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Isz Amerikos
3 Jūreiviai Iszgelbeti

PEIPING, KINIJA. — Ko-

BIKINI, PACIFIKE.
Ana sanvaite Amerikos Karo

Žudymai 
Galėjo Būti

4 AMERIKIECZIAI 
ŽUVO

Kiniszki Komunistai
Nužudė Amerikos Ma

rinus; 19 Sužeisti

enkios Szalys
PHILADELPHIA, PA.

Trys vyrukai, kurie neseniai 
buvo isz laivyno paleisti, per, 

. are • nQio I Sztabas paleido kita sprogs- greitai važiavo skersai Dela-, r „
! tanczia “Atom” bomba paziu-

1 . . . . , i j i u- tt : reti ka tokia bomba padarys po: ant Amerikiecziu marinu ir ke- Philadelphia. Kai jie norėjo
1 - 1 vandeniu. Didis ir galingas ka-

, i , , .i • 'riszkas laivas “Arkansas,”zeide. Marinai ėjo sargybos uiyczia, bet kaip tenai jiems • <<<••<, . „J , , J .... t.J svėrė ame 26,100 tonu, ir “Sa-darba ant visos eiles troku kai 
Komunistai be jokio perspėji
mo pradėjo in juos szaudyti.
Isz viso buvo apie szimtas ma
rinu, bet Komunistu buvo 300.

Vienas laikrasztis Peiping 
mieste raszo kad Amerikos Ka
ro Sztabas tuojaus pasiuntė vi- 
kompanija marinu in ta vieta,! 
bet czia isz valdžios jokiu žinių 
neiszeina.

| • • PEIPING, KINIJA. — Ko- b------  -------- -
| Q0*1/1 į munistai isz paszalu užpuolė^ ware River tilta isz Camden m

-------  turis nužudė ir devyniolika su-! Pasukti fiuo tilto in Szeszta

"‘'T ., --- '.„„i' t-J svėrė apie 26,100 tonu, ir “Sa-pasipainiojo didelis trokas. J u r . .
WASHINGTON, D. C. — 

Karo Departamentas nesenei 
iszleido vėliausias statistikas 
apie musu antro Pasaulinio 
Karo nuostuolius:396,637 Ame- 
rikiecziai buvo užmuszti arba 
dingo. Atsiminkime ta skaicziu 
396,637 musu jaunu vyru, mu
su sūnūs, broliai, vyrai ir tėvai 
kuriuos mes niekad vėl nema
tysime. Ju gyvybe atimta, kad 
Amerika vis pasiliktu ‘‘laisvos 
szalis.”

Kaina negali būti per auksz- 
ta tautai iszlaikyti savo laisve. 
Bet ar nebuvo galima kaip nors 
iszvengti ta baisu žudymą? At
sakymas szirdi pleszia, nes gal 
buvo galima! Gal netik tie 
396,637 galėjo būti iszgelbeti 
bet milijonai kitu visame pa
saulyje neturėjo žūti, jeigu tik 
Amerika 1939 m., butu buvus 
gana galinga inspeti Hitleriui, 
kad jis ir jo szalis bus sunai
kinti jeigu ims pražūties kelia.

Daugeli kartu mes Vokieti
jai inspejome, kad mes stovime 
priesz pavergima laisvu tautu, 
kad nes nepakesime Naciu Eu- 
ropa, nepakesime todėl, kad 
grasintu musu paežiu ateiti. 
Bet, liūdna teisybe, kad tuom 
metu, musu žodžiai nebuvo pa
remti jiega. Buvome galingiau
sia tauta pasaulyje, bet tauta 
kuri taip mylėjo taika ir ne
kentė kara, kad ji buvo in- 
traukta in kara visai nepasi- 
rucszusi. Siusdamas jo motori
zuotus pulkus priesz Europa, 
Hitleris tikėjo kad jis atsieks
savo tikslą pakol Amerika pa- $100,000.

beveik teisingai skliape ir paskui greitai visa 
vieszbuti (hoteli) apsupo. Nuo 
ko ar kaip jis tenai prasidėjo 
da nežinia. Miesto valdžias sa
ko kad tai buvo didžiausias 
gaisras in deszimts metu.

Tai pirmas tokis vieszas ir 
aiszkus susikirtimas tarp Ko
munistu ir Amerikiecziu Kini
joje. Komunistai prikaiszioja 
Amerikiecziams kad jie stoja 
in pagelba Tautiecziams Kinie- 
cziams ir ardo visa tvarka. Jei
gu keli toki susikirtimai atsi
tiks tai visai prastai gali vi
siems būti Kinijoje. Musu poli
tikieriai gali tuojaus pareika
lauti kad Karo Sztabas isz- 
trauktu visus musu kareivius 
ir marinus isz Kinijos. Rusijai 
tas kaip tik ir patiktu, nes tada 
jau Sovietai vieni tenai viesz- 
patautu. Galimas daigtas kad 
jie dabar szitus susikirtimus ir 
sukursto kad Amerikiecziai 
pasitrauktu.

jau ir taip senas ir aplūžęs au
tomobilius atsimusze in ta tro- 
ka ir paskui apsivertė ir užsi
degė. Vyrukai pradėjo spiegti 
ir szauktis pagelbos. Du vyrai 
ir viena moteriszke tuojaus 
pribėgo prie deganczio auto- 

i mobiliaus ir su policijantu pa- 
i gelba jie isztrauke tuos vyru
kus isz to deganczio automobi- 
liaus.

John F. McShane, 22 metu 
amžiaus vyrukas isz Stoning- 
ham, Conn., buvo to nelemto 
automobiliaus szoverys; jam 
galva praskelta ir viduriai la
bai sukriesti. Joseph Molloy, 
26 metu amžiaus, nuo 3852 N. 
Elsinore ulyczios, Phila., Pa., 
ir James Pugh, 22 metu am
žiaus isz Milford, Del. Jie visi 
buvo nuveszti in ligonbute. To 
troko szoverys nebuvo sužeis
tas, tik biski sukriestas. Jis 
dirba del Hershey Ice Cream 
kompanijos, kurios troka jis ir 
vaidino.

