglijos valdžia 
nenori vieszai pasisakyti kad ji 
taip in visa szita klausima žiuri 
kaip Churchillis pasakė, bet 
laukia pakol Rusija pirmiau 
pasisakys ar prasiszoks. Isz vis
ko matyti kad visi Anglai pri
taria Churchilliui, ir santykiai 
tarp Anglijos ir Rusijos pavo
jingai intempti.

Historijos profesorius Ro
bert T. Oliver isz Syracuse Uni
versiteto sako kad “Treczias 
Pasaulinis Karas jau tikreny
be.”

Radijo kalbėtojas ir žinių 
skelbėjas, Walter Winchell, ku
lis tankiai statosi save pamoks
lininku ir pranaszu, ir kurio 
prakalbu milijonas žmonių 
klausosi, sako kad mes dabar 
matome Treezio Pasaulinio Ka
ro pradžia.

Ely Culbertson, kuris dabar 
darbuojasi sutverti tikra pa
sauline federacija staeziai sako 
kad mes stosime in kara priesz 
Rusija in penkis ar penkiolika 
metu.

Ir aiszkiai visiems mums pa
rode kad Karo pavojus jau prie 
pat duriu, tai buvo Ambasado
riaus Patrick J. Hurley pasi- 
•traukimas isz Ambasados vie
tos Kinijoje. Jis, 'atsisakyda
mas savo prakalboje kalbėjo 
apie “Kara, kuris jau dabar 
ima siausti Tolimuose Rytuo-

Tai “Saule” ana menesi ne 
be priežasties rasze, ir ne :

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

Dipliomatai 
stovai mus vis 
kiną kad visi 
mai ir susikirtimai nieko ne-
i eiszkia, kad tai vis maži daly
kai ir lieczia tik ten gyvenan- 
czius. Bet dabar matyti kad tie 
vietiniai susikirtimai yra kaip 
tas mažas kupstas, kuris visa 
vežimą apverezia.

Perzijoje visi tie susikirtimai 
parodo ta baisu ir žut-butini 
kara tarp Rusijos ir Anglijos 
del Artimu Rytu vieszpatavi- 
mo. Rusija nori langa arba ke
lia in vakarus per vandenynus, 
o Anglija žino kad ežia szitas 
kelias visam Anglijos krasztui 
baisiai reikalingas.

Kinijoje ne vien tik Kinie
cziai peszasi su Komunistais, 
bet ir Amerikiecziai kariauja 
priesz Rusija. Amerikiecziams 
labai svarbu palaikyti savo 
pramones ir biznio duris atda
ras in Manchurija. O dabar Ru
sijai tas pats biznis rupi.

Balkanuose visas susikirtimu 
ir nesusipratimu puodas verda. 
Tenai ne tik vienas krasztas 
priesz kita nusistatęs, bet ir 
Anglijos ir Rusijos akys at
kreiptos suorganizuoti tuos 
mažus krasztus in federacija. 
Anglija nori sau in talka tuos 
krasztus pasiimti, Rusija in sa
vo talka.

General Motors Ir General Elec
tric Kompanijos Susitaikino Su 
Darbininkais; Sovietu Laikrasz- 
tis Sako Anglija Grasina Kara 
Priesz Rusija; Valdžia Sako 

Visko Bus Mažiau
Prancūzijos Kariszki

Laivai Susikirto
Su Kiniecziais

HAIPHONG, INDO CHINA. 
— Kiniecziai paleido visus sa
vo karabinus ir anuotas nuo 
kranto in Francuzu kariszka 
laiva Emile Bertin, kai jis pri
siartino prie kranto. Kiti Fran
cuzu kariszki laivai tuoj aus sto
jo in talka savo laivui ir palei
do savo armotas in Kinieczius.

Prancūzai atplaukė su 20,000 
kareiviu užimti vietas in sziau- 
rine Indo-Kinijos puse. Kinie
cziai buvo pasižadeje isz ežia 
iszsikraustyti, bet dabar nein- 
sileidžia Francuzu.

Ir visi szitie, kad ir mažiausi 
susikirtimai sudaro tarptauti
ni kupstą, kuris gali kad ir di
džiausi vežimą apversti.

Visuose savo laikraszcziuo- 
se mes dabar matome tas pa- 
czia žinias tas paezias kara 
lemianezias pranaszystes. Kur ant prieszo. 
tik randasi sukilimai, nesusi
pratimai ar susikirtimai, tenai 
randame ir Rusijos nagaika.

Rusija nepaisė nei Atlanto 
Cziarterio, nei Teherano Kon-Į 
ferencijos nei visu tautu Taikos

WASHINGTON. — Generolas Eisenho
wer ir Admirolas Nimitz dabar tariasi kaip ta 
sprogstanezia “Atom” bomba geriausia naudo
ti ir kam ja pavesti ir tabulinti ir prižiūrėti. Ge
nerolas Marshall parlekia isz Kinijos asmenisz- 

i kai paaiszkinti Prezidentui Trumanui kas dabar 
darosi Kinijoje tarp teisėtos Kiniecziu kariuo
menes ir Komunistu. Generolas Smith paskir
tas kaipo Ambasadorius in Rusija. Tai stebė
tinas dalykas kad dabar generolai yra siunezia- 
mi kaipo Ambasadoriai. Paprastai Ambasa
doriaus darbas yra taikinti ir stengtis su sveti
mo kraszto valdžia sutikti ir pasiaiszkinti. Ge
nerolo darbas, kaip mes suprantame generolo 
pareigas, yra kara vesti. Generolas niekados 
nėra ir nebuvo taikos pranaszas. Ambasado-

Francuzijos kariszki laivai 
pasitraukė giliau in mares, bet 
pirmiau uždege ir susprogdino' 
dideli parako ir ginklu sandeli j 
ant kranto. Prancūzai vis dau- į jlJS yra taikoS ŽfflOgUS, Generolo (liil'liaS yra
giau kareiviu atgabena ir tvir
tina savo eiles; o ju laivynas 
dabar iszplauke ant mariu pasi
tarti ir pasirengti. Laivyno 
Sztabas taip visados daro pirm 
negu stoja in muszi ar puolasi

Belgijos Iszdavikai
Pasmerkti

BRUSSELS, BELGIJOS. —
Federacijos, bet nieko nesi- Dvideszimts-vienas Belgijos pi- 

s už tai

kariszkas. Isz viso szito gal, Dieve duok, nie
ko neiszeis, bet tas kuris moka skaityti, moka 
ir suorasti!

WASHINGTON. — Sovietai siunezia 
tukstanezius kareiviu in Perzija. Raudonoji 
Armija jau prie pat Teherano. Amerikos val
džia gavo patikrintas žinias kad jau visa ana san- 
vaite Sovietai renkasi prie Perzijos. Czia ne 
tik armijos renkasi, bet daug tanku ir dideliu

įS2! klausius pasisavino Pabalti jos lietis buvo pasmerktas 
pirszto "iszlauztas žinias skel- krasztus ir pavergė Latvija,kad jie per kara iszdave savo!
be, kai rasze apie Treczia Kara. LIETUVA ir Estomja. Nors. Naciams. Karo teismas prie NiUarmoĮu atgabenta. Jie VlSOklUS kafiSZkllS D3- 

unl 1 qc? nine tnannc qt>+ n AC7imf QI *
buklus gabena per Tabriz priesz Teheraną in 
pietus. Czia, rodos, Sovietai nori isz trijų pusiu 
apsupti miestą ir susirikiuoti ant Turkijos ar 
Iraq rubežiaus. Kas czia bus negalima pasaky
ti, bet labai reikszminga kad Sovietai kaip 
tik tada pradėjo savo armijas statyti ant Perzi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) J

Prezidentas Trumanas, tuo- pripažinsta 
jaus po buvusio Ambasado
riaus Hurley prakalbos, skubi
nosi visus mus nuraminti, ir 
staeziai užsigynė kad yra koks 
pavojus isz Rusijos. Tas prisi
pažinimas kad reikia žmones 
suraminti ir apie pavoju užsi
ginti daugiau mums pasakė kad; 
randasi pavojus negu visi kiti1

Amerika, iki szio raszymo, ne- velles juos vienus ant deszimts 
to užgrobimo.;metu, kitus iki gyvos galvos in

Reiszkia Rusija nepaiso nei 
Amerikos nei Anglijos bet sa
votiszkai daro ir gana.

Rusija užgrobė puse Lenki
jos ir visus Lenkus pavergė, 

j Dabar ne Lenku bet Sovietu 
į valdžia tenai valdo ir vieszpa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kalėjimą. Jie ne tik Naciams 
padėjo kur tik galėjo, bet net 
jiems in talka stojo.

— Didžiausi gerykai arba
tos badai yra Australiecziai, 
kurie iszgere per metus po asz- 
tuonis svarus arbatos.
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Kas Girdėt
Moteris gali daugiau pasaky

ti su vienu atsidūsėjimu, negu 
kunigas ilgu pamokslu.

