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Isz Amerikos Lietuva Amerikai
Skolinga $6,197,682

SPAUDOS LAISVE

■ WASHINGTON, D.C. —
Spaudos laisve ' yra visai neži
noma net 57 pasaulio krasztuo- 
se, kur valdžia prižiūri ir varžo 
spauda. Reiszkia tenai žmones 
tik ta ir tiek žino, kiek valdžia 
nori kad jie žinotu.

Amerika vis reikalauja kad 
spaudos laisve butu duota vi
siems žmonėms. Bet Rusija sa
kę kad ne žmonių biznis žinoti 
kas kitur ar namie darosi. Ru
sijos laikrasztininkai ir redak
toriai gali ežia pas mus atva
žiuoti ir raszyti ka tik jie nori, 
bet musu laikrasztininkams ne
valia nei kojos inkelti in Rusi
ja.

Dabar, mažu-pamažu kituose 
krasztuose atsiranda nors biski 
laisves spaudai. Czia negalima 
laukti ar tikėtis kokio stebuk
lo, kad viena diena visur spau
da taptų laisve, bet gal, laikui 
bėgant net ir patys Sovietai 
iszdrys spauda iszlaisvinti. Bet 
dabar, jie ne tiek tos spaudos 
laisves bijosi, kiek teisybes ku
ria ta spauda pasakytu.

DAUGIAU MĖSOS IR 
MAISTO

NEW YORK. — Nors dabar 
sztoruose ir buezernese randa
si biski daugiau mėsos ir mais
to negu pirma, bet kiti daigtai 
bus sunkiau pirktis ar gauti. 
Dabar fabrikantai daug daigtui 
norėtu sztorninkams parduoti, 
bet sztorninkai bijosi per daug 
pirktis, kad paskui, už dienos 
kitos valdžia nenustatytu pre
kes tiems daigtams, ir taip jie 
turėtu parduoti už mažiau ne-

• gu jie patys mokėjo.

takto sutartę Mikahailovitch TUSZCZ1A VILTIS
NEW YORK. — Taikos pra- 

naszai po pirmo pasaulinio ka
ro susirinko in Versailles ir su-

WASHINGTON. — Kongres
ui onas Mansfield, kalbėdamas 
apie paskolas ir svetimu vals
tybių insiskolinima Amerikai, 
tarp kitko, patieko Treasury
Department paruoszta skoli- dare Tautu San junga, suskaldė 
ninku sarasza isz kurio matyti Vokietija ir pradėjo pamatus 
kad ir Lietuva liko Amerikai 
skolinga $6,197,682.

Nuoszimcziu per metus ne
mokant, iki sz. m. Sausio (Jan) 
1 d., ju prisirinko $2,974, 242.37 
kas, kartu su pagrindine skola, 
sudaro $8,171,924. 37.

Estijos skola panasziai isz- 
nesza $24,777,965.81 ir Latvi
jos $10,234,589.04.

Be Lietuvos, Latvijos ir Es- 
sijos tame paeziame insiskoli- 
nusiu valstybių sanraže pažy
mėta Belgija, Czekoslovakija, 
Suomija (pastaroji savo skola 
iszmoka reguliariai), Francu
zija, Vokietija (peremusi Aus
trijos skolas), D. Britanija, 
Graikija, Vengrija, Italija, 
Lenkija (skola isznesza $310,-

del ilgai tverianezios taikos 
Europoje. Visam pasauliui pri
žadėjo taika pasaulio diplioma- 
tai ir mokslineziai: Lloyd 
George isz Anglijos, Vittorio 
Orlando isz Italijos ir Prezi
dentas Vilsonas isz Amerikos.

080, 634.20), Rumunija ir Ju- prižadai buvo verti.
goslavija.

Be to, “unfunded debts” 
skyriuje atskirai pažymėti Ar
mėnija ir Rusija. Pastaroji su 
$452,782,633.76 nepamoketos 
skolos.

Didžiausia skolininke lieka 
D. Britanija — $6,491,614,782.- 
58.

Toliau seka Francuzija 
(daugiaus puspenkto milijar
do) ir Italija (daugiau dvieju 
milijardu doleriu).

UNIJOS PRIESZ
BRANGENYBIA

PRANCŪZIJOJE
BEDIEVYSTE

ISZ PARYŽIAUS. — Karas 
labiau paveikė Prancūzus ne
gu mes iki sziol žinome. Vokie- 
cziu užkariavimas Prancūzi
jos palaužė Francuzu dvasia ir 
atitolino juos nuo tikėjimo ir 
nuo Dievo.

Ana sanvaite paaiszkejo 
kaip ir kiek tas nelemtas ka
ras paveikė Prancūzus. Pran
cūzai kas metai duoda dvi di-

Kai antras pasaulinis karas 
siautė, Prezidentas Roosevel
tas su Anglijos Premieriu 
Churchilliu susitiko ant mariu 
ir sudarė Atlanto Cziarteri, ku-jdeles dovanas rytojams ku- 

. . • vio ra cjrzn rroriaiiaiiia vailralnaris užtikrino visoms tautoms 
“Laisve ir Nepriklausomybe.” 
Sutiko kad nei vienas krasztas 
nenukentes, nei vienas krasz
tas nebus užkariautas, kad vi
si žmones galės laisvai pasi
rinkti jiems tinkama valdžia. 
Reikia dirstelėti in Lietuva su
prasti kiek tas Cziarteris, tie

Prie Casablanca, Roosevel- 
tas su Churchilliu pasiryžo pa
reikalauti isz Vokietijos ir Ja
ponijos pasidavimo be jokiu 
sanlygu. Stalinas czia 
rode.

Bus Nuszautas
Amerikos Sekretorius James F. 
Byrnes Su Kitais Atvyko Isz 
Paryžiaus Konferencijos; Eks
presinis Trūkis Susidaužė Su 
Kitu, 23 Žmones Sužeisti Arti 

Lewistown, Pa.

Szimtai Valstiecziu 
Varomi Naikinti
. Lietuvos Miszku

NEW YORK. (LAIC) — 
Lietuvoje Bolszeviku leidžia
mas “Jaunasis valstiotis” Nr. 
4 pranesza, kad Rukainių apy
linkėje (Rudaminos valscziu- 
je) komjaunuoliu iniciatyva 
(kurio pildė kompartijos nuro
dymus) neseniai buvo suorga
nizuota raudonoji gurguole, 
miszko medžiagai iszvežti. 
Gurguolėje dalyvavo 480 vals
tiecziu ir jaunuoliu su 200 ve
žimu. Miszko medžiagos iszve- 
žimo sziu metu pirmo ketvir- 
czio planas iszpildytas 103%.. 
Vodinasi, iszveže daugiau, ne
gu užgyvento buvo planuota.

SKAITYKIT 
03F “SAULE”

■ PLATINKIT!

rie paraszo geriausius veikalus 
ar knygas per tuos metus. Tie 
rasztai turi atvaizduoti Fran
cuzu gyvenimą ir tikėjimą.

Visas mokslincziu ir raszyto- 
ju pasaulis nustebo kai iszgir- 
do kad pirmoji dovana arba 
stipend j a, Pleiade garbes do
vana teko Kataliku kunigui, 
kuris parasze knyga neikda
mas tikėjimą, bažnyczia ir visa 
tvarka ir girdamas anarchija, 
betvarke ir revoliucija. Katali
kas Kunigas Jean Natai Gros- 
jean parasze ilga poema, eile- 
raszti užvadinta “Terre du 
Temps” tai reiszkia “Musu 
laiku Žeme.”

Jis tame savo raszte drąsiai 
sake kad nesantaika ir priesz 
valdžia sukilimas tai geriau
sias tarp žmonių susipratimas. 
Jis niekina visus Bažnyežios 
raszytojus, mokslinczius ir mo
kytojus. Vietoje Bažnyczios 
mokslincziu jis stato bedievi 
Pierre Joseph Proudhon ir pa
gonį raszytoja Arthur Rim
baud. Jis toje savo knygoje sa
ko: “Asz in politika nesikiszu, 
bet jeigu szios dienos politika 
yra Bažnyczios priimta tai asz 

Generalissimo j norįu ta politika sugriauti. Asz' 
i tikiu kad ^mniraiK vipna+.inię;’ 

į kelias in taika yra viską su
griauti ir isz naujo statyti.

Kai jis buvo užklaustas ka 
jam jo Bažnyczios vyresnieji 
pasakys už tokius rasztus ir NUMALSZINO

I iszsireiszkimus, jis atsake kad QIT17TT FT IT IQ
ne visi Bažnyczios tarnai yra' dL'iYlLLLlL'd
durniai ir mulkiai, kad jie su
pranta ka jis nori pasakyti. O

jau kiti nedrys jam kojos pakiszti. Anglijos kareiviai su lazdomis 
Visas jo tas rasztas yra per-J ir su tam tyczia prirengtais du-

Kunigaiksztiene 
Von Hesse

nepasi-

Ameri- 
Rusijos 
Moloto-

WASHINGTON, D.C. —Da
bar žmones eis ant straiku 
priesz tuos sztorus kurie per 
daug lupa ir suka. Darbininku 
Unijos organizuoja žmones 
protestuoti ir nepirkti isz tu 
sztoru kurie per daug ima. Szi- 
toks pasiprieszinimas jau ple- 
cziasi po visa kraszta. Gal isz 
jo nieko gero neiszeis, bet visgi 
žmones atsimins tuos biznie
rius kurie dabar sau szeinauja 
ir gera bizni daro. Ateis ir 
jiems diena kada darbo žmogus 
gales sau pasirinkti ir buezie- 
riu ir sztorninka.

Mesa, sviestas, duona ir pie
nas dabar jau labai brangus, 
bet bus brangesni! Drabužiai 
labai daug daugiau pabrangs, 
czeverykai ir vyrams marszki- 
niai bus brangus. Marszkiniu 
vyrai tuoj aus gales pirktis 
kiek tik norės, jeigu tik tiek 
pinigu turės.