, ratoga” laivas, kuris buvo ero- 
planams intaisytas, tuojaus nu
skendo. Septyni kiti laivai ir 
penki povandeniniai laivai,! 
submarinai taip pat nuskendo. 
Paskui, už keliu valandų ir Ja
ponu galingas kariszkas “Na- 
gato” laivas paskendo.

Laikrasztininkas, kuris buvo

Bušai Valdo Visus Krasztus Nuo 
Vienu Mariu Iki Kitu; Brazilisz- 
kas Laivas Užsidegė Ant Mariu 
20 Žmones Žuvo; Tvanai Pa-

netoli tos vietos kur ta sprogs
tanti bomba susprogo, sako 
kad tas 26,100 tonu laivas bu
vę iszkeltas isz vandenio kaip 
koks sziupulys ir paskui pa
skendo bangose kurios buvo to
kios dideles kad sieke virsz di
džiausiu laivu.

Kai ta bomba susprogo po 
vandeniu, ji taip sudrumstė 
vandeni kad bangos pakilo net 
8,000 pėdu nuo mariu augsztu- 
mo ir iszsiplete daugiau kelias 
mylias ploczio. Vanduo tiesiog- 
virte virė nuo to karszczio. 
Plienas ir geležis ant laivu, 
kaip žvakes vaszkas sutirpo.

Mariu vanduo susimaisze su 
debesiais ir elektros bangos,

GAISRAS
KOTELYJE

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Keturi žuvo ir apie 22 buvo 
sužeisti kai ‘‘Hotel Herbert” 
v.žsidege San Francisco mieste. 
Bledies buvo padaryta apie 

Gaisras prasidėjo
siruosz. Ir,
spėjo. Per keturis metus mes in 
karia rengti savo armija. Už
mokė jom už galutina pergale 
su 396,637 aukoms.

Jeigu mes praleidome nors 
mažiausia proga sugražinti tai
ka pasaulyje nebūdami gana 
galingi svarbiausiame laike, 
musu tikslas turi būti kad ta 
klaida niekuomet neatsikartos. 
Todėl Prezidentas Truman, 
Generolas Marshall, Generolas 
Eisenhower ir visi kiti tautos 
Vadai, dabar ragina priėmimą
.Universal Military Training'^as labai pabrangs, nežiūrint 
Scheme, kuris insteigtu stipria1 kad ir valdžia prižiuręs kasz- 
civiline rezervą gerai iszlavin- 
to militarinio personalo, jeigu 
mums butu vėl reikalinga.

Planas, dabartinėj formoj, 
parūpina, kad visi jauni vyrai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DUONA PABRANGS
WASHINGTON, D. C. —

Nors dabar valdžia vėl ims su
laikyti kasztus ir neleis daig- 
tams per daug pabrangti, bet 
kiek teko dažinoti, tai duona 

I pabrangs. Ir beveik visas mais-

tus. Maža ko gero dabar gali
me tikėtis isz valdžios kaslink 
kasztu, nes visi fabrikantai ir 
sztorninkai reikalauja kad 
jiems butu pavėlinta pabran
ginti viskas ir valdžia nusilei
džia.

Wilkes -Barre, Pa
kaip koks baisus žaibas pereme 
visus debesis. Paskui tie mili
jonai tonu vandenio kuris buvo 
in padanges iszkeltas pradėjo 
kristi atgal in mares ir ant lai
vu. Tas vanduo jau buvo pilnas 
elektros ir viską žudė kur tik 
jis puolė.

Po trijų valandų nuo tos 
bombos susprogima nebuvo ga
lima nei per deszimts myliu 
prieiti prie tos vietos.

Nors ne visi laivai kurie te-

(Tasa Ant 4 Puslapio)Pirkie U. S. Bonus Sziandieu!

Czia Ne Trumpa Mėsos

I

Czia tik viena tokia vieta New York mieste kur ant sykio atsirado jau beveik ir per
daug mėsos. Keliomis dienomis priesz tai kada valdžia panaikino visus suvaržymus ant 
pirkimo ir pardavimo ne tik New York mieste, bet ir Chicago j e, Kansas City ir Los Ange 
les staiga atsirado daug visokios mėsos. Ar tai ūkininkai skubinosi savo galvijus parduoti 
pirm negu Kongresas butu invedes didesnius suvaržymus, ar už tai kad jau sukcziai su sa
vo ‘‘Black Market” iszejo isz biznio, ar tai del kokios kitos priežasties mėsos visiems bu
vo gana. Greicziausiai ta mesa atsirado net ir musu buczernese už tai kad ji labai pabran
go ir visiems geras biznis buvo.

ISZ PARYŽIAUS. — Visos penkios su
tartys, kurios nuginklavo penkis krasztus, tuo 
pat sykiu iszkele Rusija kaip galingiausia tauta 
visoje Europoje. Rusija sziandien stovi toje 
vietoje kur Vokietija stovėjo 1942 metuose, 
kada nebuvo jai lygios visoje Europoje. Dabar 
mažesnes tautos turi sau pasirinkti: “Ar prisi
imti Rusijos vergija, ar laukti Amerikos ir Ang
lijos talkos.” Tol mažesnes tautos kurios da 
kiek toliau nuo Rusijos randasi, kreipiasi in 
Amerika ir Angijos, bet tos kurios yra areziau 
prie Rusijos, turi, ar jos nori ar nenori de
rintis ir taikintis su galinga Rusija. Dabar vi
sas Pabaltijos kraszras su Lietuva yra Rusijos 
vergijoje. Per Yugoslav!jos politika ir armi
jas, Rusija dabar jau inlindo ir insigalejo Bal
kanų krasztuose. Czia ne vien tik Europai ir 
Anglija pavojus, bet ir mums Amerikiecziams. 
Nes tas kuris valdo Balkanų kraštus, valdo Vi
duržemiu juras turi savo rankose visus su Afri
ka susisiekimus. O kaip tik czia dabar Rusija 
per ta Komunistą Yugoslavs Tito insigalejo. 
Italijonai norėjo czia Rusijai kelia pastoti, bet 
per sutartis ant kuriu Amerikos Sekretorius By
rnes nusileido Rusijai, Stalinas atėmė visas Ita
lijos jiegas ir dabar likosi tenai vienatinis ponas.