Anglijos Socialistai ir visu
Anglijos Socialistu vadas, Rro-

I gilios ir kūmutes’kai tik užtiko 
ta darbininką neszant sviesta, 
nieko nelaukė, bet sykiu puolė 
ant jo: viena už sviesto kita' 
jam už rankos, kita už plauku t 

. ir’kita, kur tik sugriebė. Kilo 
lernms. Nabagas darbininkas 
vos. ne vos iszspruko, bet svies
to nebeliko. Sako kad dabar 

t sviesta vesz tik su policijos 
. ginkluota sargybe kaip pinigus

paežiuię n r sugulove. Czia sve
timoteryste tai paprastas daig
ias. Czia singeliui tikras rojus, 
czia galima rasti ne tik kriau- 
cziu be žiupono, bet ir paprasta 
žmogeli, kuriam keliu szulu 
trūksta galvoje.

Czia tik mažulėlis pavyzdys 
to padukimo, to kvailumo, ku
ris kai]) kokia ragana užkeriejo 
darbo žmogeli, kuriam pinigai 
kiszenyja skye degina; szian- 

gerbiamas dien baliavuos, o ant rytojaus 
skaitytojas tam netiki, tai pra- Lozorių giedos.

ti kad per brangu. Czia niekas szonie nuneszti. tūkstantine ln! 
™ Tas storas savo mmarsi- ““m—) —- - — ---- . . . J'pie pinigus nei neszneka, czia Kanka ir pažiūrėti ka hankie-!
Dtfevm. ' ■ ' K . ° U statosi bagoeziumi ir spendina keti $40 ant dienos. Ir visai ne- vįsį įbaliiivuoja ir uliiivuoj.i

be jokio proto. ‘ inmanoma kad koks sveczias jr nepaiso rytojaus. Czia, szian- je> ypacz Miami Beach, galima’“Saules
Floridos mieste tiek daug pi- nenorėtu pasinauduoti tokiu jįeil p01iaį szampano reikalai!- j •.•,...■ _i .

nigii randasi dabar kad jie be- gražiu kambariu. Paskui da ke- 
vei'k be jokios vertes. Floridoje, Ii kiti priedai ir patarnavimai 

! piniguoczius, kaip tas tos dai-’kuriuos vieszbutis, hotelis tau 
’įnelęs piemenielis: Po ;-ieskas duoda ir ųž visa tai tau kasz- 
Įpusžkuoja, isz kaimo iii kaimu,' tuo ja apie szimtine ant dienos, 
’.neranda sau vietos. Neikani'ba-’ Ir tai da skaitykis baisiai lai- 
h iu, nei namu už jokius pinigus mingu kad tai]) pigiai gavai.
Inegalima dabar gauti. Koteliai,! Visi kambariai 
vieszbucziai net del kitos žie

.Ginibel s sztoras New York 
mieste paskelbę kad turi 26,- 
000 “nylon” paneziaku mote-

fe^prius Harold Laski, ana die-’isz Rankos veža! 
na paklausė Užsienio Minister
rip, Bevin, ar jis, Laski, gale fu 
jam ir jo partijai kaip nors pa
dėti ir patarnauti.

Užsienio Ministeris
jam trumpai ir piktai atkirto/ 
“Taip, gali gerai padėti*; užsi
darys savo burna. ’ ’

Matyti kad Socialist n vadas 
nei saviesiems dabar neintinka. 
Jis vis prasiszoksta, vis insive - 
lia ir kitus invelia kjai jis ima 
kalbeli.

, Kai kurie spėja k ad Profeso- į 
rius Laski vėl grys# prie savo 
knygų ir szildys mokslo suolą. 
Jis tenai gal geriau tinka. Gal 
jįs vėl gryszi prie šavo prakalbu 
ir atvažiuos in Amerika su pra
kalbomis. Jo partija mielu noru 
jam ir szipkorte išpirktu ir už 
kelione užmokėtu;

FLORIDA, 
AUKSO MIESTAS
Kriauczius eina be žiupono, 

Kurpius kasas vaiksztineja
Mėsininkas kūno plono, 

O ženocziai mergineja.

Į Kambaryje bus radijo, už ta ra- stikleli paimsi užsigarduoti.
J dijo gerbiamas sveczias užsi-
I mokės penkis dolerius in diena.
1 Nieks neklausia sveczio ar jis
'nori ar nenori to radijo jis už- ne penktu-

įdės; už penkis dolerius ant die-
Jeigu tas linksmas Dzūkelis uos. Žinoma, tu turi turėti tele- 

da’bar atvažiuotu czia in Fiori- foną, juk tu ne koks skarmalas.' 
da ir vamatytu kas czia darosi, O dabar, tau, kaipo sveeziui yra 
jis galėtu, sau linksniai dainuo-1 atdaras vieszkambaris, kur tu 
tį apie nepaprastus, netikėtus gali savo draugus priimti ir pa
ir tik sapne susapnuotus laikus,' vaiszinti. Už ta kambarį, ar ge- 
kada neįtik kriauezius eina be'riau sakant už pavelinima ta 

' žiupono, ’bet ir darbo žmogelis kambarį vartuoti: tu turi tižmo-'

bo žmones ir bobutes ima nu- 
Bet visi czia turi pinigu kaip' merius už penktuką ar deszim- 

ubagas uteliu ar szuva blusų.' juka ir in sapnus tiki kad ju 
Czia isz visu krasztu suvažiavo' numeris iszcis. Cz 
žmones kurie per daug pinigu biznis yra varomas

sįmoka ir gana. Bet da ir czia pasidarė per kara ar kurie pri- kais ar deszimtukais bet penki
ne galas: jie tau ir telefoną in- sivoge ar kurie kitu pinigais nemis ar deszmtinemis. In vie- 

tukstantine na diena jie uždirba daugiau 
negu $100,000.

' Dabar sunku iszmainyti tuk- 
kas vakaras. -Czia randasi apie stantine, nes valdžia tuojaus 
.150 “Night Kliubiai” saliunai, hOrį žinoti isz kur tu gavai ta 
ir nei viename neiszgirsi kad tūkstantine.
kas iszdrystu nors žodi pasaky-

ar kurie
uliavuoja. Jiems 
kaip man ar tau deszimtine.

Czia Kalėdos ar naujai metai

nime szitaip paskelbė ir visas ' 
moteris inspejo: “Nemanykite 
kad mes norime szitas panezią- 
kas paskelbti ar pasigirti kad 
mes tiek turime. Ateikite jeigu 
jau taip norite, bet pęrspejamp 
kad visoms neužteks. Ir neuž- 
pykite ant musu jeigu jus apsi
daužysite, pavargsite, susigro
site ir susimuszite. Visai neatei- j 
kite jeigu justi sveikata ir stip-jU

mos jau užimti, užpraszyti. ' apie 32,849. 
Per karo metus darbininkai, burdingieriu.

Butkus sako kad randasi 
daug žmonių ant szios žemes, 
kurie butu geriau po žemę.

Dalbai’ paaisžkejo ir vięszų- 
mon iszejo kiek mums Ikaszitavo 
Stalinas pasisamdyti in talka 
priesz Japonus. Jie nebuvo nei 
talkininkas, nei Alijentas bet 
vien tik samdinys. Rooseveltas 
jam turėjo prižadėti Kurile Sa
las ir visus tuos kraszfus ku
riuos Rusija prarado per Rusu- 
Japonu kara. Tik tada Stalinas 
pasižadėjo stoti in talka kai 
Vokietis bus nugalėtas. Prastas 
ežia draugas.

ry’be nėra geriausia. Nepraszy-į 
kite nei apie mada, “staila” ar i 
diduma. Imkite kas jums ‘bus 
duodama ir džiauglkites kad 
gaunate.”

Tilk eme kelias valandas pa- 
koĮ 26,000 moterisžkiu isznesze 
26,000 poru paneziaku.

I Kai vienas sztorininkas Chi-
jcago mieste paskelbė ’kad jis tu
ri tu “ nylons1 ’ ’ paneziaku, jis 
turėjo per Įauga iszlvsti Ikad R ." v į ji tau patarnautu.
iszspru’ktu isz tu piktu bob a 
kurioms nebuvo gana panezia
ku.

Sztorininlkai dabar sako kad 
jie tiesiog bijosi kam pasakyti 
kad jie tu paneziaku turi. Jie
reikalauja policijos sargybos,’ 
ir sako jiems velei susitikti su' tiaiv>iau 
laukiniais žvierimis negu su to- sailvaite. 
mis bobomis.

■>. Dievas parūpino maisto dan
gaus paukszteliams, bet jis ta 
maista jiems neinmeta in lizdą.

' Isz to ir žmogus gali pasimo
kinti. , . ■

Japonu generolai Yamashita 
ir Hųmma buvo apsūdyti ant 
smert. Yamashita 'buvo paikar- 
tas, o Homma nuiszautas. Tai 
tokiam Riešui ir Šbiaurvbei tin- 1*4
karnas galas ir visiems Japo
nams baisi gieda,, kad jų gene
rolas buvo pakartas. Didesnes 
sarmatos Japonams negalėjo 
būti. Generolas Homma ’bus nu- 
szautas. Tai ir jam galas, bet 
Japonai sako kad nors jiems 
sarmatos nėra nes jis bus gar
bingai ir sulyjg kariszko papro- 
czio nudietas.

'Generolas Homma szaukiasi 
in Prezidentą Trumana ir pra- 
szo kad ji isz nauja teistu. Ge
nerolo. Yamashita pakorimo 
diena buvo iszpildyta.