Moskvoje susirinko 
kos Sekretorius Hull, 
Užsienio Sekretorius 
vas ir Anglijos Užsienio Sek
retorius Eden ir nutarė kad vi
si prieszai bus visiszkai nu
ginkluoti, nusikaltėliai nu
bausti ir Austrija su Italija bus 
iszlaisvintos. Jau daugiau ne
gu metai kai karas užsibaigė, o 
Austrijoje randasi Sovietu ar
mijos, Italija da laukia nu
sprendimo kas su ja atsitiks.

dabar pats isz tikro durnavo- 
instatymo kuri jie dabar rengia 
nebus, nes visi Kongresmonai 

szeimininkauja! Senatorius ku-

Pirkie U. S. Bonus

Didžiunai susirinko Cairo 
mieste. Su
Chiang Kai-shek, Prezidentas tikiu kad žmogaus vienatinis 
Rooseveltas ir Churchillis suti-i 
ko in varyti visus Japonus isz 
Kinijos ir isz visu salų ir duoti 
laisve ir nepriklausomybe Ko-; 
rėjos gyventojams. Sziandien 
Korėja yra in dvi prieszingas' 
dalis suskaldyta. Viena dali; 
Sovietai laiko, antra Amerikie- 
cziai.

Czia Kunigaiksztienes Von 
Hesse paveikslas kaip ji isz- 
rode tomis dienomis kai pas 
ja svecziavosi Hitleris ir 
Georingas. Ji yra Prūsijos 
Kunigaiksztyte. Isz jos 
puosznaus Kronberg palo- 
ciaus buvo pavogta tie visi 
žemeziugai ir brangumynai 
del kurios vagystes yra su
imti keli augszti musu armi
jos žmones.

TRIESTE. — Amerikos ir
Irano Konferencijoje 

pats Stalinas pasirodė. Tenai 
buvo nutarta taika visam svie- dem bevilties szauksmas. Jis’mais kurie žmogų laikinai apa- 
tui užtikrinti, stoti in pagelba sako kad žmogui pirmiausia kiną, 
Irano krasztui ir jo gyvento
jams duoti laisve ir nepriklau- kaip nei kiek kasztuos kitiems, parodyti savo nepasitenkini- 
somybe. Tik ana menesi Sovie
tai buvo panevalia iszvaryti 
isz tenai. Bet, dabar ne Irano ----- , -----—o_________  ___ d--------------- -------------
gyventojai valdo, tik Komunis- euzai taip toki raszytoja pa-'zikantas ir garsiausiu orches- 
tai ir j u padupezikai.

Kanadoje, Quebec mieste

numalszino Italijonus, 
reikia gyventi, nepaisant nei kurie sukilo ir vieszai marsza-

O tokiam iszgamai Prancūzai ma. Jie visi labai pyksta kad 
paskyrė savo g 
vana, stipendija.

įjCVAAAUJA -A. X LLAAV W Y J VIA/

garbingiausia do-1 Trieste miestas dabar yra nuo|
Jeigu Fran-'Italijos atskirtas. Garsus mu-

gerbe, tai reiszkia kad jie visitru dirigentas, Arturo Toscani- 
Kanadoje, ųuebec mieste taip pat tikt Czia matyti kad[ni nutrauke sav° koncertus pa- 

Rooseveltas su Churchilliu vefjie visa vilti prarado per kara rodyti sav0 nepasitenkinimą 
ir dabar visa Francuzija užsi- su Amerikos ir Anglijos nusi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
ir dabar visa Francuzija užsi- su Amerikos 
kretus bevilties liga. | statymu.

WASHINGTON. —- Kongresas, rengda
mas dabar nauja byla arba instatyma su
varžyti ir sustabdyti szita tikrai visko pa
branginimą, 
ja! Isz to 
visai nieko 
savotiszkai
rio valstijoje randasi aliejaus bagoeziai rei
kalauja kad aliejus nebūtu varžomas, Kon- 
gresmonas isz kurio valstijos iszeina viso
kia mesa, reikalauja kad mesa nebutu var
žoma, kitas toks pats durnas Senatorius 
kurio valstijoje randasi daugiausia ūkinin
ku, farmeriu, reikalauja kada visztiena ir 
kiausziniai nebutu varžomi, o ir kitas tokio 
paties plauko politikierius reikalauja kad 
javai ir rugiai nebutu varžomi. Isz szitokio 
makamoliaus aiszku kad suvaržymai bus tik ant 
tokiu daigtu kuriu mums visai nereikia, o visas 
maistas labiau pabrangs, nes valdžiai dabar mu
su gerbiamieji Kongresmonai ir Senatoriai sa
ko nesikiszti. Jau isz anksto galima beveik 
tikrai pasakyti kad Prezidentas Trumanas szi- 
tokia byla atmes kaip atmete ir ana, kuria Kon
gresmonai norėjo investi. Musu Kongresmo- 
nams ir Senatoriams dabar visai nerupi žmonių 
ir kraszto gerove, bet tik savo kiszenius ir bal
sai del ateinaneziu rinkimu. Republikonai da
bar nori viską taip sumakaliuoti kad jie per rin
kimus galėtu in visa Demokratu Partija pirsz- 
tais badyti ir sakyti: “Žiūrėkite kaip jie visa 
kraszta nuvargino.” O kiti Demokratai ne
paiso savo partijos, bet tik rūpinasi kad jiems 
vėl szilta vieta tektų de! ateinaneziu keturiu me
tu. Tarp visu tu politiszku rupeseziu paprastas 
darbo žmogus, Amerikietis yra visai užmirsz- 
tas ir nepaisomas!

i



T1 S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
prastas dalykas!

i Jeigu Rusijai pasiseks pasi- 
Tseks pasilaikyti tuos devynios ( 

-------  Udeszimts tris Amerikos laivus, 
Viena moteriszke, kurios vy-Jtai gal visi Komunistai juri- 

ras'buvo suimtas kaipo razibai- ninkai kurie musu jurininku Į 
ninkas ir vagis, buvo in teismą unijas valdo, 
paszaukta. >

Lajeris, advokatas,
klausė: “Tu žinojai kad tavo —
vyras yra žulikas ir vagis, —- 
pirm negu tu už jo isztekejaij'galingesniu 
ar ne?”

“Taip, asz žinojau,” drąsiai į Italijos reikalauja 'beveik visa 
atsake moteriszke. 'kariszka laivyną, ir nuo Vokie-j

“Tai'kodėl tu už jo iszteke-j ežiu ima 
jai, žinodama kad jis sukezius 
ir vagis?”

“Mat,” atsikirto moterisz
ke,‘“Asz jau buvo metuose ir 
turėjau ženytis/, o tik du vyrai 
mano rankos prasze, man pir- 
szuosi; vienas 'buvo lajeris, o 
kitas sukezius, tai nebuvo isz 
ko pasirinkti.”

Motbriszke teisėjas ir lajeris 
greitai paleido.

gaus sau szilta 
vieta ir gera darba ir sau ra

jos už-’miai tupės.

Anglija stato vis didesniu ir 
i kariszku laivu. 

' Rusija nuo Japonijos ir nuo

geriausius laivus. 
Vien tik Amerikiecziai rengia
si didele dali savo jau ir taip 
silpno laivyno paskandinti su 
ta sprogstanczia “Atom” bom
ba ant Bikini salos.

Europos ir Azijos žmones da
bar jau ima suprasti kad kur 
kas geriau būti Amerikos prie- 
szas negu draugas arba talki
ninkas. Mes dabar gerbiama 
Vo'kieczius, jiems maisto pri
statome, jiems valdžia parūpi
nau!, ir juos u'žstojame ir pri
žiurome kad niekas ju nenu
skriaustu. Mes Japonu mote
ris isz nelaisvės iszvedeme ir 
dabar ju Imperatoriui padeda
me savo žmones valdyti. Ir ežia

Moteriszke yra kaip laik-f 
rasztis. Abudu turi gražia isz-l 
vaizda. Vyrai myli laikraszti,' 
kaip ir moteriszke perdem per
žiūrėti. Niekas neskaito seno 
laikraszczio ir nežiūri in sena 
moteriszke. Laikraszcziui ne
galima atsikirsti, o moteriszkei mes maisto pristatome, 
negalima atsiszneketi. Laik- 
rasztis ir moteriszke daug in
takes ant žmogaus turi. Nega-į Anglus visur 
Įima tikėti in viską ka randi T —— 
laikrasztyje, ir taipgi negalima 
tikėti in viską ka moteriszke 
sako. Sziandien laikrasztis 
kaip ir moteriszke, daug plo
nesnis ir liaunesnis negu pir
ma. Ir kiekvienas žmogus turė
tu turėti savo laikraszti ir sa
vo moterį, o ne skolintis isz sa
vo Susiedo.

Mes visi norime ir reikalau-
... Į • ■

jame laisves sau, 'bet norime 
kad kiti butu suvaldyti.

Sztai Kur Vyras

Bobby Townsend, 9 metu 
vaikutis žiuri su pavydėjimu 
in Alan Stephan, 22 metu 
amžiaus vyra kuris buvo isz- 
rinktas kaipo gražiausias ir 
stipriausias vyras Ameriko
je. Alan Stephan sako kad 
jis tapo tokiu galingu vak- 
tuodamas ka jis valgo ir 
daug ir gerai dirbdamas.

SOVIETAMS KAREI
VIAMS NEPATINKA

MOLOTOVAS

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

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

ISZ BERLYNO — Ameri
kiecziai laikrasztininkai Ber
lyne susitiko ir ilgai pasiszne-' 
kejo su paprastais Sovietu ka
reiviais. Sovietai kareiviai sa
ko kad Stalinas yra labai gabus 
ir apsukrus dipliomatas. Jie 
gerbia ir pilnai invertina Ang
lijos Anthony Eden ir sako kad 
jis yra ateities žmogus. Bet be
veik visi jie smerkia savo už
sienio ministeri, Molotova ir 
sako kad jis tik priežaseziu 
jieszko del kito karo.