Rusija laiko savo kariuome
nes prie Adriatikos juru; Pa
baltijos visas krasztas jau už
kariautas; ji visa vakarini Vo
kietijos kraszta valdo savotisz- 
kai ir nieko neinsileidžia, ji ne
sitraukia isz Austrijos, valdo 
Lenkija, Yugoslavia ir kitus 
tokius krasztus.

Ir visos szitos sutartys, ku
rias dabar raszo ir gamina Pa
ryžiaus Konferencija nesuma
žina Rusijos jiegos, bet jas 
stripina ir didina kai kitu tau
tu jiegas mažina ir silpnina. 
Dabar nei viena Europos tauta, 
nei vienas krasztas negali 
Rusijai prisilyginti!

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
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Kas Girdėt
' “ uo hZo of Rotoehild KLAIPEDA GALES dievio eiti iii bažnyczia ir pa- 

netoli nuo House ot Kotlisclnld mokslu klausytis, tai kam czia
saliuno. Jo akys buvo paraudo- LAIVAIS APRŪPINTI tas bedievis nori visus kitus 

jnavusios. Jis antinu sau besz-( PĄRĄI TI priversti kad jie jo klausytųsi?
leivavo ir sutikės mane misi- IikDikl'ii į

Didžiausias Eroplanas

Afiikoje visos senmerges tu-l vypsojo ir nusiėmęs suskretu- 
ri mokėti dvideszimts doleriu j se įr gerokai suglamžy ta skry-! 
taksu. Vienas Kubos laikrasz-1 į)eĮe paprasze: “Man kanecz 
tie szitaip paaiszkina tas nau- (ieįkįa viena kita iszsitraukti. ” 
jas taksas: “Tos senmerges isz jįs pasiaįsz;kino kad jis buvo 
savo valios nenori iszteketi, jos pernakvojęs ta nakti ant uly- 
jieszko darbo taip kaip vyrai. czįos>

Jis buvo žemo ūgio žmogelis,

376 ŽYDU SUIMTA
JERUZOLIME

...........     ,.rf

Kaip Kareivis Gali
Ingyti Amerikos

Pilietybe

Klausimas — Jau daugiau 
metas laiko tarnauju Suv. Vai. 
armijoj, da ne esu Amerikos . 
pilietis. Mane kelia isz vienos 
stovyklos in kita ir todėl buvo 
sunku iszsimti pilietybes po- 
pieras. Tuoj isz armijos pasi- 
liuosuosu. Apleidęs armija 
kaip galiu paprastu lengvu bu- 
du ingyti pilietybe?

Atsakymas — Kas tik tarna
vo musu ginkluotose jiegose 
antrame pasauliniame kare ga
li naudotis palengvinta natū
ralizacija jeigu tik jis instojo 
in tarnyba priesz Gruodžio 
(Dec.) 29 d., 1945 m. Pataria
me kuogreieziausia paduoti sa
vo pilietybes peticija, nes tos 
privilegijos sustoja Gruodžio 
(Dec.) 31 d. 1946 m.

ISZ JERUZALIMO. — Žy
dams nepasiseke užpulti ant

NEW YORK. (LAIC) — Į 
Nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpyje buvo sudėtas ne vie
nas milijonas litu pleeziant 
Klaipėdos uosta ir to miesto

1 pramone. Nors karo metu Klai
peda gerokai nukentejo, bet armijos intaisyto kalėjimo pra- 
' ‘ , “Tarybų Lietu- įžengusiems ar maiszta ke-

T 1 . . . 1 3 . . va” Nr., 50 atkurtosios Linde- liautiems Žydams. 376 Žydai i kės. Jo marszkiniai kadaise bu-, ’ n . x .. T.1 nau firmos laivu statyklos ga- buvo suimti ir suaresztuoti. Jie 
les aprūpinti žveju laivais ne dabar tenai žudo ir visus žmo- 
tik Lietuva, bet ir Pabalti. Be nes gandina reikalaudami kad 
to, Klaipėdoje atgaivinama ir suimti Žydai butu paleisti. Jau 

j žuvu konservu pramone: iki daugiau negu 500 szimtai yra 
1 sziu metu galo numatoma isz-1 suaresztuoti.

T įleisti apie puse milijonu už-' Anglijos valdžia dabar tiria 
konservuotos žuvies dežucziu.' ir jicszko kas buvo kaltas už ta 
Vienok, Klaipėdos p-žmones 
atstatymui vis tebetrukdo oku
panto nepasitikėjimas Lietu
vos žvejais. Bijant kad žvejai 

1 nepabėgtu in vakarus, pasie- 
j nio NKVD nuolatos seka, kra
to, suimineja, uždaro inkaitais 
ir t.t.

jieszko darbo taip kaip vyrai. 
Ka jos užsidirba jos praleidžia 
ant eigaretu ir degtines ir savo'iliesas ir rodos per vidurį smlin- ka^ ^ranie„SSai 
bergždžia gyvenimą užbaigia j kes> Jo marszkiniai kadaise bu- ‘ 
neiszpildydamos joms Dievo VO balti, bet dabar rodos kokia 
duota pareiga, pagimdyti vai
ku. Jeigu jos kaip vyrai nori 
gyventi, tai jos kaip vyrai gali 
ir taksas mokėti.”

Profesoriai Universitete ga ei
na mažiau mokėti negu darbi
ninkai kurie naujas duris in 
kelis kambarius indejo. Profe
soriai deszimts ar penkiolika 
metu savo gyvenimo paszvente 
pasirengti savo darbui, o tie 
darbininkai viena, kita menesi 
pasimokino ir dabar daugiau 
gauna. Tai tau kur Amerikos 
lygybe, ir Amerikos mokslo 
invertinimas!