Gal taip ir daroma sulyg 
Amerikos nusistatymais, bet 
kažin kaip butu buvę jeigu Ja
ponai butu laimėje kara; ir mu
šti generolai praszytusi susimy- 
lejimo? Generolas Waimwright t' • .1 - ■
ir kiti kurie buvo Japonu ne
laisvoje galėtu mums pasakyti.

Portland mieste, Oregon, vie
nas vagis nustvėrė maisza kuri 
moteriszke neszesi, ir paskui 
tame maisze rado pastipusi szu-’ 
ni...•.

Minersvilles miestelyje, Pa., 
didelis trekas sustojo prie bu- 
czernes. Darbininkas susikrovė 
aut vienos rankos ’kelis svarus 
sviesto ir nesze in buezerne. 
Gaspadiųes, motęijsžkes; męr-

■ Tie kurie prisiunezia 
rius tau pasakys. Czia, Florido-; iaiszkus arba postel-kartes in

>” redakcija, lai prili- 
iszmainyti tūkstantine su asz- pįna reikalingas pacztines mar- 

ja ir .bumaszkas mieto, o rytoj tuoniais szimtais doleriu. fceSj nes kitaip tokius Iaiszkus 
ubagai; almužnos jieszkos.

'Czia niekas nežino isz kur tie gali kelis szimtus tu tūkstanti-' iauje marke už 1 centą; laisz- 
jiinigai plaukia, niekas nokiau- inu nusipirkti po sztuonis szim-' kaį,p p0 3 centus special delive

ry po 16c., o registravoti laisz- 
kai r eik alau je 23 centu.

NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 
siuntinesite tokius Iaiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu

szimtais
| Keiszkia, jeigu nori užsidirbti,1 nepriimsime. Postkartes reika- 
gali kelis szimtus tu tūkstanti-' lauje marke už 1 centą;

šia niekas nei nepaiso. Czia vi- tus doleriu. Tie piniguoeziai ne
si ponai. į paiso, jie tau mielu noru duos

! In Hialeah Race Track, kur tūkstanti už asztuonis szimtus.
arkliukai bėga ir durniai ant tu1 “Club 86” maloniai ir lipsz- 
arkliuku pinigus deda, milijo- njai vįsus kvieczia prie stalu 

, has doleriu kasdien ineina. Ant isz pinigu loszti. Jie turi pasi- 
( . Burdmgieiius szitu arkliuku galima dėti, “he-

biznieriai, vagikliai, sukeziai, moka penkios dešimts doleriu CZyĮp’ nuo dvieju doleriu iki tiku ir vyru kurie moka kaip
(szimto. Dabar atidarė daugiau gerai szauti. Szitie už duriu ir 
! vietų kur galima įzimtines dėti langu prižiūri kad visi gerai 

Dvr merginos užsimokėjo po negu joieriu, Qzia žmones1 apsieitu ir kad nei policijantai 
perikiohka doleriu kad joms du doieriu visai 

galima buvo leista ant grindų pernak-' ° i palo.
gauti už voti.

Vienas czia

visose hote- 
liose užimti. O ju ežia randasi 

Visi namai pilni
samde daugiau negu tuziną žu-'ant laiszku, tai iszdavysta ne-

ir visokio kito plauko žmones m sanvaite kad gali tilk prigul-
i susikrovė savo turtelius, ir da-Į ti nakezia.
bar durnavoja nes nežino kaip
ir kur praleisti, praspendyti.

Floridoje sziandien
pusėtinus pusryezius
penkine. Žinoma turi tarnaitei1

Ipakiszti du ar tris rublius kad,1b.turejo uama kuri jis-kelime-'me(inm p,.akisz0 $i4)000, ir 
ji tau patarnautu. i tai atgal pasistatė uždu tuk- uie-kas neesidyvin0.

Nors visi vieszhucziai pilni, stancziu doleriu. Vienas pini- 
bet jeigu tūkstantine pakiszi, ir guoezius isz Chicagos užsispyrė 
sanvininkui gražiai inbrauksi, ta nameli nusipirkti. Žmogelis 
jis tau, kaip geram draugui, pa- nenorėjo parduoti. Piniguo- 
rupins maža kambarėli už pus- ežius užsispyrė pirkti; pasiuli- 
antro szimto in sanvaite. 1,0 Jam penkis tukstanezius,

“Taxi” draiveriai i
negu tris szimtus in eta nieko nesake. Piniguoczius
Už deszimts doleriu Dzsitrauke savo maszna ir pa- 

kiszo dvideszimts tukstaneziu 
grynais pinigais.

Jeigu nori tik užkasti tai gali 
pasirinkti.'sau sandvieziu nusipirkti už

.Stalinas•.yjelia naktaiza nekasztuos dau- $1.75. Stiklas alaus kasztuoja ___
tris kvoterius, sznapso stiklelis “linaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

szimnano* .No’103 Vaidelota, '
t pirmutines puses szimtmeczio, k:

’ priims tokes post-kartes ir 
iaiszkus nuo paczto!

neskaito pini- ]ieį vagiai czia neinsilaužtu.
Czia visi atvažiuoja su mote- 

ienas piniguoczius isz New rimis, su svetimomis moteri-gyvenas žmoge- ,, , , , , • i . ' . .... . .. _ .. | J oi k mete kailiukus ir su vienu mis; czia moterys atvažiuoja su
vyrais, su svetiniais vyrais. 
Czia nidkas neklausia ir niekas 

Tenai pas jus; moterėles, dar- nepaiso ar ta niergpalaike tavo

Sieniniai Kalendoriai, 23%’ 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

užsidirba' pask u i net deszimts. Žmogelis1 Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik

jie fave nuvesz in saliuna.
Jeigu nori gražia naktaiza

Sovietai dabar vieszai mus Lakliaraiszti nusipirkti da 
kaltina už kara ir vis mes jiems i<eiįuose sztoruose 
bilijonus s iuneziame.
savo žmonėms pasakę kad So- gįan ne^u $1,500. 
vietai dabar stato ir rengia di-| Doierįai) tūkstantines 
desne ir galingesne armija, o

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri-

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

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

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

No. J 33 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 Vaidutis; 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 ’ 

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
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 ; Arxt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61'' puslapiu ................ 15c

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagia

nnMlaoin 1 ***
Jeigu užraszysite savo drau 

giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
visus metusi

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

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 BaisR 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu^ 
22 puslapiu ................  10e

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. 25«

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi- 
žentelis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslepiu ...........................  254

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausi* 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni-, 
ikio< Suvirsz 100 puslapiu...........25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Senolis isz Lietuvos. 68 
pvriapiu ...............     .15*

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko vusidare Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Prek* ....................    L H

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
13Z- 

imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c 

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

106 Penkios istorijos, apie 
,uucKuiiu<>; Isz numirusiu prisikėlė, 
: Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

rp . . . | No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal-
lenai galėsi pina8j gebanti skaitymai: Ila isz ma- 

Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis

bu- pusantro dolerio,
I ' I
maszkos plaukia Floridoje kaip bonka galima gauti už $40. 

mes visa ’kosere bliaujame kad \TPmilliq(! t irinvnL TCn,. t«;i; It- • • • i... . ... . ■ rumunas Lietuvoje. Kur nuli- Jeigu nori m naujos mados
armija visus kareivius isz vais-'r -.-IJ . jonienai pirmiau szmitines saliuna “Night Kliubi” ineiti,'
ko paleistų. praleido, dabar pinigais ap-' tai patarnautoas tau gera stale- XT

.. '' kvais-ze praseziokeliai tukstan- Ii in frunjta parūpins jeigu tu Gregorius;
ai usijos a s ovas susi ii tjnes meto ir szvaisto del ran- jam penkios deszimts doleriu iii ~

jtu su Anglijoj Lžsienio Mims-i jos> maįsto> iszsigerimo ir ant delną inbrauksi.
Bevin ana sanvaite, tai Ikazyru, kati! uku ar arkliuku. I seiles ryti $ '

Szia sanvaite visi biznieriai vyrai su bobomis geria ir ulia
vuoja ir kur gražuoles pusinio- Jurgis; Galinga ypata galybe meiles;

ir tik tuks- ges ar visai plikos kostiumerius 
i linksmina ir vilioja. Isz czia ne

vienas piniguoczius isz New iszeisi nepalikęs
York negavo kambario viesz- szimtines. Ir czia ne isz pirszto

ko paleistų.

Kai Rusijos atstovas susikir

teriu, 
visi Anglijos laikraszcziai, kaip 
vienas užtvirtino savo Ministe- 
rio nusistatymą.
munistu laikrasztis
“The Daily Worker,” nesuti
ko.

Francuzijoje I 
aprasze ta d\ieju galingu tuzu pavėlinta ant krieslo, kėdės darytas melas. Jeigu norite pa-, 
susikirtima lygiai. Jie stengėsi miegoti. Jis už tai turėjo dvi- tys pamatyti toki saliuna, at-; 

vieno deszimts doleriu ant dienos ino- važiuokite czia ir užeikite 
keti. Jis jaueziasi laimingu, “Night Kliubi” kuris vadinasi 
nes kiti da bagotesni už ji turi “Giro’s.” Bet atsivežlkite savo 
savo automobiliuose miegoti turteli kad nereikėtų be keliniu 
nes jiems vietos nėra. Kiti ant .ir ’be marszkiniu pargryžti na- 
“dypo” ant traukinio stoties ino.
pasikloja ir miega. ’ j Sztorai ant Lincoln Road da-

I loridoje pirma gyveno apie bar biedavoja ir aimanavoja lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
250,000 žmonių. Dabar tenai kad per daug pilkėju ir negana ikonos.