Sovietai kareiviai sako kad 
Molotovas nemoka kaip derin
tis del taikos, bet jis vis nori 
smurtu ir kardu bosauti. Visi 
jie sako kad buvusis Preziden
tas Franklin D. Roose veltas 
buvo visu mylimas ir gerbia- 
mas ir beveik visi sake kad 
Churchillis yra Sovietu bai
siausias prieszas. Kiti sake kad Hukninai einiki ir kiti Bzposelei. 20ci i Z? eni ft SiiAroto
Prezidentas Trumanas 
daug pataikauja Vokiecziamš. |

O apie musu Sekretorių Byr
nes jie sako kad jis pats be- 62 puslapiu 
veik nieko nedaro ir nieko nė-' A Ko

.... kas isz girrios ir Ant nemuno. 58
nutaria, bet pasitiki ant tu pu8iapiu .................................15c
Žmonių kuriuos jis SU savimi in No. 123 Septynios istorjos apie 
knnferenciias atsiveža Stebuklingas zerkolas; SidabrinisKonierencijas atsiveža. grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene-

Paskui jie pasisakė ka jie lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 
mansto apie musu kareivius. g°nUB- 45 puslapiu .......... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Dauguma Sovietu sako kad Doraa gyvenimas; Priversta links- 
musu kareiviai turi per daug mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
pinigu ir per daug ‘ ‘ cziungu- 
ma” kaip karve gomurį, kram- ei puslapiu 
to. Jie taipgi sako kad Ameri-1 No- „ , . x 
, . ...... , . , te pustyniu; Peleniute:kiecziai kareiviai yra kaip ko- VaPjruti8 ir skuputis. 
ki sznipai už tai kad ju batai,1 
czeverykai yra toki minksztij 
kad negalima iszgirsti kai 
Amerikietis iszeina ar ineina. Į 

O didžiausias ir svarbiausias
klausimas buvo: Kaip apie L- 
ta kara? Ar reikes vėl karauti? 
Keli staeziai sake kad jie neti
ki kad bus kitas karas, kiti 
griežtai pasakė kad kapitalis
tai jau dabar kita kara rengia, -----------★-----------
o da kiti sake kad Komuniz-; SKAITYKIT “SAULE” platinkit

404 
50< 
kri- 
35c

182 
isz-

Su pa-
85c

Trys istorijos, apie Ne

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

No. 102 Prakeiktu, meilingas 
tninaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku.
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104
valioje pas Maurus, Vieszkelio Du
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25

No. 106 Penkios istorijos, apu 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

.Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 

pinasi sekanti skaitymai: Ha 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 p&sakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ..................................... .15c

No. 112 Trys apisakos apie pini-

bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposeiei, Kaip traukt gi-

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

No. 129 Keturios istorijos apie j 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- i 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- i 
nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c :

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigt-aa 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoiaa. 76 puslapiu................20c

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. | 
64 puslapiai ............. . ...................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu .....................................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna, 40 puslapiu 

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
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 ; A»it keik užlaiko motėres paslaptį. 
61a 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............................................16c

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapaa; apie t Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Pui / 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Aut 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................  .2fc«

No. 162 Trys istorijos apie Baie# 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
2S puslapiu ..................................10«

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. 25c

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

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 szvieaa; Pasitaisiaa prasi
žengėlis; Duktė m&lkakerezio. 121 
puslapiu ......................................... 2&e

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................1H

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

No. 175 Pasiakaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; 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 .............................................

No. 116 Istorija apie Sierata, 
P®1" puikus apraszymas. 119 pus. ... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: i-Roszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 

15c
No. 120 Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrios ir Ant nemuno.

Kun. Dr. J B. Konczius 
Baigia Lankyti Lietu

vius Austrijoje Ir 
VokietijojeBet Anglijai mes nenorime 

pinigu nei paskolinti, mes 
intarinejame. 

Mes Lenkija apleidome ir pa
vėlinome kad ja taip baisiai 
Rusija nuskriaustu. O Lenkai 
buvo pirmutiniai Hitleriui ke
lia pastoti. Mes su Kiniecziais 
peszamies ir visokius ginezus 
keliame, tuo kartu kai milijo
nai Kiniecziu badu mirszta. 
Mes pavėliname Komunistams 
Kiniecziu isznaudoti. Kinie- 
cziai jau seniai priesz Japonus 
kariavo, kai da mes ne nesu
sapnavome apie joki kara.

Rumunija nuo pat karo pra
džios 'buvo musu talkininke, 
bet mes visa ta kraszta Stali
nui pavedeme.
I ‘’ J ■ -Austrijos žmones niekados 
neužsidėjo su Hitleriu ir už tai 
baisiai nukentejo, 
dien Amerikos Karo Sztabas

Pasirinkie sau poną:
Komunizmas: Tu turi 

karves. Tu jas atiduodi val
džiai ir valdžia tau duoda pie
no, sūrio ir sviesto.

Nacizmas: Tu turi dvi kar
ves. Valdžia jas atima nuo ta- ’ 

t 
jokio skirtumo nedaro tarp Na
ciu ir Austrijos gyventoju.

Argentinoje mes padėjome 
Demokratams juos net kurstė
me sukilti priesz valdžia, priža-

dvi

ves ir tave nuszauna.
Kapitalizmas: Tu turi dvi 

karves. Tu viena parduodi ir 
nusiperki buliu.

NEW YORK. — BALE pir
mininkas Kun. Dr. Juozas B. 
Konczius sziomis dienomis bai
gia lankyti lietuvius Austrijoje 
ir Vokietijoje. Ten dabar bus 
aplankęs Lietuvius visose tri
jose Vokietijos ir Austrijos 
vietose, kurias valdo Amerikie
cziai, Anglai ir Prancūzai. Jis 
lanke Lietuvius gyvenanczius 
stovyklose ir esanczius už ju ri
bų. Savo praneszimuose pirmi
ninkas vaizdžiai nurodė, koki 
skurdą tukstancziai Lietuviu 
tremtiniu iszgyvena, kaip daug 
reisžkia B ALF atsiustoji para
ma ir kaip da daug, ir neper
traukiamos pagelbos jiems, 
reikia.

užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 

15c 
127 Trys istorijos apie Duk- 

Du brolei 
60 pus.. . 15c

SKAITYKIT 
“SAULE”

kISTORIJE apie Gregorius
' |------------------ Isz Numirusiu

( Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
i me, Szaltiszaiti ir Debeselii.

:: 25< :: Adresas: i
Saule Publishing Co, 
Mahanov Citv. Penna.

mas turės susikirsti su kapita-
Sziuo laiku Kun. Dr. Kon- jįzmU) nes Komunistu szventa 

bet szian-'CZ)1US ,yra Szveicarijoje, kur pareįg-a isznaikinti visus kapi- 
) prižiūri Lietuviu paszelpos talistus.
I darbo organizavima ir isz kur,1 
reikalui esant, nuvyksta in in- 
vairas vietas.

SKAITYKITE “SAULE

Lietuviai, kuriems pasisekė 
išzsprukti isz Sovietu nagu ir 
pabėgti isz Lietuvos, dabar 
renka vardus ant peticijos, ant 
taip sakant praszymo kad' 
“Lietuva vėl butu laisva.” Szi- 
tus vardus su praszymu jie ke
tina pasiunsti Tautu Taikos 
Konferencijai.

Szitoks darbas, nors geras ir į
pagirtinas, vienok isz jo nieko su savo Chetnikas drąsiai 

kariavo priesz Hitleri. Mos jam 
padėjome, siuntėme maisto, 
ginklu ir net savo au'gsztus ka- 
karininkus jam patarti. Jis 'bu
vo musu draugas. Bet da'bar, 
kai Stalinas ant jo užpyko ir ji 
suėmė, mes rodos savo dranga 
visai nei nepažinstame.

Isz viso to, iszrodo kad kur 
prasta kas geeriau būti Amerikos ne

prieteliu negu draugu.

i Savo lankymosi laiku, Kun.j “ l aĮInl|(Į0 Paslaptys 
'Dr. Konczius daug kur pats

dedami kad mes jiems in talka | iszdMino BALE atsiustąja pa- Apie Žydu Tikybos Prisaky- 
stosime. Kai sukilimas nepa- rama- Lietuviai tremtiniai vi- mus. Labai užimanti Apysaka, 
vyko ir kai musu prieszai tenai gUr Per BALF pirmininką .. Tiktai 15^ ::
rinkimus laimėjo, mes su prie-1 rfciszke nuoszirdžia padėka tai Saule Pub. Co., Mahanoy City, P*, 
szais susitaikėme, o anų dieni? Amerikos visuomenei, kuri sa- 
draugus kurie už laisve ir ne-!v0 gausiomis aukomis reme,' 
priklausomybe kariavo, visai 
pamirszome.

Yugoslavas Draja Mihailo-

i vo gausiomis aukomis 
į . . . .
remia ir rems Lietuvius tremti
nius.

nebus. Nei Lietuva, nei visas 
Pabaltijos krasztas beveik nie
ko nereiszkia kai didžios tau- < 
tos susikerta.

Musu Senatoriai nepaiso 
kaip jie meto pinigus. Jie pini
gus leidžia pro pirsztus rodos 
ten butu vandenis ar paprastos 
pieskos. Jiems per
šiunsti paprastas laiszkas, ku
ris ir taip jiems už dyka nueitu, 
bet jie siunezia savo draugams 
telėgrdmus. Paprastas darbo bevažinėdamas po Europa, lai- 
žmogelis savo taksomis užmo- kas nuo laiko savo draugams 
ka. Vienas Senatorius in viena kunigams pasiunezia atvirute 
diena praleido daugiau negu pasisakydamas kur buvo,
$700 ant telegramų tiems savo ar bus. Pastaruoju laiku Kuni- 
draugams, kurie už ji tariasi' 
balsuoti. O tuos pinigus sumo- Philadelfijos, Pa., gavo atviru- 
kejo ne Senatorius, bet valdžia, te isz Rymos, 
Reisžkia, mes su savo taksomis Koncziaus. * 
užmokėjoniė. Ir tai visus pa-l ■ ■ y

Kunigas Daktaras Konczius

yra

gas Juozas Szukeviczius isz

nuo Daktaro

Stalinas, raszo J. Pilipaus-. net augszcziau ir už pati Leni- 
1924 me-'

draugu lavonus lipo in diktato- 
ryste, ir kaip visas jo galybes kas savo knygelėje, 
siekimas ir troszkimas buvo ir, tais, su savo draugais kalbėjosi buvo užslėptas ir tik kiek ve- 
yra iszdavyste, žmogžudyste ir! 
szlyksZcziais darbais pamatuo-! 
tas.