Mokslas žmogui labai bran
giai atseina., bet kvailyste da 
brangesne.

Kunigas Bru- 
“ Žvaigždėje,” 
leidžiame žur-

’geltona ar rusva kvarba nu- 
kvailbuoti. Jis visas atsidavė 
ir net smirdėjo nuo prasmirdu- į 
šio alaus ir apsivemimo.

Asz ji insivedžiau in saliuna. 
ir užpundijau viena, antra ir 
treczia stikliuką. Po treczio 
stiklelio jo liežuvis atsiliuosa- 

' vo ir jis galėjo savo protą su
sitvarkyti.

“Viskas taip pabrango, kad. 
dabar sunku ir bomauti,” jis 
pasiaiszkino. “Sunku bomui 
pragyventi. Dabar net ir val
katai reikia apie dvideszimts 
doleriu in sanvaite del pragy- 
.venimo. Pirmiau ‘buvo galima 
du stiklelius stiprios degtines 
gauti už vienuolika centu. Da
bar už praseziausia kasztuoja 
net dvideszimts centu, ir tai 
nepilna stikleli szinkorius pri
pila.

“Pirmiau buvo galima ir ai-
l • :

koholiaus kvorta nusipirkti ir 
su pienu susimaiszyti, arba jei
gu del alkoholiaus nebuvo pi
nigu, galėjai nueiti in gazolino 
stoti ir papraszyti puoduką ga
zolino ir ji su pienu susimai
szyti ir sau gera gėrimą pasi
daryti. Bet dabar nei alkoho- 
liaus nei gazolino negalima 
gauti, o gaspadines nepalieka 
pieno pilnas bonkas prie duriu. 
Mat net ir pienas pabrango.”

Jis paskui, da tris sznapsus 
iszmauke, pasiskundė kad ir 
maistas 'bomams pabrango. 
“Pirmiau buvo galima gerus

Bedieviui Nepasiseke

Czia veža dalis eroplano kuris kaip bus sudėtas, bus di
džiausias ant viso svieto. Jis dabar yra dalimis vežamas isz 
Culver City, Calif., in Termini! Island. Jis kasztavo apie 
$20,000,000 ir gali ant sykiu vežti daugiau negu 700 žmonių. 
Szito eroplano statytojas yra Howard Hughes, kuris tik 
ana diena labai susižeidė kai kitas jo eroplanas, greicziau- 
sias in pasauli susidaužė.

baisia nelaime, to vieszbuczio
- Isusprogdinimą, bet Žydu at

stovai sako kad tai tik karo 
nuotikis ir kaltina paežius 
Anglus kam jie greieziau isz to 
vieszbuczio neiszsikrauste kai 
jie buvo perspėti. Matyti kad 
Anglijos kariuomene Žydams Bet ir czia ne viskas aiszku; tu- instaigos, 

n » i • • * n tai winti Iro rl tin tvq+tzQ rT,i£'cj i nrnnedovanos, < 
duos; daugiau bus kraujo pra
liejimo.

, o taipgi ir teatras, 
o Žydai nepasi-'r'ine atsiminti kad tie patys’Ties Juros upe— inrengti par- 

1 marszkiniai, priesz kara kasz- ka.
tavo pusantro dolerio. Ir nie- pastatyti gimnazija, 
kas da negali mums užtikrinti džios mokyklas, 
kad czia jau galas, kad marsz- mokykla ir hoteli.
kiniai labiau nepabrangs.

Ir ne tik marszkiniai taip 
pabrango, bet visi drabužiai, 
kaip vyrams taip ir moterims.
Fabrikantai sako kad jie turi

Miesto Centre numatoma 
dvi pra- 

ekonomine

SKAITYKIT 
*=“SAULE” 
PLATINKIT!

ISZ KALIFORNIJOS. — 
t Bedievis Robert H. Scott ap

skundė tris radijo stotis Cali- 
fornijoje, už tai kad tos stotys 
jam neleido kalbėt per radijo 
apie bedievyste. Jis apskuns-^ Baudžiavos laikai da nepraėjo 
damas tas stotis pasiaiszkino Amerikoje. Valstijos in Pietus viską pabranginti užtai kad 
kad tos radijo stotys duoda1 da ir sziandien laiko juodukus darbininkai reikalauja dau- 
daug laiko ant savo radijo sto- (nigierus) baudžiavoje ir ne- 
cziu visokiems kunigams ir ku- pripažinsta juos kaipo sau ly-( 
nigužiams kalbėti apie Dieva giais. Kartas nuo karto mes 
ir tikėjimą, bet jam neduoda iszgirstame kaip keli baltieji 
progos kalbėti apie bedievys- žmones ant smert primusza ar 
te.

Jis sake ir reikalava, kad 
jeigu yra tikra tikėjimo laisve 
tai turi būti ir netikėjimo .lais
ve, jeigu valia Dieva skelbti,

BAUDŽIAVA
AMERIKOJE

Misijonierius 
žikas pasakoja 
Jėzuitu gražiai 
nale savo nuotykius Lietuvoje 
po Sovietu valdžia. Jis raszo 
kaip ji Komunistai sekiojo ir 
jo pamokslu klausiesi kad kaip 
nors ji intarinejus ir in kalėji
mą patupdžius. Kai jis misijas ‘ i e Į
laike Nemakszcziuose, Komun
istai pasiuntė viena Žydeli pa- 
sznipineti ir pasiklausyti jo - * l ■ ■ ' v .
pamokslu. Žydelis parėjo isz 
pamokslo tiek susižavejes pa
mokslininko žodžiais, jog vie- ■11, • 
toj misijonieriu juodinti, pra
dėjo ji girti:

“Nu, sako jis labai gerai kal
ba. Apie politika nei žodžio. 
Ui, kad visi taip gyventu, kaip 
misijonierius mokina, tuomet 
pasaulyje but rojus.”