. , . . , . . I , • -TA ’ NO.
randasi net trigubai tiek.

Nors valdžia nepavelina imti ginusi žiedai, perlai, žemeziu-įmybe; Vargingo žmogaus aunu; Trys 
daugiau už kambarį kai}) $37.- gai, daimantai, kailiniai, “Fur 
50 ant dienos, vienok hoteliu Coatai,” sukneles, dreses po 61 
sanyinirikai žino kad tai visai tuikstanezius kasztuoja. Visi'
per pigu. Jie del to iszsigalvojo perka, visi reikalauja ir niekas Valtis ir Skuputis. 
kaip savo sveczius priimti ir apie kasztus apie pinigus neru-J-----------------------
kaip jiems kiszenius palengvin- guoja.
t i. Jie ima $37.50 už kambarį,; Barberini ima du doleriu kad j 
kaip valdžios yra nustatyta, plaukus apkerpa, pustreczio 
paskui jie paaiszkina kad sve- dolerio jeigu tau plaukus pa- apįe QregOriuą
ežiui vra parūpinta saulėta vie- szlapina, doleri kad apskuta ir ImI VivIjlL

„i . i i • • • i i '-------------------------------------- Isz Numirusiuta kur jis gali savo nugara Ike- pusantro dolerio jeigu tau barz- .' . Prisikėlė, Dorybe Veda In Laida paszmeruoia. I „ , . . . .T. .. 1 me, Szaltiszaiti ir Debeselii.Jeigu nori, gali gauti gera 255c ::

-------------- F padare geriausi bizni. Jie szini- 
Vien tik Ko-^Ineg įn sza]į stuine 

Anglijoje, tautines skaitė.

palaikyti lygsvara, nei 
nei kito negyre nei nepeike.

Rusijoj visi laikraszcziai 
kaip vienas stojo už savo atsto-l 
va Vishinsky ir arba iszpeike,! 
iszjuoke Anglijos ministeri, ar 
visai nei žodžio apie ji nevapte- 
lejo.

tai pamatysi kaip iszo iszlins;

sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
| trumpi p ašakai tymai ir t. t. 52 
| puslapiu.............................................15c

mažiausia No. 112 Trys apisakos apie pini
ngai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 

7 . . v . . i bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
f J į bllt\ JO, liotolyjc, bot JUX11 buvo iszluužtčl kokiu, kvuily bo ar SU- Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 

liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
i No. 116 Istorija apie Sierata, 
. puikus apraszymas. 119 pus. ... 15c 

in i No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-*ioszis: 
Vieną motina; Vaikucziu plepėjimas 

62 puslapiu .15c
No. 120 Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene-

In Los Angeles miestą, Calif., 
ponia Sidney Raskin pareika
lavo kad jos vyras jai užmokė
tu penkine už kiekviena syki 
kada jis ja pabucziavo. Ir pas
kui pareikalavo divorso, persi
skyrimo.

Netoli nuo Long Beach, Cal., 
trekas kuris veže sviesta ir pie
ną užsidegė. Vežėjai, darbinin
kai, Tony ir Henry Freese, ne
surado vandenio gaisra užge
sinti ir tuo jaus nutarė ka dary
ti. Jie su pienu užgesino ugni 
ir taip visa sviesta iszgelbejo.

Skaitykite “Saule”

’ ' ------- . 45 puslapiu.................... 15c
. . . . 126 Penkios istorijos apie

> daig i U pil kt i ii pai duoti. Bian- pora8 gyvenimas; Priversta links- 
...-------------- 2.....--------- . - . •

,’užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 

puslapiu ............. ....15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk-

1 te pustyniu: Peleniute: Du brolei 
60 pus.. . 15c

SKAITYKIT 
“SAULE”

pinti. Už ta vieta sveczias užsi
mokės deszimts doleriu in die
na. Jis ta deszimtine užsimokės vakariene už asztuoniolika do-. 
ar jis ta vieta vartuos ar ne.
Paskui da kitas patarnavimas^ tau kasztuos tu dar viena kita ( skaitykit “SAULE” PLATINKIT

leriu. Ir ežia neskaitome kiek

Adresas: '
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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(Tasa)

Kaip tik galėjo skubino pir 
inyh taip, kad jo skubinimai 
dare juokus raiteliams. Negir 
dėjo jis ju iszjuokimu, nejautė 
smogiu, kuriais ji nežmoniszkai 
apklojo, bego tik, kiek jam pa- 
jiegos daleido. Tris adynas be
go, pat'oi negriuvo apalpęs ne
toli mm.o kaimelio. Gulėjo be 
jausmu ir be mažiausiu ženklu 
gyvasties, nevienas smūgis kri
to ant jo sąnariu. Žandarai ma
tydami, 'kad muszimu negalima 
buvo ji priversti -prie tolesnes 
keliones, nusprendė vienas lik
ti ant sargybos pas ji, kada 
tuom tarpu kitas nuvyko in 
kainui, isz kur nepoilgam su- 
gryžo su keliais kaimiecziais r 
užkinkytu vežimu. Suverszia 
kaip.galviju, inverte ji juokda
miesi in vežimą, o paliepė szal- 
tvsziui, kad iszsiustu kelis v y- 
rus saugoti likusi szale lavonu, 
spareziai gryžo in miestą Liu
cerna.

Ten atvykę, nunesze be jaus
mu esanti Edvardu in kalėjimu, 
nes da neszvito. Atliuosavo jam 
rankas ir permaino (perkeite) 
retežėlius ant sunkiu panezin. 
Dažiuretojas, kada pamate su-j 
rakintąjį ir su pasibiaurejimu 
jam in burna pažiurėjo, perini- j 
tas pasigailėjimu apiprause q 
rugpyre (actu) skruostus ir su
žeistas rankas jo. Edvardas 
praplesze akis dairėsi lyg mie
godamas aplink save, bet mie
go ir silpnumo per galėtas su
smuko vėl ant paklojimo. 
“Duokit jam pakaju!” kalbėjo 
su pragariniu juoku žandarai, 
traukdami paskui save dažiure - 
toja: “Atsikvoszes jisai rytoj,” 
tegul tik jam budelis sąnarius 
tąsys.”

Durys užsidaro, o Edvardas ' 
pasiliko pats vienas uždarytas 
ir apkraustytas, nei piktada
rys. Kambaryji dažiuretojo ėjo 
pilnos taures isz ranku in ran
kas žandarai gere su linksmu 
jausmu, džiaugdamiesi vilczia 
gero pelno. Isznykimas nevieno 
pa kelevingo nuo vieszkelio 'bu
vo nuo seniai mineziu del visos 
apygardos, o randas paskyrė 
du szimtu doleriu tam, kuris da 
seks piktadarius.

6.
Saule pasirodo isz-po tams- 

melyniu debesiu ragraezio, o su 
ateinanezia diena ingavo mies
telis nauja gyvumą. Skurdus 
ūkas pavasarinis slankiojo po 
laukus. Per tinklą miglu matyt 
buvo liekni, pakeleje stovinti 
topeliai, o nuo uolotu kalnu ne- 
sze oras ant savo sparnu gardu 
kvepejima in miesteli. Vyturė
liai kildami in virszu nesze sa
vo giesmes Sutvertojui, ir taip 
praszvito diena, visapogimi 
gaivinanti.

Ir Edvardas pasijudino ant 
savo paklojimo. “Liūdnas tai 
buvo sapnas,” isztare pabus
damas: “De'ku Dievui jau pra
slinko.” Greitai atsistojo, pasi
raivė sustingusius sąnarius, 
ženge pusiau svajodamas kelis 
žingsnius in pryszaki, bet par
griuvo, patrauktas sunkumu 
paneziu ant savo paklojimo. 
“Teisingas Dieve!” suszuko 
didžiausioje baimėje, krutinda
mas panezius: “o tai ne sapnas! 
Sunkus likime ! Kuom prasikal
tau, kad mane czion apsunkinta 
geležia, kaip užmuszeja prira-

ldamos, dailiais ir retai atsitin- 
kaneziais paveikslais linksmino 
kalinio aki. 1

Žiurėjo iii gamtos stebuklus 
kuri tolumoje visu savo plocziu' 

Įrepsojo. ATrsztomsiu žemesniu 
Ikeliu kilo areziausi snieginiai.1 
Alpai, nuo kuriu lediniu pakau- 
sziu baisingi sniegu glebiai ka-i 
iojo. Perimtas dirnnu iszkil-Į 
mingumu sutvėrimo, kuris po 
akimis davėsi regėti, paskandi-1 
no savo žiūra apsiputojuse ban-' 
gose (vilnyse) tolinusgulinezio 
ežero.

Isz jo jausmu pylėsi maustys 
isz maseziu svajos, ir taip atsi
davė mintys, kurios ji apszvie- 
te, kaip ankstyba saule virszu- 
kalnius Gotardo. Jaunos mer
gaites, isz artymu kaimu nesze 
tyruose (czystuose) induose in 
miestą pieną. Žiūrėdamas in 
linksmas mergaites, j u meldi- 
masis prie kryžiaus stovinezio 
prie kalno, girdedams ju daine
lių aida, nelaimingas kalnis u'ž- 
mirszo ant valandėlės savo var
gus.