Stalino politikos pradžia bu
vo paskelbta 'bombos sprogimu 
ir savo kraszto Lankos apvogi- bai 
mu. Tada Stalinas buvo uolus kerszto plana, 
Bolszevikas ir darbavosi Lėni- atkerszyti ir tada 
imi, Krasinui ir Bogdanovui., eiti miegoti, tai yra 
Bolszevikams reikėjo pinigu, 
tai jie savo žmones tuojaus erne 
apipleszineti. Toki apvaginėji
mai buvo vadinami “Ekspro- 
priacija.” Senieji Lietuviai So
cialistai atsimena kad ta mada 
buvo pasiekusi net ir Lietuva.

, Ta plesziku gauja pasivadinu
si “Giltines” vardu, buvo pra
dėjusi pleszikauti 
jos” vardu. Tai lengviausias 

| būdas buvo pinigus rinkti par- 
. i tija ir sau turteli susikrauti.

Net patys Bolšzevikai pa
smerkė toki žmonių apipleszi- 
ma. Bet Stalinas buvo Bolsze- 
vikesnis net ir už Bolszevikus.

Sziaucziaus vaikas tapo ban- 
ir tik- plesz^<u> žmonių skerdėju 
ir net *r savo dhaugu iszdavi'ku ir žu-

O'fl na. Tas Lenino “testamentas

JUOZAS STALINAS

“Keleivio” redakcija iszlei- 
do maža knygele apie Juozą 
Stalina, kurioje J. Pilipauskas 
apraszo kaip Kaukazo Razlbai- 
ninkas pasidarė Rusijos Dikta
torium. Knygele gražiai sūrė
ti eguo ta ir verta visiems pasi
skaityti. Net ir spalva knygeles 
pritinka: rauduona.

Nors mažo
knygelėje randama, 

1,300 kalioriju,' . - \ • • • . . „’ d . Lietuviai ir be tos
1 GOO n Ancfni.' . . v.

į jau gerai pazinstame 
Stalina.

Bet J. Pilipauskas 
visa tai ka mes žinomo 
romis žiniomis, vardais _ -

i dienomis priparode visa tai ka užsitarnautu sau

Tremtiniu padėtis, kaip pra- 
nesza Kun. Dr. Konczius, 
ypa.cz labai sunki Austrijoje ir 
Vokietijoje ten, kur jie gyvena 
už stovyklų ribų. Daugelis stu
dentu sugriautuose miestuose 
gyveno palapinėse, mokosi ir 
gy vena nepalankiose sanlygo- 
se. Su maistu kiek geriau ame- 
rikiecziu zonose gyvenantiems, 
kur jie gauna i ................
Anglu vietoje 1,000, o Austai-: 
joje 950 kalioriju. Prie to mais-l 
to jiems da būtinai reikia prisi
dėti. Drabužiu, kitu daiktu, 
maisto, ypacz pieno ir riebalu 
reikia visiems tremtiniams, ne-1 v. . ’|žiūrint, kur jie be'butu, nes tu' 
produktu daugiausia trūksta.

B ALF pirmininkas praszo ir 
ragina Amerikos Lietuvius Įėjo parodo kaip . Kaukazo yra gerai mums suprantamas, 
szio drabužiu rinkimo vajaus sziauczius, Stalinas, uoliai dar- kai mes prisimename kad jis 
metu gausiai ir nuoszirdžiai bavuosi Komunistu galybei ir yra Kaukazo vaikas. Kaukaze 
rinkti pagelba keneziantiems savo naudai, kaip jis per savo' placziai yra žinomas giminiu 
Lietuviams.

ko naujo toje
mesnes 

knygeles 
ta Juozą

surinko

mes 'bendrai ir aplamai žinojo
me.

Pilipauskas toje savo knyge-

apie tai, kas yra maloniausia 
gyvenime. Stalinas tada Kame- 
nevui pareiszke szitokia pasta
ba:

“Nužiūrėti savo priesza, la- 
rupestingai jjaruoszti 

begailestingai

liau po Lenino mirties buvo už
sienyje paskelbtas. Ir szian
dien eina gandai kad Stalinas 
nutrUcino su nuodais pati Le
niną.

Kai visi laikraszcziai szian- 
dien Stalina beveik garbina,J CJ | -—— ~ ----  o- --- ,

ramiai sau kaipo gera karo vedeja, J. Pili- 
maloniau- pauskas priparodo, kad ne Sta

linui dokui kad Rusija atsilai
kė priesz-Hitleri. Hitleri Rusi-

sias dalykas gyvenime.”
Dabar Stalinas turėtu sau 

amžinai saldžiai ir ramiai mie-j j°jG sumusze žiauri Rusijos 
gamta, szaltis, baisus platumai, 
dykumai, Anglijos kariszka 
pagelba ir Amerikos doleriai.

Pats Stalinas ne vien tik sa
vo žmones, bet ir Amerika ir 
Anglija suvedžiojo ir mažesnes 
tautas, kaip Lenkija iszdave, 
kai jis su Hitleriu susidrauga
vo ir jam laisva ranka davė da 
pirm karo pradžios.

Rusija dabar stovi tautu tar
pe, kaipo galinga pergalėtoja,

goti, nes jis milijonams atker- 
szino.

Paskui ponas J. Pilipauskas 
parodo kaip kauliszkai tas visu 
geradejas Stalinas pasielgė su 

T, t • i savo draugais, kurie jam pade- Revoliuci-j . ’ „ TI jo savo ta politika varyti. Isz- 
tikimiausius savo jaunystes 
draugus ji nužudė, savo žmona 
prie savižudystes privedė ir vi
sus kad ir isztikimiausius 
draugus Komunistus, kurie

varda kaipo viso savo kraszto 
geradejas.

Szitoks Stalino pasielgimas

Į geriausiu ir isztikimiausiu kerszto paprotys.

jam ant garbes kelio stovėjo bet ta pergale baisiai brangiai 
nugalabino. Jis Trockini dirbo jai kasztavo. Žmones ir ju gy- 
ir paskui Trocki nugalabino. į vaštis labai pigiai atseina Sta- 
Jis buvo Lenino tarnas ir pati j linui. Sziandien Rusija isz tik- 
Lenina taip suvedžiojo, kad ruju baisiai nukamuota, bet tai 

ne Vo'kiecziu kalte, !b,et Stali
nui dėka.

J. Pilipauskas, savo knygelė
je daug kitu žingeidžių pasta
bu padaro apie Stalina. Vi
siems verta pasiskaityti. Kaina 
25^. Adresas: Kelevis, 636 
Broadway, So. Boston 27, 
Mass. i

Lenina taip suvedžiojo, kad 
Leninas priesz savo mirti para- 
sze savo “testamenta” kuria
me patarė savo partijai pasza- 
linti Stalina, nes jis “perdaug 
sziurksztus. ” Rusiszkai Leni
nas aiszkiau pasakė kad Stali
nas yra “gru'b,” tikras gru'bi- 
jorias. Bet Leninas jau per vė
lai susiprato. Stalinas jau 'buvo



•'SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Skarbas Ginoje
Meile Biedno Vaikino j 

pLOCKO valstijoj, Milavos 
paviete, palei pati Prūsini 

lubežiu, yra didelis kaimas 
Nechlioniu. Senovės, žemos 
kaimynines grinczeles styrojo, 
o aplinkui, toliau nuo kaimo, 
baltavo kaip kur dvareliai. Per. 
kaima ėjo dvi ulyczios, stovėjo' 
sena m Mine bažnytėlė ir tuo-( 
jaus p, ieszai bažnyczia didele 
mokslą Ine.

Rudens laike, 1871 mete, lei- 
džiantisi saule apszviete su 
raudona szviesa kaimeli. Kai
mas iszrode kaip ugnyje, ir gy- 
ventojiai linksmai sukinėjosi 
ant kiemo, o Hunuose buvo 
girdėtas spragilu dundėjimas. 
Vežimai su maiszais bulvių 
trauke isz lauku per*ulyczias ir 
in visas szalis užsukinejo. Vie
ni gaspadoriai supylinejo bul
ves in kambarius, kiti vėl su- 
gryžinejo in laukus su .tusz- 
cziais vežimais.

Kaime buvo garsu ir links
ma. i

Nepaprasti
Pamarancziai

Panele Selma Rocker isz 
Bartow, Florida laiko tris di
džiausius orinezius, arba 
pamaranezius kurie užaugo 
Floridoje. Jie tokie dideli 
kad jie iszrodo kaip Ameri
koje auginami grapefruitai.

O da davinėjo linksmumo 
sziltas oras.

Kivatojo merginos, liuobda- 
mosios ant kiemo, kitos links
mai sau dainavo arba su vaiki
nais szposavo, ežia vėl kalvoje 
kujiai dūzgė, net toli 'balsas at- 
simuszinejo. Ir apylinkes dva- 
rukuose tas pats dėjosi, ypatin
gai pas viena turtinga gaspa- 
doriu, kurio trio'bos iszrode, 
kaip dvariszkos, norint ir ne 
prie pono prigulėjo. Buvo tai 
naszlys Lukosziuš Rasalelis, 
tėvas patogios Agutes.
Gyveno atstui nuo kaimo atsi- 
skyras. Ant kiemo krutu. Tur 
but buvo pas Rasaleli pabaig
tuves ar taip kokia zabovele, 
ba per atvirus langus buvo gir
dėt muzikos szvilpinaites ir 
triubeles balsas ir viduje szo-

damas:
— Agute, rūtele mano žalio

ji! Ir kam man nelaimingam 
reikėjo prie tavos taip labai 
prisiriszt! Juk asz tiktai sūnūs 
daržininko, ka turi kelis mar
gus lauko tu duktė tureziaus, 
ar man reikėjo apie tai galvo
tas? Tavo tėvas kita del tavęs 
iszrinko, koki norėjo!