Toki praneszima iszgirde vi
si puolėsi Žydeli barti, kolioti, 
ko tik nemuszti, kam jis misijo
nieriu giria, o nejieszko prie 
kuriu pamokslininko ; 
butu galima prikibti.

Paskui toliau raszo kaip Ko- S’ 
munisteliai intarineja kunigus' tenai buvo szviesos. Bet dabar 'duoti ir kitam uždrausti. Czia 
misijonierius kad buk jie visa1-)ie reikalauja net keturios de-'jo asmeniszkas dalykas, 
auksa isz Lietuvos iszsiveža. j szimtys centu del vienos nak- 
Viena karta Kunigas Bružikas ties.”

‘‘Bomauti sziandien tikrai;
sunku, ir visiems bomams be- ke įf ne ■
da. Dabar net sarmata praszy- ežius dalykus netiki.
ti žmogaus kad jis iszmestu de- primine kad pirmųjų kriksz-' reikalavo kad Kongresas tuo- per kara sugriautuju Lietuvos 

czicniu laikais Rymiecziai pra-'jaus investu tam tinkamus in- miestu ir sziaip pastatu. Pav.
kad deszimtukas tai ne pini- vardžiavo visus krikszczionis! statymus priesz tokius nežmo- architektui Budreikai vado- 

bedievais, už tai kad jie netike- niszkumus. Mes didžiuojamies. vaujant sudarytas Sziauliu
Paskui jis gardžiai nusispjo- jo in visus Rymos dievaiezius. kad Amerikoje randasi “Lais- miesto atstatymo dalykas. Pra- 

susirgo. ve ir tikrai nusiskundė kad di- Pagonys ir sziandien vadina vc ir Lygybe” ir kad visi czia menes inmones numatoma telk-
Tai laisvi, bet pamirsztame ar visai ti sziaurineje miestą dalyje.

LEXINGTON, MISS.

giau algos, darbininkai sako 
kad jie turi reikalauti daugiau 

1 algos už tai kad viskas brangs
ta. Ir vėl tas nelamtas ir užbur
tas ratas, kuriame kasztai ve- 

pakare juoduką kurio didžiau-' jas^ al°as’ ° algos vejasi kasz- 
sias prasikaltimas būva tai kad tus-
jis juodas, o ne baltas.------------------------

Szesze balti vyrai ant smert m ~
užplaka juoduką už tai kad jie LVlb DAUts LAIKU- - -

tai turi būti valia ir Dieva ji intare už vagyste vienoje ^OĮ, ATSTATYS
1 niekti ir užsiginti. Mississippi apygardoje. Juo-'

Szitas skundas daugiau negu 
pusryczius pavalgyti už pen-! visus metus užsitraukė ir pa- 
kiolika centu, bet dabar už sieke augszcziausi teismą, 
prastesnius pusryczius tie bie-1 Augszcziausias teismas iszme- 
sai reikalauja net trisdeszimts te ta jo skunda, bet tuo pat kar- 
penkis centus. ”

Kai kelis alus asz jam užpun- 
dijau nuplauti tuos stiklelius ir 
paskandinti jo vargus, jis ir

tu paaiszkino kad tokia laisve 
turi būti musu kraszte, bet vie
na laisve negali kitos panai
kinti. O radijo stoties sanvinin-

Klaipeda prade j omą pavers
ti stambiosios pramones, žuvu 
pramones ir kurortu centru.

Taip pat paruoszti darba 
atstatymui Raseinių, Biržų, 
Panevėžio, Varnių, Jonavos, 
Skuodo, Nemakszcziu, žodžiu, 
visu tu miestu, kurie per szi ką
rą daugiaus nukentejo.

Kaip žinomo, Lietuvos mies
tu perplanavimu buvo rimtai 
susirūpinta da Lietuvos nepri
klausomybes laikais.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

dūkas buvo visai nekaltas. Vi- LIETUVOS MIESTUS 
sa gauja baltųjų žmonių užmu- ------
sze du juoduku ir ju moteris. NEW YORK, (LAIC) —

I Georgia valstijoje. Lexington, Lietuvoje pirmoje vietoje at- 
Miss., vienas juodukas buvo statomi kariszkos reikszmes tu 
ant smert užplaktas visai už pintieji keliai ir inmones. Tar- 
dyka.

Toki begediszki ir
pe pastarųjų tos kurios pro- 

nežmo-| dukuoja reikalingiausius ga- 
niszki pasielgimai yra papras- minius raudonųjų ingulu nau- 
tas atsitikimas tose valstijose dojimui ir apskritai ketvirtamv ,v. i . 3 3 v. . .. . , . Lcl!5 “bsnuurndb tube vd-ibujuse aojimui ir apskritai Ketvirtamžodžiu apie randas daug zmoio. “Pir- kas gali kam lis nori duoti pro- , v 1« , . . Tn ?. , I x . ,.. . . kur juodukas yra prascziau lai- Sovietu penkmecziui. Ims daugmiau buvo galima nakvyne gos kalbėt ant jo radijo ir nie- 

gauti už penkiolika centu, ir j kas negali ji priversti vienam 
j >1 >1 3 111,1 r. T? . 3 m 1 4- n 3^1 33 V.<~1 33 <34*3 /N .11 n

komas už szuni. Į metu, kol bus atstatyti ap-
Dabar Amerikos valdžia in- griauti Lietuvos miestai, ypacz 

sikiszo ir pareikalavo isz tu kad jaueziamas didelis truku- 
valstiju kad tie žmogžudžiai m as net tokiu papraszcziausiu 

Augszcziausias teismas pa- ’ butu suimti ir nubausti. Prezi-1 statybos reikmenų, kaip vinys
dentas Trumanas davė insaky- jr stiklas langams. Vienok, tasdare kelias pastabas: dentas Trumanas davė insaky- ir stiklas langams. Vienok, tas

Ne visi bedieviai laiko vieny- rna valdžios slaptai policijai, nekliudo Lietuvos inžinieriams 
______ i visi jie in tokius pa-j “FBI” insikiszti ir prasikaltę-^ daryti, kokia kryptimi ture- 