Kada vienok susirinkę priesz 
vartus mieszcionys in jo kalėji
mą rode, suprato Edvardas, 
kad 'žingeidumas matyti- kalini 
czionai juos atvede. Smarki au
dra jo krutinėję aptemdo veid- 
rodo (zerkola), in kuri pirma 
taip meiliai žiurėjo, o priesz 
aszarotas jo akis apsidenge vi-. 
sa apygarda liūdnam tamsume, 
lyg norėdama isznykti nepa
baigtame skurdume.

Perimtas invairiais jausmais 
atsitraukė nuo lango ir atsisėdo 
susimanstinas ant sziaudu. 
“Svietas maustys, kad asz esu 
nuveiktoji! tos žmogžudystes,” 
suszuko giliai sujudintas: 
“svietas manim paniekia, dėlto 
kad mane tiesa paskandina; ta 
žinia užmusz motina, o už
trauks pra'keikima Marijonos 
ant manes. O kad galeeziau su
traukti t uos panezius, ’ ’ suszu
ko kratindamas panezius: “kad 
galeeziau nubėgt pas motina, 
pas seserį ir galeeziau pasakyti 
joms, kad esu nekaltas, jos man 
intiketu. Vienok esmių pra
keiktas už kruvina da ba net 

i tos, kuri man gyvastį davė. O 
jliuosybe gerybe! Kaip laimin- 
Igas yra tas, ka prie tavo kruti- 

Turiu tik viena
i, kad liuosybe 

1 yra nedel visu: pasilie)kti man 
Įtik noras del susiraminimo nu- 
! siminime iszgremžti nagu ant 
sienų mano kalėjimo, kad liuo
sybe nėra abelnu geru, kad ne
laimingasis, kuris nėra liuosas, 

'kaip kolieka nuo gamtos atmes- 
I tas, turi patsai save raminti. O 

mas pažiūrėti ant balto svieto' persimainantis likime! Czionai 
turėjo susilenkti, nes jam pan-

Katinas Su Szeszias
Kojas

■ r

Mrs. Julia Cortez laiko ka
tiną kuris isz kažin-kur at 
klydo in josios namus ir tenai 
apsigyveno. Katinas turi 
szeszias kojas. Visi susiedai 
in Bronx, N. Y. ateina pažiū
rėti szito nepaprasto katino.

kinta prie tos drėgnos sienos?” 
Nusiminęs atsisėdo ant paklo
jimo, o pasirėmęs galva ant 
rankos pradėjo graudžiai veik
ti. “O mano motin! Nelaiminga 
mano motin!’’ — suszuko: ‘‘Ži
nau dabar viską: nebuvo tai 
sapnas; baisus likimas! Esu ka- 

i lejiine!” Negalėdamas jau dau- 
hgiaus lupu atverti del iszdavi- 
mo balso, dairėsi' lyg pabludes, 

! o jausmai nors neužmigo da, 
i'bet buvo perdaug, susilpnejes, 
j kad galėtu valdyti sustingusius 
sąnarius. Ant galo gyvastis vėl 
sugryžo in jo krutinę.

Viskas pamaži pasirodė jo in- 
karsztejusiai vaidentuviai szal- 
tas drebulys ji pereme, k. la jo 
kenezianeziai dusziai pasirodė 
gyvas paveikslas negailestin
gai užmuszto ir visi atsitikimai 
neseniai praėjusios nakties. At
sirėmė in drėgna siena 'burna 
abiem rankoms ir vėl gailiai ap
siverkė.

“O motin mano! Nelaiminga 
mano motin!” Szauke isz- 
blykszdamas, o akys jo sužibėjo 
tamsia szviesa: “Žinau dabar 
viską: sugriebta mane ant kelio 
prie u'žmusztojo lavono spriau- 
džiant, kad tai asz esu iszpil- 
dintoju to biauraus nusidėjimo. 
Kaip tas pasibaigs? Neturiu 
nieko abelno su nenaudėliu, ku
ris ta veikalą atliko ir pleszimo 
godume pakele kova su gamta. jlles kvėpuoja. 
Kantriai pakėliau savo kan-',tuom susiraminti, 
ežias visados, bet dabar kiek
vienas daigtas mane skandina, 
ir nepripažintas mano nekalty
be locnomis pajiegomis vargu 
iszsisuksiu isz savo padėjimo.

Atsiverkęs li'kvaliai, prisiar
tino prie lango tik kelis žings
nius tolinus esanezio, noreda-

Ant Gavėnios

ežiai prieigos prie lango neda- nuims man galva nuo pecziu, o Sudrėbėjo nenoroms ant tos 
ve. Augsztumas kokiame 'buvo, ueszventinta žeme pridengs minties, nes toje valandoje at- 
daleido jam. matyti gražiausi mano kaulus.”- siliepe noras gyveninio jo kru

tinėję. Vėl užgaudė vargonai, 
bet tuoj nutilo, o varpelis ap-! 
reiszke pakylejima. Saldus dre-i 
bulys pereme jo kuna, baime 
smerties persimainė in džiaugs
mą o duszia jo kilo prie augsz- 
tesniu jausmu, kurie neturi nie
ko abelno su žemiszkai snienie- 
kiais dulkėse szaliaužiojan-i 
ežiais. Edvardas mėtėsi ant ke
liu, persižegnojo ’ ir siuntė 
karszta malda prie To, kuris tik 

i vienas žinojo jo nekaltybe, ir 
atsistojo palkajingesnis. “Gali 
man tik gyvastį atimti,” suszu- 

I ko su akimis in dangų atkreip
tomis: “Smerti nukesiu ndkal- 
tai. Kad ne serganti motina ir 
nelaiminga sesuo, noringai nu- 
mireziau, nes nuo laiko kada 
geriaus viską suprantu pažinau 
tik sloginanti nepriteklių ir 
žmonių piktumą. Bet mano mo
tina gailauja manes, kas su ja, 
kas su Marijona, bus?”

Vėl užgaudė vargonai, o pas
kui varpelis pranesze szventos 
aukos (apieros) pabaiga. “Buk 
valia Tavo, Vieszpatie!” Iszta- 
re perimtas saventu jausmu ir'dra"u8.ysto’je žallliaru. Ir kas ta- 

j ve ponaiti, galėjo prie tokio 
biauraus darbo priversti?”

“Mano motina guli mirtinai 
serganti. ’ ’

“O Dieve suprantu!” per
trauke Verner’is: labai nupuo- 
----  ---------o— gyvenimas pu

Isz

In kur tik Baltruviene 
pribūti ketina, 

Tuojaus moterėlės apsimalszi- 
i na,

Ketinau in Maspetha nusiduoti
Kad ka tokio dažinoti, 

Bet nieko ten nenaudojau.
Kaip tik moterėlės žinia gavo, 

Tuojaus visos sustraikavo,
Batuku jau nedaro, 

Kitaip daro,
SzvUriai namai užlaiko, 
Vyrams valgi pataiko. 

Kaip žmogus in narna ineina, 
Jau atmaina randa, 

Iszszluoti kambariai, 
Nuprausti vai'kelei.

pradžių joms tas nepatiko, 
Kaip tik žinia paklyko,

Jog asz netrukus pribusiu, 
Ir su koeziolu koeziosiu. 
Kaip varnos sukvaiksejo,

Tuojaus visos susiejo, 
Kožnas visaip 'kalbėjo, 
Pirti užkurti norėjo.

Net užtikau protingu, 
Tarp moterėliu keliu, 
Sustabdo klegejima,

Nereikalinga ruzijima.
Taip moteriukes darykite, 

O ta Baltruvienė nematysite.
* * *

Apie Burlingtone, 
Tenais ne kas girdėti,

Jeigu poroje negali 
iszsigyventi.

Greitai atausza, 
Tuojaus pasimeta, 

Moteres vyrus iszeda, 
Tasai in kitur pabėga, 
Ar taip sau pasimeta, 

<e nori žinoti apie vienas kita. 
Jeigu ne apsimanstina gerai 

ir subėga, 
Tai po tam vienas nuo kito 

ir bėga.
Kokia meile, 

Tokia veseile, 
O gyvenimas,

Tai tikrai szuniszkas.

Senatorius Prisiekia

Senatorius Thomas C. 
Hart isz Connecticut, po pri- 
siega užsigina kad jis jokiu 
žinių isz Japonu negavo ir 

narnate priesz kana. Laivyno 
Kapitonas Safford pirmiau 
buvo pasakęs kad szitas se
natorius kokias ten žinias bu- 
vogaves kad Japonai rengėsi 
mus užpulti. Valdžia da vis 
tardo, da vis jieszko kas buvo 
kaltas kad Japonams taip ge
rai pasisekė.

mesniu tavo veidas rodos.”
“Taip mielas Edvardai, esu 

Verner’is labai kankinausi dva
sioje, matydamas tave vakar

prisiartino vėl prie lango, kad 
atsikvėpti szviežiu oru. Voras 
tempe savo vortinklius ant ge
ležiniu lango sztangu (grotu) 
ir ramiai laipiojo savo tinklu.