Tame saulele nusileido, atsi
liepė varpas ant “Aniuolas 
Dievo” ir pradėjo gyžtanti isz 
lauku gyvuliai baubt ir kiaules 
žviegt, avys bliaut, o su. rupi
nes Baltrus, kaip spaugas ir 
kurezias ant visko, kaip buvo 
atsisėdės, taip ir sėdėjo.

— Del Dievo Szvento! Bal
truk, kas su tavim darosi? Pa
szauke atejas senas tėvas Mo

ta ir jau nieko nekalbėjo, 
šiai gailėjosi vaikino.
kas gi dūsaudamas manstino:

— Prižadėjo Agotėlė, jog szi 
vakaru pribus ant kapiniu pa
simatyt su manim. Bet ar 
ateis? O kad tai ateitu! Tegul 
norint szita karta ja pamatau 
ir atsisveikinu.

Ir lauke tos valandos, bet ant 
d vėjo.

Ant galo nieko nevalgus, sto
jo ir iszejo novos ant tvarto at
sigult. Bet negule, tiktai rengė
si eiti. Paėmė isz kletaites ne
matant geresnes kelnes ir sur-' 
dota, ka Prusnose nusipirko. 
Apsirėdė, apsiavė czebatus ir, 
kada gerai sutemo, iszslinko ne 
matant isz kaimo ir ėjo ant ka
piniu.

Sueiga.
Menulis pasirodė ir vėl de-.- 

besije pasislėpė, kada Baltrus, 
pasirėmęs prie akmeninio ka
piniu muro stovėjo ir žiurėjo in 
szali, nuo kurios ketino ateiti 
Agotėlė.

Muzike pas Rasaleli senei 
nutilo, szviesa užgeso, kaime 
buvo suvis tyka.

— Kasžin ar ateis? Klause 
pats saves vaikinas, isz didelio 
nuobodumo. Gal negales ateiti, 
o gal ir nenorės!

Tame ka toki paregėjo atei
nant ir iszgirdo tyku baisa:

— Ar esi?
Ant to balso vaikinui szirdis 

suplakė ir atsake:
— Esmių. Ir sztai isz krumu 

iszejo mergina ir prisiartinejo 
prie jo.

Toji pagriebus jam už ran
kos baimingai žiurėjo link kai
mo ir tarė:

— 'Neprivalau in ežia ateiti, 
ba sueiga, su vaikinu tokiam 
laike del merginu negražu. Bet 
matai, del tavęs turėjau tai pa
daryt! O ant galo, ežia ant ka
piniu mano motinėlė ilsisi, tai 
ji nuo pikto mane apsaugos! 
Ne užtruksiu ežia ilgai, tiktai

ir in baž- 
czia niekad neeina! Sarma- 

tinasi musu muzikiszkos ser
mėgos ir rėdosi in trumpa Vo- 

' kiszka surdoteli!
— O rakalis! Paszauke Bal

trukas.
Bet tuojaus sukando dantis,

bai- isz szvento tikėjimo 
Baltru- ny

su nenoru ir vos maiszo Vokisz- 
kus žodžius. Vietoje sakyt pus- 
ryežiai, tai jis,sako frysztyk, o 
pietus mittag. Ar tai kas gir
dėjo ?! O ir daug kitokiu bjau
riu žodžiu naudoje, jog negali
nesuprast. O kaip su kuom su
eina ar pasitinka, tai nepagar

ba nabagėlis negerai iszsitare,' bina Dievo, tikai sako “labas 
mat ir jisai, norėdamas gerinus rytas” aiba da niekiau: “gu- 
patikt merginai, tai ir pirko ton morgen!” O kaip szian- 
Prusuose toki surdoteli ir da-Jdien nenorėjau priimtie nuo jo 
bar buvo apsivilkės. Mat ir arielkos, tai pasako: kičine Ube 
Agute lyg poniszkai nesziojoj ar tu nenori trinkiu sznape, tai 
kaipo tureziaus duktė.

Agute rodos to susimhiszy- 
nio nenužvelge ir kalbėjo to-

man mano “bore’’ skauda!

liaus:
— Tasai Marazas, turėda

mas nuolatos su Prūsais susi- 
neszima, jau kone ir savo kal
ba užmirszo ir jaigu szneka, tai

Jum vyrueziai tai vakacijos,. 
O man vieni vargai bėdos,

Atsilsio neturiu,
Nes po svietą vis važuoju.

Tai in tolimas szalis,
Per croplanu, autobosu arba,

Kita syk strytkaruku,
Vis važiuoju ir važiuoju,

Kol galo negausiu.
Važiuojant namo, vienoje 

vietoje atsilankiau,
Nes turėjau* svarbu reikalu 

pas viena,
Naszlaite biedna.

i Isz ryto buvo tyka, kaip 
avižų seje, 

Rodos Dievulis sustabdė
ir veje,

kiu gyvaste atiduoeziau!
— Del to-gi niekeno neno

riu but, kaip tiktai tavo.
— O tėvas tavo, o Marazas?
— Asz tavęs troksztu! Pa

antrino mergina.
— O! Kad tai Dievas duo

tu tave del manes už paezia! Ne 
apie tavo pinigus man eina, tik
tai apie tave paezia; bet kaip 
gaut tave, kada jau su kitu po 
sugertuviu?

— Tos sugertuves nieko ne 
ženklina, atsake. Alano moti
nėlė mirdama kalbėjo,. idant 
saugotus! nedoru žmonių. Mo
tinos jau nėra ant svieto; bet 
jos duszia jauezia ant manes ir 
manstiju nedariais ant manės 
tos nelaimes idant Marazui tek
iau!

Nuszluoste aszaras, paskui 
paėmus Baltrui už rankos nu
vedė giliu in kapiniu, ir tarė:

— Matai ežia ilsisi mano 
j motinėlė. Klaupkime ir melski
mės už jos duszia. O ji mums 

nuo Dievo, jog apsi-
vesime.

Valandoje, kada Baltrus su 
/Agotėlė klūpojo szale kapo, 
isz debesiu iszlindo menulis, 
apszviosdamas kapines ir me
džius. Toki ramuma pajuto 
abudu szirdyse, jog rodos mo
tina prižadėjo savo pagelba.

— Baltruk! Tarė Agotėlė 
už valandos kada pasimeldė. Ir 
pasikeldama nuo žemes rodos 
susidrutinus. Baltruk!
Paantrino, nesirūpink! Man 
rodos kas sako, jog tai busi 
mano.

Vaikinas dirstelėjo ant jos 
su dyvu, o ji toliaus kalbėjo:

— Nežinau, kaip tai taip 
stosis, bet kad busi mano, tai 
busi, ba po szitai maldai tikiu 
in tai drueziai! Jau asz turiu 
oi tie namon. Bukie ramus ma
no mylimas!

—TOLIAUS BUS—

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro- 

■ bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
j Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$

Penkios Istorijos apie Buri'ke 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 

j Kas Man Nakci Acitiko ( Dzūko 
I pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25$

Saule Publishing Co., 
i Mahanoy City, Pa. ,

iu; iszpraszys

PUIKI ISTORIJA ,

kapitonas
Velnias

Negalėjau nesuprast ka jis 
kalbėjo. Ir ka nuo tokio bedie
vio gali gero tikietis! Pasa
kiau net savo tėvui, jog An
drius nevertas žmogum vadin
tis, jog jau viena karta, kada 
ėjo per rubežiu, likosi per abie- 
szczikus paszautas, ir už rube
žiu sėdėjo du sykiu kalėjimo ir 
da nežino kas ji lauke. Tai tė
vas mano net užpyko ant ma
nės ir nesidavė perpraszyt, jis 
nežiūri ant Marazu nedoryb
tiktai ant ju turto, tas ji apja- 
kino ir protą atome.

Baltrus stovėjo, kaip nudieg
tas.

— O Dieve! Mano smutka 
negreitai kas supras, dejavo 
kalbėdama mergina, ir neturiu 
priesz tave! O kaip man tavęs 
gaila! Szirdis plyszta kaip pa
mausimu apie tave!

Vaikinas net sudrėbėjo. Lai
kėsi, kaip galėdamas, kad tik
tai nepravirkt.

— Tu tyli, tu nesiskundi, 
kalbėjo Agotėlė, szluostydama 
aszaras, juk žinau kiek tu ken
ti! O Dieve, mano Dieve! Ir 
asz turecziau sueit in pora su 
kontralbancziku, kriminalistu! 
O tavęs, ka turiu szirdyje, ne
galiu gaut!

— Ha! Pertrauke gyvai 
Baltrus, ka ežia visus niekus 
minėti, juk del tavęs ir tavisz-

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

MAHANOY CITY, PA.

Atostogos - V akacija Pamarese

kanezius kaimuoezius.
Visam Nechloniu kaime visi 

linksminosi, vienas tiktai dvi- 
deszimts-metinis Baltrus Ma
tukas buvo labai nulindęs.

Szalindamasis nuo žmonių ir 
zobovu užsidaręs savo tėvu 
kluone, pjovė del arkliu akseli. 
Buvo užimtas savo darbu ir 
mintimis, jog negirdėjo spragi
lu balsu, klegejimo merginu, 
girgždėjimo vežimu ir to visko, 
kas kaime dėjosi, tiktai muzike 
isz Basaičio dvaruko labai jam 
in ausis atsimuszinejo ir jam 
szirdi, kaip su replėms, spaude.

Stengėsi ta skausmą a pma i- 
szint ir ta nuliūdima atstumą, 
tai skubino akseli pjaut, ir ak
selis isz po peilio, kaip isz mai
szo, pylėsi.