" '. Teismas bus suimti. Keli Senatoriai pa- tu būti vykdomas atstatymas 
T • 1 Irn 1 n rrrv ly <-» n m 1 • i • T • i

knygų vežesi ir buvo suimtas. 
Kai policija perkrato ir per
žiurėjo ir rado tik senas Lietu- 
viszkas knygas, jie isz sarma
tos net paraudo. Kita syki Ne
makszcziu klebonas buvo pa- 
szauktas vidurnakti nuvežti 
Kražių vikara in ligonine, nes 
vikaras pavojingai 
Komunistai vėl czia intarinejo' džiausią beda bomams yra tai krikszczionis bedieviais.
kad jis auksa nori iszvežti. Jie dead per daug darbu randasi.1 sziandien bedievis ne vien tik nenorime prisiminti kad juo-. Vykdomojo komiteto ir teatroj 
ji paseke ir sustabdė. Kai vie- Kai tik jis nueina kur nors pra-! be Dievo, bet ir be pamato savo dūkams czia kol kas da yra bai- kambariai numatyti paeziame 
4 --- I V ^3. -3 3 ^3 3. ^3 A ^3. ^3 -3. ^3* .3 -3.3 4- « — - _ ______ 4- - — _ ___ . 1 T _ _ . 1 ’ J "I • • • ZM 1 O t n Tm ___ * __ __ _________ _____ J___ __ IkT_______— J- _ _ _ _ _ __ _

szimtuka, nes ir jis gerai žino czicnįu laikais Rymiecziai pra-1 jaus investu tam tinkamus in- miestu ir sziaip pastatu. Pav.

gas.

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

knygele, 75 Centai.

toj aukso jie rado serganti vi
karą, jiems vėl teko parausti.

Kunigas Bružikas toliau ra- 
szo kaip Komunistai daug ku
nigu, ypacz vikaru suėmė už ju 
pamokslus ir isztreme in Sibe
lijų isz kur nei žodžio negirdė
ti.

i si baudžiava.
iulina. Jis sake1 I -------------------
ir I Vienas to augszcziausio teis-' . _ < -rkehos . . . . , .. MARSZKINIAI

Vienas musu skaitytojas isz 
Cliicagos mums raszo:

Susitikau valkata prie kam
po Desplaines ir Madison uly- 
cziu apie deszimta valanda isz 
ryto. Chicagiecziai szita apy
linke vadina Skarmalu ulyczia, 
įĮęs viso pasaulio Įięktinos ęzia

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
Laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszlku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Kedyste

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.

Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. S'akramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento
Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

miesto centre. Numatoma pa
daryti daugiau aikszcziu ir 

j miestą isz viso, daugiau apso- 
I dinti. Architektas Kleinas su- 

PABRANGO daro naujausios Marijampolės! 
----------------• Į darba, numatomos platesnes 

WASHINGTON, D. C. — I ulyczias, parkai. Miesto centre 
Ta “Be Marszkiniu” dainele' valstybines instaigos ir teat- 

i jau isz tikro pritiks visiems vy- ras. Inrengima darba 
rams kai musu ponai Washing- stadioną ir vandens baseiną, 
tone susitaikins su biznieriais. Tauragės miesto veikalas, to- 

Bet toks nusprendimas buvo Dabar ateina žinios kad vy- liau pranesza “Tarybų Lietu- 
geras ir protingas, nes nei vie-'rams pigesni marszkiniai da va, ” sudarė architektas Skro- 
nas žmogus negai priversti ki-' pabrango vienuolikta procen- manas. Vytauto ulycziai, buvu- 
ta žmogų klausytis jo plepalu? ta. Reiszkia, marszkiniai kurie šio turgaus vietoje, inrengi- 
Krikszczionys ir visi tie kurie'eina menesi kasztavo tris dole- ma inrengti centrine miesto, 
tiki in Dieva nepriverezia be-Įrius dabar kasztuos penkis.. aikszte, kur spiesis valstybinos,

szyti iszmaldos, tai jam tuo- bedievystei.
jaus darba siutina. Jis sake'
kad jis jau 1____ _______

, . . t i mo teisėjas nusiskundė kai jamstengėsi savo bedas ir vargus J J
s „ t ,. ,3,3 i reikej o tarti savo žodis ant szi-degtmeje paskandinti, bet da- , , . , 3 , n . . J to klausimo. Jis pastebėjo:bar mato kad tie biesai vargai, J
_ 3 • 3 3 ,. t- i I Jeigu asz užstosiu už szita bemoka gerai plaukti. Jis pasku-

• ,.,33.. , . .3 Idievi asz busiu priesz tikėjimą,tini Qri Irlnli icrnntn ir Dinamai A J 7
jeigu asz balsuosiu priesz ji, i 
asz busiu priesz tikėjimo lais
ve.”

tini stikleli išmėtė ir eidarns 
per duris nusiskundė kad jei
gu da ilgiau taip bus, jis turės 
mesti savo garbinga valkatos 
paszaukima ir eiti in daiba 
kaip kiti paprasti žmones.

. Skaitykite “Saule” 
PLATINKIT!

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Tamosziau*.
Vieszpaties Jėzaus.
Panos Szvencziausios.
Bernardo prie Szv.

Saule Publishing Co., 
MAHANOY CITY, PA.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. |
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Skarbas Girioje
ant kontrabaneziku: Pikszt! Kada stovėjo prie Andriaus,

I Pikszt! Jog tiktai kulkos pro tai jau tas baigėsi. Da iszgirdcs; 
’ausis szvilpe. minint savo varda, atidarė akis j

_  Vai Jėzau!. Vai Jėzau! bet tuojaus uždare ant amžių!1 Trys Istorijos apie Irlanda

Pasiskaitymo Knygeles

(Tasa)

Goduolis net sudrebėjo ir pa
klausė :

Antanas pasuko, 
ant kart užgriovė

kad sztai 
isz szalies

Suriko Antanas. ! — Sztai matai Raszalei! Ta-
— Neiszliksime gyvais! pra- re Antanas, kokis buvo judvie- 

virko Rasalelis. ju gyvenimas, tokia ir mirtis.
I — Hei! Szkesz! Na! Berūk! O da tu nuolatos gailiesi, jog

arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20ę*

dinius Krasztus). 96 pus. . .25<
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą b 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

— Ka kalbi?

a'bieszcziku szuviai, u'žklupanti

— Du metu nebuvai namie, 
tai nieko nežinai.