Su insimanstinimu temijo in
dailu \ ei pala ir ilgai žiurėjo su Įįaį Laimingas : 

augant n sįpaįge^ įsz 11įe]iur nebuvo pa
ir, o baisybe! Stojais

užsiėmimu in kassyk ;
tinklą. Czion iszgirjo žengimą, I o-ep)0S
kuiis piie jo duriu artinosi,! žmogudžiu, užmuszeju del tavo 
raktais dusyk sugrigždejo spy- motinos.” Tai isz tares, nusi- 
noje, o atsukęs sunkia stuina in g^luoste aszara ritaneziasi per 
ėjo su apsiniaukusiu veidu ap- tankiai apželuse burna.

Tai isz tares, misi-

ži urėto jas, apžiurėjo panjo-

Graudus verksmai arba pasi-į 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 10$. Laiszkas 
arba muka musu Iszganytojaus
Jezuso Kristuso 5$. Tretininku isz po jo blakstienų, o nusjimini- 
Seraphiszkas officium 10$. No
vena Stebuklingo Medaliko

nėra nieko tobulaus, nieko be 
pavojaus (nebespecznumo),
nieko tvirto, kaip tik viena 
smertis. Ka man gelbėtu, kad ir 

I pabegeziau,” padūmojo nusi
minęs: “Svietas ir bažnyczia 
neduotu neva — užmuszejui jo
kios globos, butu iszimtas isz 
tiesu, o kiekvienas galėtu mane 
lengvai nuszauti, nei laukini 
gyvuli kalnuose.

“Upeliu eme plaukti aszaros

* * *

Didžiausia kvaraba, 
Jeigu motere negera,

Žinoma, per girtavima, 
Ir tikus in latravima. 
Viena tokia, velnią in 

save gavo,
Gere ir paleistuvavo,

Norėjo savo vyra nudėti, 
Kad su kitu galėtu susidėti.

Vyras ėmėsi kaili moterei 
lupti,

. Motere kas tokis pagundi, 
Ir toji pas skvajera apskundi.

Vyrelis “faina” užmokėjo, 
Moterisžke iszplesz'kejo.

Bet dabar žmogeliui 
bus lengviau.

ežius Edvardo, pastate asoeziu jas: < 
su vandeniu, padėjo kopersai teisvbe 
(szmota) duonos ant žemes' 
priesz sukaustyta ji ir norėjo 
nieko nesakydamas iszeiti; 
“Mielas prieteliau!” szuktele- 
jo Edvardas, kada dažiuretojas 
prie duriu prisiartino. “Ar ne- 
teiktumes man viename dalyke 
'prisitarnauti?”

“Kame?” paklausė szaltai 
dažiuretojas.

‘ ‘•Szirdingiausiai tau pade- 
kavoeziau, kad teiktumes laisz- 
ka nuo manes motinai priduoti. 
Pirmiausiai turėtum, žinoma, 
duoti juodyklo, plunksna ir po- 
pier'os,”

‘ ‘ Nevalia man jokiu praszy- 
mu iszpildyti,” atitarė dažiu
retojas: “’kad nebūtum papil
dęs tos juodos piktadarystes, 
galėtum patsaj. matytis su savo 
giminėmis.”

“Isz tavo akiu matyti pado
rumas,” tarė Edvardas in barz
duota dažiuretoja: “Ar gali 
maustyti, kad asz dasileidau 
tos piktadejystes? Juk žinai 
mano ir mano motina, nes, jai 
neklystu, esi Verner’is senas 
tarnas mano na'baszninko tėvo.

Jis man apie tave tankiai pa
sakodavo ir ko geria us in tave 
iiisižiuriu, tuo labiaus pažinsta-

mo 'baimėje dovanai stengėsi 
susiraminti. Czia iszgirdo bal-

Dievo Motinos Garbei 10$. -Is- sa vargonų artimos bažnyczios, 
torija apie Amžina Žydą, jo ke- - 
lione po svietą ir liudymas apie maldyste laikėsi.
Jezu Kristų 20$. Maldų Vaini-'jau nėra szveutes,” pamanstino' 
kelis knygute 75$.

Saule, Mahanoy City, Pa.

kur, kaipo szventa diena, diev-
Del manės

sau: “o jokia szventa žvake ne-! 
degs prie mano lavono. Budelis

Didžiausias
Mažas vaikas, pamatęs 

pulkeli asilu, klausia: Ma
myte pasakykie katras isz j u 
yra tėvu?

Motina — Ar nežinai, ma
no vaikeli, jog tėvu yra vi
sados didžiausis asilas.

* popieros, kaip norėjai.-, ... - • •*
Į Jei sulaužysiu sziandien pir- £ 
mu syk savo pareigas, tai kitaip

1 negaliu, o V. Dievas man tikrai 
ta nuodėmė atleis. Raszydamas 
gailekis motinos, prasze szir- 
dingai: ‘ ‘ nes netikėta baime ga
lėtu serganezia motina užmusz- 
ti.”

Susigraudinęs su dekingys- 
tes aszaromis akyse, suspaudė 
Edvardas dęszine doram vyrui 
ir dekavojo Dievui, kad nors 
vienas žmogus pripažinsta ji 
nekaltu.

—BUS DAUGIAU—

Godus Skarbo

Juk tai

brolyti
Asz ne

“O ne!” Sustenėjo Edvar- 
__ : “Ne esu užmuszeju; kas 

, asz geidžiu pagalbos 
Dievo ir sveikatos motinai. Pa
klausyk tik; ėjau keliu in Lo- 
zanna, kad praszyti pagelbos 
pas viena draugalka mano mo
tinos, nes artinasi rakas užmo
kėjimo skolos maluninkui. 
Kaip tau žinoma, kelias in ten 
yra tolimas, o laikas, kuriame 
turėjau sugryžti, trumpas, dėl
to stkubinausi ir norėjau naudo
tis isz nakties. Taip tamsioje ei
damas, iszgirdau arti saves 
szauksma praszanti pagelbos. 
Nubėgau in ta vieta, ir Verneri, 
žmogus, kuri pažinstu atsitoli
no toje valandoje. Užmusztasis 
o prie jo krepszys, gulėjo ant 
kelio. Pasilenkiau prie nelai
mingojo, paėmiau mirsztantiji 
in savo glebi, o szluostydamas 
jam krauju nuo kaktos 'buvau 
paimtas nuo žandaru prie lavo
no — kada mano glebije iszlei- 
do dvasia.

Verner’is dabotingai jo klau
sė rodos, jaute teisybe jo žodžiu 
ir kovojo pats su savim dumoji- 
me.Kiltinga Elvardo stovyla, 
tas veidas žydintys jaunysta, 
truputi aptemdytas viduriniu 
susikrimtimu, ta žiūra drąsi, 
viskas tas liudijo apie jo nekal-

Petras—Na ar tau Antanai 
taip gardus o j stėnai, kad tu 
kas dien eini valgyt! 
kasztuoje.
Antanas—Asz tau 

pasakysiu teisybe,
mėgstu ojsteriu, nes įszskai- 
cziau laikrasztyji buk kas to- 
kis rado oj esteryje labai 
brangia peria, tai gal ir ma
ne tokis giliukis patiks.
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Giliai susigraudinęs Verne- 
r’is prisiartino prie kalinio, nu
žėrė kamuolius tamsiu plauku 

Trys Istorijos apie Irlanda'nuo jo augsztos kaktos ir suszu- 
arba Nekaltybe suspausta; Ro- ko nudžiugęs: “Ne esi užmu- 
bertas Velnias; Medėjus; Kaip szeju! Jei tas veidas apgaudine- 
Kuzma Skripkorius liko Tur-
ting Ponu. . 78 puslapiu, .. 20$ bijok kankinimo nesmagaus ap-
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kini czeki arba ekspresini mo
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bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
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ateityje, kada siunsite 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. į
Saule Publishing Co 

Mahanoy City, Pa. Pirkie U. S. Bonus
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Žinios Vietines
' —< Nedelioje pripuola Szv. 
Patriko.

— Utarninke pripuola Szv. 
Juozapo, patrono musu parapi
jos. Atlaidai prasidės Panedeli
je 7 vai., vakare su Nisparais. I

— Sukatoj pripuola Szv. 
Ruperto; pasninkas; kita sau
jaite: Nedelioj pripuola Szv. 
Patriko; Panedelije Szv. Kyri- 
lio; Utarninke Szv. Juozapo; 
Seredoj Szv. Kuth'berto, taipgi 
pirma diena pavasario; Ketver
ge Szv. Benedikto; Petnyczioj 
Szv. Katarinos; Sukatoj Szv. 
Viktorijom).

— Szv. Juozapo Bažnyczioje 
Panedelije Kovo (Mareli) 18 I ' i.
diena 7 vai., vakare su Iszkil- 
mingais Niszparais prasidės 
Szv. "Juozapo Atlaidai, szios pa
rapijos Patrono ir Globėjo.

Utarninke Kovo 19 diena ir 
'gi 7 vai., vakare bus IsZkilmin- 
igr Niszparai —• Processija ir

Hazleton, Pa. — Sukatoj, Ko
vo (Mar.) 16-ta diena, atsibus 
Gailos Pamaldos už duszia a. a. 
Jono Zabarauskio. Pamaldos 
atsibus 8-ta valanda ryte, SS. 
Petro ir Povilo bažnyczioje, ant 

vi-

Treczias Karas
Jau Prasidėjo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Rengiasi De! Beis-Boles

. ’ kuriu szeimyna užsipraszo 
sus giminius ir pažystamus.