Ilgai taip diibo, ir sztai isz
girdo linksma triubeles graju 
pas Rasaleli ir besiedninku 
kliksmai didinosi, Baltruką ap
leido pajiegos ir nustojo akseli 
pjovęs. Rankas nuleido ir net 
pulte sėdo ant szalines renti
nio.

— O Agute! Paszauke. Agu
te brangi! Sziandien tavo su
gertuves su Andrium Marazu. 
Paims tave už paezia, iszvesz 
Marazas in kita kaima, in Jab- 
lanava ir ne tiktai, jog man ne
teksi, nes ir niekad tavęs ne 
matysiu!

Sėdėjo Baltrukas ir laikosi 
sau už szirdies sunkiai dusau-

tiejus ir net už peties Baltruku 
pakratęs, ar jau ne savo tėvo 
nematai ir negirdi? Visada sma 
giai dirbai, o dabar sėdi, kaip 
nulietas ir iszrodai kaip isz ne
valios sugryžas!

Kada da sūnūs nesijudino, 
pakratė gerai už peties ir pa
szauke :

— Vaike! Kas tau! Susival- 
dink!

Vaikinas pravirko.
— Ir tu, kvailuk! Tarė senis 

pats save ir tėvus nereikalingai 
rupini. Žinau kas tau korike, 
nes ant tuszczio; Agota ne del 
tavęs! Pasirūpino sau Rasale
lis ant žento Maraza, lygu tur- 
cziu, sau, sziandien sugertuves, 
bus ir veseile, del tavęs viskas 
pasibaigė. Ar bus Agota lai
minga už Marazo, ant to Rasa
lelis ne paiso, jam tiktai eina 
apie tai, kad o duktė butu da 
turtingesne. Tu ja turtinga ne
padarytum, ba turtu neturi, tai 
vaikeli turi apie ja užmirszt, o 
del tavęs bus geriause! O dabar 
eikie in tvartu, užmesk ark
liams szieno ir ateik ant vaka-

I rienes!
Baltrukas apsimalsžindamas 

paklausė tėvo nieko nesakyda-

noriu tave suramint, ba žinau, 
jog 'esi susirupines.

— Agute! Paszauke Baltrus, 
sudedamas rankas, tai, tai tu 
da apie mane manstini? — ir 
nuo graudumo negalėjo dau
ginus kalbėti.

— Paklausykie manes, kal
bėjo pamaželi mergina: Mara
zas isz Ja'blanavo jau apie ma
ne tarp saves padare sutartu
ves ir pribuvo sziandien ant 
sugertuviu, bet asz nepriėmiau 
su arielka stiklelio nuo An
driaus Marazo. Tėvas net bare 
mane užtai. Pripuoliau tada tė
vui prie kojų ir prasziau su 
aszaromis, idant da manės ne
leistu; nieko vienok negelbėjo. 
Pasako tėvas, jog turiu teket 
už Andriaus ir gana! Apsiver
kiau ir pagalvojau sau: O kad 
tai butu gyva mano motinėlė, 
toji butu manes neleidus. Bet 
biedna guli žemeleje, o tėvas 
didelis ginezas! Tai kas mane 
dabar apgins? Pati dabar neži
nau, ka nabage pradėsiu!

Baltrukas net sudejavo.
Agute-gi atsidusus ir nu- 

sžluoszczius su žiursteliu asza
ras, dadave su kartumu:

— Andrius Marazas! Ar tu
mas. ji pažinsti? Yra tai kąnfraban-

O kada paskui sodo su tėvais cziko sūnūs, o ir jis pats neszio- 
vakarieniaut, tai negalėjo vai-'ja isz Prusu tavorus ir spiruta. 
gyt, norint buvo bulviniai su1 Juk nuo to pralobo ir sziandien 
pienu kukuliai, bet jam nelin-'mano tęva su tuom apjakino, o 
do. Ir kada tėvas su motina' kuris būdamas taipogi turtin- 
jam nuolatos kalbėjo, jog Ago-'gu, pasigodetu ant ju pinigu.

Neužmirszkitc Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai ui- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszcxio. PASKUBINKITE | I J

tele mergina! O jos szirdis ir Ir kad Andrius butu tiktai kon- 
duszia da gražesne! Asz tiktai tra'bancziku, tai tiek to, da ba
su ja galeeziau būtie laimingu! tu puse bėdos, bet yra girtuok-

Tevai pažiurėjo vienas in ki- lis ir pabaigtas latras! Juokėsi

Bet kada vakare namo eiau, 
Tai visko girdėjau.

Czia volei keletas palicijantu, 
Tempe in la kūpa keletą 

vyruku,
O jeigu da ilgiaus taip 

girtuokliaus,
Tai visi gala tikrai gaus!

* * *
Gerai tiejei padarytu, 

Kad nuo gėrimo susilaikytu, 
Ba katrie maža protą turi, 
Kad ir blaivus ant kvailio 

iszžiuri.
Kaip tiktai kada užsigėrė, 

Tuojaus už cziupriniu 
susitvėrė,

Susiplesz drabužius.
Užsiclužo ragus.

Pas vaita apsiskundžia, 
Lo'bina tuom sudžia.
Bausmia užsimoka, 

Arba in lakupa patenka. 
Tada gailesi savo kvailumo, 

O bet nepameta gudrumo, 
Ba kada iszsiliuosuoja, 

Velei sztopa gere, uliavoja.
Argi tai nežiopliai, 

Jau tik kaip gyvuliai!
O kad laikraszti užsiraszytu, 

Kitokais vyrais butu.
* * *

Vienoje vietoje “parte” buvo 
negirdėta,

Stuba buvo padabyta, 
Nes didelis asz apsipaeziavo, 

Biedniokelei nieko priesz
• ji negiliavo, 

Kiti apie gulinezius tupinėjo, 
Jog tas viskas juokingai 

iszžiurinejo.
Daugiau nesakysiu, 

Veluk užtylėsiu!.

Vakacija prie pamariu dabar visus vilioja. Dabar visi 
traukia in pamares pasilsėti ir pasilinksminti. Czia matome 

kaip ne tik suaugusieji linksminasi, bet ir mažieji.

Tik Sapnas

Pati — Antanuk szirdele, 
sapnavau baisu sapna ir ne
galiu miegoti.

Vyras — O ka toki sapna
vai?

Pati — Asz sapnavau, jok 
mane iszvoge kokis tai vy
ras ir iszveže mane net in 
New Yorka.

Vyras — Eik gult, — da 
tokis kvailys neatsirado, 
kad man padarytu ta gera- 
dejyste kad su tavim iszbeg- 
tu.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianeziua 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA! 

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. J

arba pradžia 
SKAITYMO 
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64 pus., Did. 5x7col.
Tiktai, 10c.
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Žinios Vietines
i — Utarninke pripuola P. 
Marijos skapleriu; Seredoj Szv. 
Aleksio.

— John Merook isz New 
Bostono, likos sužeistas in ran
ka laike darbo New Boston ka
syklose. Gydosi namie.

— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbute: 
Kristina Gregas, Pranas Galits- 
kis ir Juozapas Anceraviczia 
Juozapas Valentakonis ir 
Rosemary Rainis, visi isz She- 
nadoro: Mare Zemedes isz Ma- 
hanojaus.

— Ketverge pripuola Szv. 
Kamilio; Petnyežioj Szv. Vin
cento Paulieto.

— Laidotuves a. a. Juoza
po Aidukaiczio, kuris pasimirė 
pereita Utarninka, invyko Su- 
batoj, su apiegomis Szvento 
Juozapo ‘bažnyczioje 9-ta va
landa ryte ir likos palaidotas 
parapijos kapinėse. Graba nc- 
sze George Heffner, John Ryan 
[Walter ir Robert Boner, Char
les Erbe ir Juozapas Aleksy
nas. Graborius Liudvikas 
[Traskauskas laidojo.

LENKIJA:
GALINGA, 

NELAIMINGA

ISZ VARSZAVOS. — Per 
szimtus metu Lenkija buvo ka
ro laukas visai Europai. Tris 
sykius jos krasztas buvo su-' 
skaldytas ir padalintas tarp’ 
Tsariszkos Rusijos, Prūsijos ir| 
Austrijos. 1795 metuose Lenki
ja visai buvo pražuvusi. Ji isz 
numirusiu prisikėlė 1918 me
tuose. Ji pirmutine pastojo 
Hitleriui kelia 1939 metuose ir 
paskui vėl buvo suskaldyta 
tarp Rusijos ir Vokietijos.

Didžiuma Lenkijos dabar 
randasi griuvėsiuose, penkta 
dalis visu Lenku yra isznaikin- 
ta. Tie kurie liko dabar yra Ru
sijos vergai, alkani, pusnuogi 
ir kankinami!

Į Palmerton, Pa. f Senas gy
ventojas Juozapas Miseviczius 
į62 metu amžiaus, nuo 964 Ha
zard Ulyczios, numirė po ilgai 
jir sunkai ligai Northampton 
[ligonbute, Birželio 25-ta diena 
10 valanda vakare. Velionis 
pribuvo isz Lietuvos 1903 me
tuose, jis paėjo isz Žvirgždžiu- 
liu kaimo, Klovainių parapijos. 
[Velionis 'buvo linksmo budo ir 
mylėjo su visais suveiti, kaipo 
būdamas 'biznierius per ilgus 
metus. Turėjo daugybe drau
gu ir pažinstamu viso apylin
kėje. Paliko dideliam nuliū
dime paezia Gasylda, sunu My
kolą, dvi dukterys: Elzbieta ir
Amilija, taipgi svogeri Antana sostiniu. Bet po karo Varszava 
Oginta. Likos palaidotas Bir
želio 29-ta diena, 9-ta valanda 
ryta, o iszlydint isz namu atvy
kęs Kunigas P. Mockus isz 
Coaldale, Pa. Iszkilmingos 
Szv. Miszios atsibuvo Saldžiau
sios Szirdies Jėzaus bažnyczio
je ir palaidotas parapijos kapi
nėse. Grabas buvo papuosztas 
puikiausiomis gėlėmis kviet- 
komis, taipgi buvo daug Szv. 
Misziu korteliu. Amžina atsi- 
si! Nuliudus szeimyna taria 
szirdinga aeziu visiems kurie 
dalyvavo laidotuvesia. —J.V.