— Ir kas pasidaro ?
— Tas pasidarė, jog An

drius Marazas nuolatos girtas, 
nusida vė in kluoną su papero- 
su gult, užkrėtė ir visas trio’bas 
su durnais paleido, o ir visi: 
daigiai sudege.

— Visas triobas ir daigius 
su ugnia paleido?!

— Na taip. Ko tik už biskio 
visas Jablanavo kaimas nesu-

I I 
i j 
i
i 
j

I

BALTRUVIENE

Sartuk! Į Agute už Baltraus isztekejo, ne
Velei daugybe kulka pasipy- isztekejo už girtuoklio ir latro, l 

Įe> j ka vargavę sudegino ir pats J
— Va jei! Va jei! Staugė aku- žiūrėk, pabaigė baisiai gyvas-Į 

1 du Rasalelis su Antanu, ežia da te! O Rasaleli, Rasaleli! Paša-' 
kaip ant tu pateziu atsimusze kyk dabar pats: Ar Agute bu-! 

i in ka toki vežimėlis su. diseliu tu buvus už jo laiminga? Na j 
ir susilaiko. į kaip ?

I — Ai vai! Ai vai! Užmusze! — Gana jau to, gana, per-

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le-

SAULE PUBLISHING CO, 
Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT
“SAULE”

pyszkejo. In viena adyna Ma- 
razai likosi ubagais, sudege po 
draug ir ju visi pinigai, kokius 
turėjo.

— Ir pinigai?!
— Taip ir pinigai!
Nutirpo Rasalelis.
— Dabar norėdami velei su

sigriebti, tai stojosi da didesni 
kontrabanezikai. Abieszcznin- 
kai jau negali duoti su jais ro
dą; bet su tuom negerai iszkirs, 
visi taip mena.

Rasalelis užsimausimo gilei.
Ilgai svarstesi, o veidas ba

lo ir velei raudonavo.
Tame laike smagei arkliukai 

bego, jau pravažiavo Žaleja, 
Sarnava ir Naujakaimi, jau bu
vo iszvakaros geros, važiavo 
nuo kalnelio, ant kurio stovi 
Szranka ir in Neklava ne buvo 
jau toli.

— Kas tai? Tarė Antanas.
Ir pradėjo patempęs akis 

žiūrėt in bruzginus; o menulis 
pilna szviesa szviete.

— Rasaleli! Paantrino, ar tu 
matai kas ten krūmuose deda
si?

— Juk matau, kas ten lyg 
krūmuose blizga?

— Hum, nusikosėjo Anta
nas, blizga ir judinasi! Be abe
jones bus kontrabanezikai. Pa
slėpta gunglina su tavorais ant 
kupru, o rankose laiko peilius, 
tai taip blizga nuo menulio 
szviesos!

Kelias nuolatos užsisakinėjo 
link krumu. Jau pradėjo ir 
kontrabanezikus pažint, einan- 
czius atsargiai vienu szniuru, 
kaip žases, vienas paskui kita.

— Hei! Szkesz! Paszauke 
Antanas ant arkliu, raginda
mas, kad greieziaus bėgtu. Gy
vendamas žmogus arti rube- 
žiaus, žinojo gerai koki pavo
jingi tie kontrabanezikai, ir no
rėdamas apsilenkt su taja gau- 
je ir, kad nesueit in krūva.

Tame, kada taip važiavo, da
vėsi girdėt krūmuose szvilpi- 
mas, ir tarp kontrabaneziku 
pasidarė sumiszimas.

— Paregėjo mus! Tarė pa- 
maželi pabūgęs Rasalelis.

— Ka dabar daryt? Tarė 
persigandęs Antanas, ar va
žiuot, ar sustot?!

— Važiuok kalbėjo Rasale
lis. :

O ežia toliaus davusi girdot 
dundėjimas raiteliu ir pri- 
tvenkti koki tai balsai.

XIV.
Kontrabanezikai

— Tai rods mums pasitaikė, 
dejavo drebėdamas isz baimes 
Antanas, inpuolame in pati vi
durį tarp kontrabantiniu pei
liu, o žiūrėk ir abieszczika at
lekia. (

— Pasuki© in szali! Paszau
ke Rasalelis.

Viena moterėle guzutes nuėjo, 
Pasienius namo ėjo, 
Pažinstama pasitiko, 
Ir viską iszgere, nei 

laszelio nepaliko.
Kas ten toliaus da buvo, 

Tai nesakysiu,
Tiktai del saves pasiliksiu, 

Badai ir vyreliui negerai 
atsitiko, 

Pas ja pinigėliu paliko,
Už 'ka davė, nedažinojau.

Tiktai dasipratau,
Bet vyrelis naudos neturėjo, 

Norints pinigus palydėjo,
O buvo tai kur ten

Miczigane, 
Vienam užkaboryje.

* * *
Nekurios Girardvilles 

mergeles, 
Pamėgo laike nakteles, 
Per naktis bambiliuoja,

O kaip szvintą, namo 
parvažiuoja.

Geriau tokios mergelesl padarytu,
Kad naktimis nesivalkiotu,

Namie sėdėtu, 
Savo mamelių klausytu! 

Jeigu da karta apie 
tai dažinosiu, 

Pravardeles visu puikiai 
iszgiedosiu.

* * *
Daugelis rugoja ant 

savo paežiu, 
Ir klausinėja manes patarimo, 

Ugi kokia asz galiu 
patarima duoti, 

i Nuo tinginio ir gerymo 
iszgydinti ? 