Raudona Armija
Prie Teherano

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SZV. JUOZAPAS

Užbaiga Szv. Juozapo Atlaidų.
Velykine iszpaižintis bus 

klausoma Panedelije po Nisz- 
paru ir Utarninko ryte nuo 7 
vai.

Utarninke Miszios bus 7 vai. 
8 vai., ir Suma 9 vai. ryte. 
Szv. Komunija bus iszduota 
iUtarniUke 5 vai., ryte ir per Mi- 
szias.

Pamokslus pasakys Panede- 
lio vakare ir Utarninko vakare 
Kun. J. V. Skripkus, Seserų 
Pranciszkiecziu Kapelionas isz 
Pittsburgh, Pa.

— Szv. Juozapo Atlaidai bus 
szveneziami iszkilmingai ir 
garbingai.

—■ Pavasarinis oras.
— Eidama trepais žemyn 

panele Pranciszka Stepanavi- 
cziute nuo 339 W. Mahanoy 
uly., paslydo ir krito žemyn isz- 
nerindama sau kaira koja. Gy
dosi namie.

jos ir Turkijos rubežiaus, kada 
Amerika vieszai i
ji užtaria ir užstojo Turkija ir, 
Perzija ir reikalauja kad Sovie
tai savo kariuomenes 
trauktu. Rusija, tyczia, vietoj 
paklausius, da daugiau karei
viu siunezia.

Amerika jau du laiszku pa
siuntė Stalinui pareikalaudama 
kad Stalinas pasiaiszkintu ar 
nor užsigintu kad nieko pana- 
szaus tenai nėra. Bet, Rusija 
nieko neatsake. Dabar Amerika 
da kita laiszka pasiuntė kad 
Rusija pasiaiszkintu ka ji keti
na daryti su visais tais karei
viais ir karo pabūklais ant Tur
kijos rubežiaus. Ir in szita laisz
ka Rusija nieko neatsake.

Atsimename kad baisiai pa- 
nasziai buvo ir su Vokiecziais, 
kai Anglija siuntinėjo Hitleriui 
laiszkus, o Hitleris siuntė savo 
armijas ir eroplanus.

Sekretorius Byrnes kasdien 
laukia pacztoriaus kad atnesz- 
tu jam laiszka isz Moskvos. Bet 
jis, kaip ta mergele dainoje, 
akis pražiūrės ir vartelius nu- 
rymuos, bet laiszkelio nesu
lauks.

tauja. Ta patys Sovietai prisi- 
pažinsta. O Lenkai buvo musu 
Alijentai, musu draugai; Len
kija buvo pirmutine Hitleriui 
kelia pastoti.

Komunistu valdžia valdo Ko
munija, Bulgarija ir kitus Eu
ropos krasztus. Sovietai inlin- 
do in Manchurija ir Korėja ir 

"T“ j dabar visai neketina isz ten pa- pasisakė kadi . , .. - - :. . sitraukti.

Rusijos atstovai suardė visa 
iszsi- Taikos Konferencija tvarka.

Jie pareikalavo kad vien tik di
džiosios tautos turėtu baisa to
je Konferencijoje. Rusija indė
je ta instatyma in Taikos Kon
ferencija, kad jeigu viena isz 
didžiųjų tautu nesutiks ar bal
suos priesz bet koki inneszima, 
tas inneszimas turi būti išzmes- 
tas. Reiszkia, jeigu visos tautos 
balsuotu ‘ ‘taip, ’ ’ Rusija pasa
kys “ne” ir bus atliktas kriu
kis. Ji jau taip ir padare.

Rusija iszgalvojo tas “Trijų 
Didžiųjų” ar “Penkių Didžių
jų” konferencijas. Ji nuo pat 
pradžios nepripažino ir szian
dien nepripažinsta kad mažos 
tautos turi tokias paezias tei
ses.

“Pravda” Paszelo

Shenandoah, Pa. — Utarnin- 
Iko vakara atsibuvo susirinki
mas Lietuviu Moterių Drau- 
giszko Kliubo Uraiczio svetai
nėje, mieste. Draugija laikys 
savo metini banketą Balandžio 
(April) 29-ta diena, Necho Al
len svetainėje Pottsville, Pa.

— Pone Isabele Aranavi- 
cziene isz miesto turėjo opera-

1 cija Ashland ligonbuteje.

MOSKVA, RUSIJA. — So
vietu valdžios oficialus laik- 
rasztis “Pravda” pasmerkia 
Churchillio kalba ir sako kad 
Anglija dabar grasina kara 
priesz Rusija. Ir toliau piktai 
aiszkina kad buvusis Anglijos 
Premieras Churchillis nori su
ardyti Taikos Konferencija ir 
in jos vieta pasttetyti Anglijos 
ir Amerikos valdymą.

“Pravda” lauke net szeszias 
dienas pakol pasirenge Chur- 
chilliui atsakyti. Po tam ji ilga 
straipsni iszspauzdino ir pra
keikė Churchilli ir visus tuos 
Amerikieczius kurie Churchil- 
liui pritarė. Da ir to neužteko, 
toliau tame straipsnyje iszko- 
liojo tuos Senatorius kurie bu
vo toje Taikos Konferencijoje 
ir parvažiavę namo mums pa
pasakojo kaip Sovietai tenai el
giasi.

“Dabar kai karas su Vokie
cziais ir Japonais užsibaigė,” 
sake Pravda, “Churchillis vėl 
visus gazdina su Rusija ir sako 
kad czia visiems gresia pavo
jus.” Churchillis, Pravda sako, 
dabar nori treczio pasaulinio 
karo, jis visus kursto priesz So-

Raudonoji armija dabar ren
kasi ir rengiasi ant Turkijos ru
bežiaus; Bulgarijos armijos yra 
po Komunistu valdžia ir vado
vybe, jos dabar isz kitos puses 
rikiuojasi prie Turkijos rube
žiaus. Generolas Tito, Komu
nistas ir Stalino padupezikas 
savo Raudonąsias Yugoslavijos 
armijas palaiko prie Graikijos 
ir Italijos rubežiu. Tenai ran
dasi apie 600,000 kareiviu.

Ir czia tik mažas žiupsnelis 
žinueziu isz svieto, kuris dabar 
anot kai kuriu neva-mokslin- 
cziu gyvena gražioje taikoje.

Dabar eina klausimas: Kas 
daryti? “Mes žinome kad mes 
jau Treczio Pasaulinio Karo 

' nenorime; mes tikimės kad ir 
Rusijos žmones tokio baisaus 
kraujo praliejimo nenori; mes 
esame tikri kad nei viena tauta 
sziandien nenori vėl kraujuose 
paskęsti!”

Kas daryti? Ar vis Rusijai 
pataikauti ir Stalinui cziebatus 
laižyti? Ar toks pataikavimas 
mums užtikrins taika, ar taip 
mes karo iszvengsime?

Galima staeziai sakyti kad 
ne! Jokiu budu NE! Ir da karta 
NE! Kaip ir paprastas žmogus; 
juo daugiau gauna juo daugiau 
nori, taip ir tauta, taip ir Rusi
ja.

Vienatinis musu kelias dabar 
yra ta kelia Rusija užkirsti. 
Vienatine musu viltis dabar

I griežtas nusistatymas kad czia 
mes stovime ir niekam nesi
trauksime ir nenusilenksime.

Girardville, Pa. — Pone Eliz.
Matulaitiene isz miesto, turėjo

vietus ir szmeižia Rusija, kuriai 
vien tik taįka dabar rupi.

operacija Ashland ligoribute.
— Du angliakasiai Edward 

Caray isz Lost Creek ir John 
Haluska, nuo 42 E. Mahanoy 
July., mieste likos užmuszti 
Utaimink e 9:30 valanda ryte 
laike darbo. Nelaime atsitiko 
prie Tunnel kalno kada vyrai 
dirbo prie dort-bankio prigu
lintis prie Kelly Construction 
kompanijos. Staigai žeme pra
dėjo slysti nuo dort-bankio ir 
abudu darbininkai likos už-

- griauti.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja knnua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
020 W. Cantre St., Mahanoy City

Beis-bolininkai dabar lavinasi ir rengiasi del vasaros ka
da jie Amerikoje ims loszti ir szimtus tukstanczius žmonių 
sutraukti in beis-boles laszimus. Jie ežia loszia ir lavinasi, 
saulėtoje Panama. Czia Phil Rizzuto taikosi muszti bule. Pa
namos valdžia ir valdininkai priėmė ir pavaiszino musu 
beis-bolininkus kaip kokius didžiausius ponus.

skelbe kur Anglija stovi, ko ji 
nori ir ko ji reikalauja. Rusijai 
nepatiko, bet visgi dabar Rusi
ja ima skaitytis su Anglais.

Amerikos Sekretorius James 
F. Byrnes dabar jau ima rasti 
drąsos ir pamažu ima ir Ameri
kos reikalavimus statyti. Tik 
taip galėsime szito Treczio Pa
saulinio Karo iszvengti.