Kongresmonu
Marszelka

Lenkai dabar jau ima vėl pa
justi savo nualintas jiegas ir 
ima Sovietams prieszintis. Esa
moji valdžia neatstovauja Len
ku, ir visi Lenkai jau ima su
prasti kad jie nėra Sovietu 
draugai, bet vergai.

Ignace Jan Paderewski, gar
sus pijanistas, muzikantas su- 
gryžo isz Amerikos ir tapo 
Lenkijos pirmasis Premieras. 
Marshal Josef Pilsudski buvo 
pirmasis Lenkijos Prezidentas. 
Dabar Lenkija atsidūrė in So
vietu nagaikas.

Lenkai jau gyvu kailiu paty
rė kas tai yra būti tremtiniu 
1795 metuose, kai ja suskaldė 
Rusija, Prūsija ir Austrija.

Kai Sovietai susitarė su Na
ciais 1939 metuose, Lenkija, 
kaipo nepriklausoma tėvynė 
nustojo savo gyvenimo.

Pirm negu Naciai užpuolė 
Lenkus, Varszava buvo viena 
isz gražiausiu ir pažangiausiu*

Keenth Romney, saržen- 
tas del Kongreso, laiko lazda 
kuri yra ženklas jo darbo ir 
pareigos. Jis turi palaikyti 
tvarka Kongresą. Ta lazda 
yra 46 coliu augsztumo ir tu
ri 13 lazdeles, kurios atvaiz

duoja pirmąsias trylika 
valstijas.

. Lietuvos Partizanu
Daina

DEDE O’DANIEL Mokslo Moteris

buvo vien tik pelenu ir griuvė
siu pilis.

Daug Lenku kareiviu karia
vo priesz Nacius su Anglais kai 
Lenkija jau buvo pakavota. 
Lenku raiteriai stojo in Angli
jos kareiviu eiles ir kariavo 
sykiu Afrikoje.

Tukstancziai Lenku iszsine
sze isz savo tėvynės ir susirado 
sau namus svetimuose krasz- 
tuos'e.

VAKARU EUROPA. (LAI 
C) — Isz Lietuvos neseniai 
parvykęs asmuo mums perda
vė transkripcija Lietuvos par
tizanu dainuojamos dainos. Szi 
daina, insisenejimo keliu, užsi
liko da nuo Vokiecziu užiman- 
tos laikais pogrindžio vestos 
kovos.

Palinko liepa szalia kelio, 
Pravirko motina sena, 
Sūneli, Tėvynė tave szaukia, 
Ir vėl laisva bus Lietuva.

O, jeigu mirsiu už Tėvynė, 
Už brangu varda mus szalies, 
Mergaite, papuoszki mano 

kapa, 
Baltais akacijos žiedais.
ir t.t. 5

Szia daina sziandien dainuo
ja Lietuvos jaunuomone na
muose, traukiniuose, pabuviuo- 
se r t.t.

Komunistams Riestai
Brazilijoje

WASHINGTON, D. C. —
Kad nors biski suprastume 
kaip politikieriai gyvena ir ko
dėl jie daro ka jie daro Wash
ingtone, pažiūrėkime in Sena
torių isz Texas, kuri visi vadi
na “Dede O’Daniel.” Kai Kon-, 
gresas ir Senatas norėjo pra-i 
tęsti nors ant szesziu menesiu 
ta instatyma kuris sulaikė | 
kasztus ir neleido daigtam ir 
maistui per daug pabrangti,' 
Dede O’Daniel pirmutinis szo-Į 
ko pareikszti savo pasiprieszi- 
nima. Jis sake kad jis jokiu bu-l 
du nepristos prie tos bylos pra- 
tesinimo ant ilgesnio laiko. Kai 
Senatoriai renge kita instaty
ma sudaryti ir iszleisti, vėl tas, 
musu Dede O’Daniel protesta
vo. Jis sake kad Amerikai ne
reikia jokiu suvaržymu, kad 
biznieriai yra teisingi žmones 
ir jie su savo sanžine derinsis 
ir nieko nepabrangins.

Dabar pažiūrėkime ka tas 
musu Dede O’Daniel pats isz- 
perejo, ir kodėl jis jokiu suvar
žymu teisingiems biznieriams 
nenorėjo ir nenori: Kai tik tas 
kasztu suvaržymo instatymas 
pranyko, jis tuoj aus visus ran- 
dauninkus isz savo namu iszva 
re. Tenai ant randos buvo apie 
keturiolika szeimynu. Kai jis 
buvo paklaustas kodėl jis taip 
padare jis pasiaiszkino kad jis; 
nori pats tenai gyventi. Kai 
vienas laikrasztininkas paste
bėjo kad tas namas perdidelis 
jam vienam, tai jis sake kad 
jam reikia turėti gana kamba
riu savo svecziams. Ir to nega
na; per kara jis taip savo poli
tika sutvarkė kad jo abudu vai 
kai buvo Washingtone ar apy
linkėje, kai kitu tėvu vaikai 
stojo ant karo frunto.

Da pamirszome pasakyti kad 
tie randauninkai nebuvo iszva- 
ryti už tai kad Senatorius, ar
ba Dede O’Daniel norėjo visa 
narna sau, bet už tai kad jis no
rėjo visiems randas pakelti nuo 
$60 iki $100 in menesi.

Tai visai nedyvai kad tas 
musu Dede O’Daniel nenori jo
kiu kasztu ar randos suvaržy
mu. Kibą czia ne Amerika, kaip 
kas nori daro.

Daktare Lise Meitner isz 
Vokietijos savo mokslu ir 
darbu prisidėjo prie priren
gimo pirmos sprogstanczios 
bombos. Ji iszejo savo aug- 
sztus mokslus Rochester 
Universitete, ir paskui dir
bo musu valdžiai prirengti 

ta baisia sprogstanczia 
Atom bomba.

Pajieszkojimas
Būnant Amerikos kariuome

nei, tapo man tarnauti su vie
nu Lietuviu, kurio antraszo 
asz pamecziau. Jo pravarde, 
Kryzausky ar Križaviczius gy
venant apie South Jersey, New 
Jersey valstijoje, buvo R. F. D.

Lenkijos fabrikai buvo su že
me sulyginti, ūkiai, farmos bu
vo sunaikintos.

Dabar Lenkijos Tarybos 

Prezidentas Boleslaw Bierut 
yra prielankus tarnas Sovietu 
ir visu geru Lenku neapken- 
cziamas. Rusija su isztiestomis

ISZ BRAZILIOS. — Brazili
jos Komunistai dabar visomis 
galiomis stengiasi palaikyti 
valdžia, kurie jie turėjo metai 
atgal, bet mato kad jie jau pra- 
siszoko ir savo gera varda pa- 
trotino.

Visoki susikirtimai, sumiszi- 
mai ir visokios straikos, dabar 
jiems varda sugadino ir val
džia iszleido griežtus instaty- 
mus priesz Komunistus. Eina 
gandai kad valdžia net ir visai

Gavo Duonos

rankomis priima visus Lenkus, I Part^a^ uždraus dalyvauti rin-

jersey valstijoje, ouvo k. r. u. 
antraszas ir miestelio varda Sanyt°Ja-

bet tie Lenkai turi nusilenkti ir 
pripažinti Stalina kaipo ju isz-

neatsimenu. Praszau atsi- 
szaukt ant adreso: Benedict 
Grebaus, 220 Roebling 
Brooklyn 11, N. Y.

Naujos Gadynes 
Tarnaite

Pone — Eidama in sztora, 
užeisi pas ponia daktariene 
ir papraszysi, idant ryto atei
tu pas mane ant arbatos.

Tarnaite —Gerai, praszau 
ponios, nes pone daktariene 
neateis, ba turi vaikus pri
žiūrėti.

Pone — O tai del ko?!
Tarnaite — Ba josios pana 

tarnaite ryto iszeitineje pasi- 
vaikszczioti!

* 4, ' k ' “ i
i!

Generolas Tadeusz Komo- 
rowski, geriau žinomas kaipo 
Generolas Bor yra visos esamo
sios valdžios ir visu Sovietu 
prieszas. Jis visomis galiomis 
gynė Varszava nuo Naciu, bet 
jam nepasiseke kai Sovietai ji 
iszdave.

Dabar tikri ir isztikimi Len
kai, o ypacz Lenku vaikai ba
stosi po visa Europa. Jie yra 
isz tikro žmones be tėvynės. Jie 
Hitleriui pastojo kelia, jie sto
jo in kara priesz musu priesza 
pirm negu mes da buvome pri
sirengė karui. Jie buvo pirmie
ji musu talkininkai, o dabar 
mes savo prieszus geriau szel- 
piame negu tuos savo draugus 
ir talkininkus Lenkus.

1 kimuose.
Brazilijos Komunistai 

biausia prasiszoko ir sau 
džiausią skriauda padare 
jie užpuolė ant Amerikiecziu ir' 

. Amerikos biznierių. Toks už
puolimas ant Amerikos biznie- 

, riu labai pakenkė visai preky
bai Brazilijoje. Paskui Ponas 
Luiz Carlos Prestes, Komunis
tu vadas Brazilijoje prasitarė, 
kad jeigu kada nors Brazilija 
stotu in kara priesz Rusija, jis 
ir jo sekėjai stotu už Rusija. 
Toks vieszas iszsireiszkimas

1 nebuvo in sveikata visa Komu-1 
nistu partijai, Brazilijoje.

la- 
di- 
kai

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

20 Centai.
* SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

Charles Robinson, septy
nių metu vaikutis, mate kad 
jo Mama neturi namie gana 
duonos, nutarė savo Mamy
tei rasti duoneles, ir iszejo in 
miestą. Jis po visa Somer
ville miestą, Mass., vaikszti- 
nejo ir net in Medford, Eve
rett ir Chelsea nusibaladojo 
pakol policija ji pasikvietė 
pas save. Jo Mamyte ji ra
do pas policijantus, kurie ji 
gražiai pavaiszino ir paskui

Mamytei sugražino.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

KOMUNISTISZKAS * Mums labai gaila ir skaudu 

I A IK R K7TK D 1M |Pasitraukti ir atsisakyti, ir ti- LAlKKAbA 11 □ i . M. kimies kad Ponas MarshallI
j Field supras, kad mes ji ger
biame ir godoj ame, bet jo re
daktoriui mes negalime toliau 
dirbti.