Tukstancziai musu vaiku 
mirė, ant karo lauko krito del 
musu kraszto nusistatymu ir 
insitikinimu. Dabar tie patys 
nusistatymai ir insitikinimai 
yra pavojuje. Ar mes nieko ne
darysime ir nei rankos nei bal
so nepakele visu j u iszsižadesi- 
me? Ar musu vaiku kraujas bus 
visai už dyka pralietas? Jie 
sziandien po svetimu dangumi 
ilsisi. Ar j u auka nueis niekais? 
Ar jie už dyka kariavo, vargo 
ir karo lauke krito? Tas klausi
mas ir ta pareiga sziandien 
priesz musu akis stūkso, ir mu
su sanžine kaip koks akmuo 
sliegia!

Net Ir Velnias Juokiasi
Dabar ir geras krikszczionis 

ir bedievis gali tikėti in velnią, 
nes sunku rasti kakita, kuris 
tokius szposus iszkriestu kaip 
tik tas velnias, ar jis butu juo
das ar raudonas.

Eina gandai isz Washingto- 
no kad daugiau iszgirsime apie 
ta Vaitos Konferencija, kad da 
daugiau paslapcziu dažinosime, 
ir žemiau Rusijai nusilenksime. 
Rodos, Amerikos valdžia pada
re szventa prisieka Stalina gar
binti ir paežiam velniui tarnau
ti.

Amerikos Karo Sztabas pa
gerbė viena aktorių, juokdarį, 
kuris musu kareiviams szoko ir 
dainavo per kara. Karo Sztabas 
jam suteikė garbes ženklą, me
dali, taip kaip jis butu ant karo 
lauko atsižymejes. Dabar pats 
velnias gali juoktis isz tu karei
viu kurie ant karo lauko krito. 
Jie ant karo lauko tokios gar
bes neužsitarnavo, kaip szitas 
juokdarys. Karo Sztabas pa- 
mirszo apdovanoti su garbes 
ženklais ir tas mergpalaikes, 
kurios armijas seke ir karei
viams patarnavo ir juos pra
linksmino, už atlyginimą.

Dabar visi kareiviai gali vi
sus savo garbes ir atsižymejimo 
ženklelius in pecziu inmesti. Jie 
niekam neverti, nes jie nieko 
dabar nereiszkia.

Amerikos valdžia derinasi ‘.r 
peszasi su Anglija. Siūlo ta 
$3,750,000,000 paskola, ir kaip 
sziuniuka erzina, parodo bet 
neduoda. O ta paskola Anglijai 
baisiai reikalinga. Nuo tos pa
skolos pareina ar Anglija eis 
trepais žemyn ar stos in pirmas 
eiles. 0 mums (galingas draugas 
sziandien baisiai reikalingas.

O Rusija, kuri vieszai paskel
bė kad ji neapikenezia kapita
listiniu tautu viską isz musu 
gauna ir da daugiau reikalauja 
ir paskui visiems mums szpyga 
parodo. Isz tikro jeigu kur nors 
tas velnias tikrai randasi, tai 
dabar jis pilvą susiėmė juokia
si isz musu.

VETERANAMS
PAGELBA

Klausimas: — Skaitytojas 
klausia kielk metu mokslo gali

Amerikos valdžia prižadėjo j tikėti gauti po “GI ’ ’ Biliaus ?
i ii n r z-i -• i-a nl-i x~! A J 1 T • 1 1 • •daug maisto pasiunsti 'badau

jantiems Europoje. Amerikie- 
cziai, kaip geri krikszczionys, 
mielu noru sutiko ir daug daig- 
tu patys iszsižadejo kad kitus 
nuo bado iszgelbejus. Dabar at
eina ’žinios kad tas maistas ne 
pasiekė badaujanezius. Matyti 
kad politikieriai su velniu susi-

Anglijos Sekretorius Bevi- 
nas jau susiprato ir drąsiai pa-’ ėjo.

dėjo ir tas maistas velniais nu-

Atsakymas: — Gali studijuo
ti viena meta, plius viena meta 
del kiekvieno meto isztarnauto 
tarnyboje. Gali pradėti in ketu
ris metus nuo paliuosavimo, ar
ba keturis metus po karo pabai
gos, kuris laikras vėlesnis.

Kl. — Kaip valdžia rokuoja 
valdžios garantija isz $4,000
ant veterano namo ?

Ats. — Valdžia garantuos ta

vo paskola del namo iki 50%, ir 
ta garantija nevirszys $4,000. 
Sakykime, kad pasirinkai na
rna už $7,000, tokiame atsitiki
me valdžia garantuos puse su
mos, arba $3,500. Jeigu namas 
kasztuotu $8,000, tai valdžia 
garantuos $4,000.

Kl. —Jūreivis klausia ar val
džia užmoka atstovui?

Ats. — Veteranus atstovauja 
arba atstovą pripažintu vetera-j 
nu organizacijų darbininkai, ir, 
jie teikia patarnavima vetera- Į 
nams už dyka. Veteranas neturi 
'būti nariu tu organizacijų.

Jeigu veteranas kreipiasi 
prie advokato kuris Veteranui 
Administracijos yra pripažin
tas, tekis advokatas gali reika
lauti $10 už inteikima tikro 
praszymo del paszelpos, arba 
$2 jeigu praszo padidinti pa- 
szelpa.

Advokato mokestis numusz- 
tas nuo veterano kompensacijos 
ir užmokėtas advokatui tiesiog.

Kl. —‘ Naszle mirusio vetera
no klausia ar ji gali del abieju 
praszyti pensija?

Ats. — Taip.
Kl. — Naszle užmokėjo miru

sio vyro visas palaidojimo isz- 
laidas, ka turi daryti gauti val
džios paskirta $100 už palaido- 
jima?

Ats. — Mes pasiuntėme tams
tai Veterans’ Administration 
Form 530. Pridėk szita iszpil- 
dyta 'blanku prie fotostatines 
kopijos bylos, ir sykiu pasiusk 
mirties valiudijima. Reikia 
gauti “ Letters of Administra
tion” isz teismo.

Kl. — Motina klausia ar rei
kia mokėti taksus ant National 
Service Life Apdraudos ?

Ats. — Nereikia mokėti tak
su.

Kl. — Skaitytojas klausia ar 
veterano szeimyna gali praszy
ti medikalines priežiūros arba 
eiti in Veterans’Administra
tion ligonine?

Ats. — Tik jeigu jie irgi tar
navo ginkluotose jogose.

—-Oath. War Vet., Pub. Bel. 
Bureau, Empire State Bldg., 
New York, 1, N. Y.
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY.... Night Shift....

LfOUR ELECTRIC SER v/c £ 
COMPANY ALWAYS STANDS 
READY 7D ADVISE YOU ROW 
TO SECURE PROPER WIRING, 
AND DIRECT YOU TO RESPON
SIBLE CONTRACTORS.

BE SURE TO GET THE BEST 
WIRING POSSIBLE— WHEN 
YOU RE-W/RE OR BUILD!

A COMPETENT 
ELECTRICIAN 

oA- 
CONSULT US

Velykoms Ne Margu- 
eziai, Bet Maistas Ir

Drabužiai
NEW YORK. — Daugelis 

nuo karo nukentėjusiu Lietu
viu Europoje Kalėdų szven- 
tems gavo nusiusto jiems mais
to, kuri paaukojo Lietuviai 
Amerikiecziai. Jusu dosnumas 
juos tuomet suramino ir primi
ne jiems, kad Amerikos Lietu
viai ju neužmirszo.

Da’bar artinasi Velykų 
Szvente. Iszvietinti Lietuviai, 
iszblaszkyti po visa Europa, te
gali prisiminti kilnia Velykų 
nuotaika Lietuvoje. Per Vely
kų szvente, lygiai, kaip per Ka
lėdas, praeities prisiminimai 
sukels juose liūdesio ir skaus
mo. Musu pareiga praskraidin- 
ti ju tamsias dienas, pasirūpin
ti, kad Velykų szventes 
džiaugsmas ir juos bent kiek 
gaubtu.

Nepakanka palinkėti tiems, 
vargstantiems Lietuviams. 
“Linksmu Velykų,” nepakan
ka juos raminti žodžiais, nepa
kanka marguczio, bet jiems 
“reikia maisto, reikia drabu
žiu, avalynes ir'kitu daiktu.”

Patys ruoszdamiesi Vely
koms neužmirszkime ir savo 
broliu ir seserų karo nualintuo
se krasztuose. Skilkime jiems 
maisto, vitaminu, muilo, ypacz 
konservuotos mėsos, riebalu ir 
pieno.

Butu gražu, jei in siuntinius 
galėtumėm indeti ir sziek tiek 
cigarecziu, paiszeliu, sansiuvi- 
niu, raszalo milteliu (dried 
ink), popieros ir kitu reikmenų. 
Pasveikinkime Lietuvius trem
tinius drabužiais, marszkiniais, 
batais, kojinėm, vaiku žaislais 
ir kitais daiktais.

BALF sandelys laukia sziu 
dovanu, kurioms persiusti jau 
visi žygiai yra atlikti. Kai szi 
atsisza ūkimą skaitysite, dalis 
velykiniu doiyanu jau bus pa
kuojama ir paruosziarna isz
si untimui. Pridekite ir savo. 
Siuskite savo dovanas in Lith
uanian Relief Warehouse, 101 
Grand St., Brooklyn, 11, N. Y.

“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. i ill*

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. j