NEW YORK. — Laikrasztis 
kuris save pasivadina literio- 
mis P. M., kurios reiszkia “Po 
Pietų” prisipažinsta kad jis
turi viską kas reikalinga ge
ram laikraszcziui tiktai skai- inPYko ir pasisamdė pen
ty to j u neturi.

Redaktorius Ingersoll, bai-

tytoju neturi. Apie 165,000 kis kitus in vietas> ir Pasi' 
skaitytoju duoda taip sakant aiškino savo skaitytojams 
kolektos kasdien po penktuką, Ikad Jis Yra dabar persekioja- 
o apie 200,000 duoda po de- mas- Tame paeziame numeryje 
szimtuka nedeliomis. Isz tu savo Komunistiszko laikrasz- 
skaitytoju kolektos, laikrasz-i czao Rs prisipažino kad jam 
tis gauna apie $60,000 in san- reikaWa 100,000- dapgiau 
vaite. Bet tai, toli gražu nega-!

| na, toki laikraszti iszleisti. Kas J 
sanvaite tas laikrasztis eina gi
liau in skyle.

Jau daugiau negu szeszi me-j 
tai kai didžiausio Chicagos 
sztoro savininkas, Marshall 
Field remia ta Komunistiszka* 
laikraszti ir visas jo kasztus 
moka. Kelios sanvaites atgal 
jam kasztavo $40,000 del vie
nos sanvaites.

Marshall

skaitytoju.

1939 metais, redaktorius In
gersoll pasisamdė garsiausius 
ir geriausius raszytojus Ameri
koje, kaip tai Heywood Broun, 
kuris isz kitur laikraszcziu 
gaudavo $10,000 in diena už sa
vo straipsnius, ir kuris priesz 
savo mirti tapo Kataliku, Do
rothy Parker, Dashiell Ham- 

i met ir Lillian Hellman. Aisz- 
kus dalykas szitokis raszytoju 
sztabas brangiai atsėjo. Redak
torius Ingersoll tuoj aus pradė
jo jieszkoti savo laikraszcziui 
milijonierių rėmėju.

Jis beveik ir susirado viena 
aniuoliszka rėmėja in Poną 
Edward Noble, kuris apsiėmė 
visus kasztus padengti. Bet ne
laime kad tuo pat sykiu Hitle
ris užpuolė Lenkija ir Ponas 
Noble pramatė kad czia jau vi
siems nebus gerai. Jis atsisakė 
remti ta laikraszti. Paskui re- 
dektoriu Ingersoll rado sze- 
sziolika kitu milijonierių, ku
rie sutiko indeti $100,000 in ta 
laikraszti. Bet jie tuojaus 
pirsztus apsisvilino ir savo pi
nigus atsiėmė.

Per visa szita laika, Daily 
News redaktorius Captain Joe 
Patterson nesnaudė. Jis nujau
tė kad szitas naujas laikrasztis 
gali jo laikraszcziui bizni pa
kirsti. Bet jis tuojau pamate 
kad czia visai baimes nėra, nes 
žmones szlamsztu nenori, ne
paisant kad ir mokyti žmones 
tuos szlamsztus raszytu.

1940 metuose jau P. M., laik
rasztis nusmuko iki 31,000

Ana sanvaite Marshall Field
TT C7I 71 A vn TIQIiszrokavo kad Jam per tuos sze-;
1 UijAvjZ/iA V IL 1 !□ szis metus tas laikrasztis kasz

tavo apie $4,318,000 ir galo ne
matyti. Marshall Field perspė
jo Komunistą redaktorių 

susitiko ir nutarė viso karo ei-' Ralph Ingersoll kad szitaip vi
sados nebus, kad jis nebus mal- 
žiamoji karvute amžinai.

Tam Komunistui redakto
riui Ingersoll ir kitos bėdos pa
sirodė isz Washingtono. Penki 
isz szesziu jo geriausiu raszyto
ju padavė savo popieras ir atsi
sakė, pasitraukė isz darbo. Vie-1 
nas isz j u buvo jaunas, gabus ir 
mokytas James Wechsler, ku
ris Washingtona ir Washingto 
nieczius pažinsta taip kaip mo 
tina savo vaikus pažinsta, ki
tas buvo Nathan Robertson, 
kuris per dvideszimts-tris me-j 
tus zulinasi po Washingtona ir. 
visus politikierius ir diplioma- 
tus ir j u szeimynas gerai pa
žinsta ir moka raszyti. Pats 
Marshall Field pasakė piktai: 
‘ ‘ Tai prakeiktai geri ir gabus 
raszytojai, labai man gaila kad 
jie mus paliko!”

Visi penki tie raszytojai pa-
- - - ■ Mihail skaityt°ju. Redaktorius Inger-

I soil ketino pakelti mokesti nuo 
I penktuko iki deszimtuko, bet 
I nedryso, nes jis visa kosere vis 
1 reke kad viskas brangsta ir nė
ra jokio reikalo tam pabrangi
mui. Jo laikrasztis nepriima jo
kiu pagarsinimu, nes jis sako 
kad žmones nenori skaityti pa
garsinimu. Bet tikrumoje jis 
nepriima pagarsinimu už tai, 
kad niekas jam neduoda pa-

I garsinimu, o isz kitos puses jo 
spaustuves maszinos nėra tin
kamos spausdinti pagarsini
mu.

TAIKOS SUTARTIS,

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ga ir paskui sutiko pripažinti 
! Francuzu Tautininku Komite- * 
' ta.

Vaitos Konferencijoje jau 
trys didieji tūzai apsudino Vo- 
kieczius ir nutarė visa Vokieti
ja užkariauti.

Potsdam Konferencijoje jau 
dvieju didžiūnu nebuvo. Chur- 
chillis būvą paszalintas isz sa
vo vietos per rinkimus Angli
joje, Rooseveltas pasimirė. Da
bar jau Stalinas likosi bosas. 
Nors Sovietai nei pirszto nepa
kėlė priesz Japonus priesz ka
ra, (Jie stojo in kara priesz Ja
ponus kai Japonai jau susimy- 
liejimo praszesi isz Amerikie
cziu) dabar szitoje konferenci
joje Stalinas state savo reikala
vimus Pacifiko vandenyse.

Konferencija Londone suiro 
ir nieko nenuveike, nes Sovie
tai niekam nenusilenke, nie
kam gero nedave.

Paskui Moskvos Konferen
cijoje viskas kaip ant sviesto 
ėjo. Stalinas visus gražiai pri
ėmė,, su vodka pavaiszino ir 
paskui visus taip apmulkino 
kad musu sekretorius ne tik be 
marszkinih, bet ir be kelnių 
parvažiavo. Tenai buvo nutar
ta kad Amerikos ir Rusijos ar
mijos turi pasitraukti isz Man- 
churijos. Amerikiecziai grei
tai pasitraukė, bet Sovietai te
nai pasiliko pakol juos vytei 
iszvijo Amerikiecziai. Jie ir pa
sitraukdami viską 
visus apiplesze.

Dabar Paryžiaus konferen
cijoje vėl eina derybos, vėl ta
riamasi apie taika. Luxem
bourg palociuje dabar vėl tie 
musu didžiūnai susikirto ir 
prie nieko priėjo. Trieste mies
to klausimas visus sustabdė vi
sa tvarka suardė. Jau dabar, 
galu gale ir Anglijos Bevinas 
ir Amerikos Byrnes rado savo 
drąsą ir. savo liežuvius ir isz- 
dryso paežiam Stalinui pasi- 
prieszinti. Tai geras ženklas, 
geras žygis in gera puse, bet 
gal jau pervelai. Jau tiek kon
ferencijų praėjo, jau tiek sykiu 
mes tam Stalinui cziebatus ap
laižėme kad dabar jau sunku 
pasakyti ar mes galėsime ant 
savu kojų atsistoti ir kaip vy
rai, o ne vergai su Stalinu skai
tytis. | ,

iszsinesze

siuntė laiszka ponui 
Field, kuriame jie rasze: 
su sanžine neleidžia mums il
giau dirbti ir darbuotis del re
daktoriaus Ralph Ingersoll. Jo 
Komunistiszkas nusistatymas 
ir žiaurus pasielgimas su pa
prastais žmonėmis inžeidžia 
labai daug Amerikiecziu. Jis 
visai nepaiso žmonių jausmu. 
Nors jis pats nėra jau tikras 
Komunistas, bet jo laikrasztis 
yra perdem Komunistiszkas.

BeisBole Meksikoje

Meksikos gyventojai taip 
pamylėjo Amerikos sp rta 
‘Beis-Bole,’ kad jie ima per- 
sitraukti geriausius beis-bo- 
lininkus isz Amerikos ir te
nai pradeda beis-bole loszti. 
Czia Babe Ruth, Amerikos 
garsiausias beis-bolininkas 
žaidžia, loszia beis-bole in 
Vera Cruz. Eina gandai kad 

jis tenai ir pasiliks.

kas, Ponas MarshallKol
Field padengia visus to Komu- 
nistiszko laikraszczio kasztus. 
Kai jam insipyks, tai tam Ko- 
munistiszkam laikraszcziui bus 
galas. Nors ant tiek sveika ir 
gera žinoti, kad Amerikiecziai 
neremia to Komunistiszko laik
raszczio.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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