Kada vyruti apsipaeziuoji,
Nežiurai su kokia, 

apsipainioji, 
Bile veidelis patinka, 
Tai jau vaikine viskas 

tinka. 
Brolyti, skaistumas nubos, 

O pasiutimas kaulu stos,
Da tu apsižiūrėsi, 

Kaip gyvate namie turėsi. 
Teisybe, reike boba mylėti 

kaip duszia, 
0 krėsti kaip gruszia, 

Norints tai priežodis senas, 
Bet labai geras.
* * *

Mano kurna isz Patersono
{ raszo,
Ir maloningai praszo, 
Pribuk Baltruvienele, 
Mano mylima szirdele.

Taip tavęs czion iszsiilgo, 
Kad nekuriu bobelių, 

liežuviai prasiilgo, 
Po kvarabu kad skerdyke 

buezia, 
Tai liežuvius iszpjauczia, 
Tada malszumas užstotu,

Ir viskas nustotu.

iUjgyvalt! Giszedik! Szaukc 
kokis tai Žydas.

! Antanas pataikė su diseliu 
in užpakali kito vežimo, began- 
czio Žydo su tavorais ir net isz- 
verte tavora ir Žydą isz veži
mėlio.

Jau toliaus važiuot negalėjo.
Persigando kaimuoeziai, pa

lindo po vežimu, norom, neno
rom, turėjo 'žiūrėt kaip muszes; 
abieszczikai su kontrabanezi
kai s.

Kaip tiktai pirmas sudundė
jo szuvis, tai gauje kontraban
eziku' tuojaus iszsisklaide. Ir 
vieni bego su pakais kiek tik 
inkabino; kiti-gi pamote pakus 
ir prisiglaudo už ju lauke prisi- 
artinaneziu kareiviu, o paskui 
pradėjo in abieszczikus’ isz re
volveriu szaudyt. Galedamiesi 
su stražninkais, davė proga 
pirmutiniems su pakais prasi- 
szalint.

Bet jau abieszczikai žinojo 
ju kytruma, tuojaus taipos-gi 
iszsiskirste. Dalis raiteliu sto
vėjo ant vietų, nuolatos in ne- 
szikus szaudydami ir norėdami 
juos apsiaubi; kiti-gi leidosi 
raiti ant beganeziu su kliksmu.

— Nie ujdiosz! Nie ujdiosz! 
Katra tii’ktai dasivijo, tai su

Pirkie U. S. Bonus

szoble kertinejo ir privertiue- 
jo pasiduot.

Taip gera valanda traukėsi 
toji laukuose musztine ir tiktai 
tie žino apie tokia musztine, 
katrie gyveno prie ru'bežiaus.

Ant galo tie arsziausi kon
trabanezikai, iszszaude savo 
kulkas, kiek turėjo, ėmėsi už 
peiliu. Dabar vietoje szuviu, 
blizgėjo szobles ir peiliai ir bu
vo girdėti isz abieju szaliu de
javimai. Žinomas daigias, jog 
abieszczikai ingalejo. Kontra- 
banezikams brangai tas pasi- 
prieszinimas kasztavo, keli bu
vo užmuszti ir pažeisti.

Antanas su Rasaleliu, kurie 
da per ta visa laika po vežimu 
gulėjo ir kuriems kulkos pro 
ausis szvilpe, kada apsimalszi- 
no ir nuo 'baimes sziek tiek at
vėso, iszlindo isz po vežimo. 
Bet prie apvirtusio szale veži
mėlio, Žydelio jau nebuvo, ba 
tas naudodamas isz sumiszimo, 
pabėgo iszsižadedamas visko, 
arklio ir tavoru.

Piečius musztines smutnai 
iszrode.

Stražninkai iszsisklaide szen 
ir ten, suriszinejo pagriebtus 
kontrabanezikus, kiti surinki- 
nejo ir sudestinejo ant vienos 
krūvos atimtus tavorus, gulėjo 
nuszauti ir vaitojo paszauti.

Antanas su Rasaleliu žiopso- 
josi ir pamaži atsitraukė toliu 
nuo vežimėlio ir sztai vos ne
parklupo ant gulinezio negyvė
lio, dirstelėjo abudu ant lavono 
ir suriko:

— Tai senis Marazas!
Sudrėbėjo Rasalelis.
— U-gi ana ir jo suims An

drius! Da davė Antanas, rody
damas ant 'baigenezio grabeje.

Abudu Marazai turėjo per- 
skriostas su szoblems galvas.

trauke Rasalelis drebaneziu ir. 
silpnu balsu!

Ir vos ant kojų laikėsi.
Jau dabar nebuvo ant jo ma-t 

tyt ženklo piktumo, taip persi
maino.

Akyse jo-stovėjo aszaros.
— O Dieve! Paszauke susi

judinęs ir muszdamas sau in 
krutinę, klaupdamas prie ne
gyvo jauno Marazo, neprisotin
tas godumas turto apjakino 
mane ir ant nieko pavertė! Pei
są vo aklybe buezia duktere 
pražudęs! Per tai likaus per 
žmonis paniekintas! Per tai in 
neszlove intraukiau Matukai 
Per tai gavausi in kalėjimą! 
Vieszpatie! Kuris iszgebejai 
mano duktere isz nelaimes, at
leisk man mano sunkius nusi
dėjimus ! Duszia mano tamsi il
gai negalėjo suprast Tavo ga
lybes, net dabar supratau, jog 
mano duktė turi didele pas
Dieva malone, jeigu ant balso 
savo szirdies, apsirinko sau do
ra vyra, o paniekino szita ežia 
gulinti Maraza. Žinojo koki 
iszrinkt, o asz buvau nuolatos 
apjakime! Dabar jau matau 
pirszta Dievo.

Ir taip susijudinęs, gailėjosi 
už savo klaidas, gyvenime pa-
darytas ties kunu užmuszto 
Marazo, prižadėjo Dievui per
mainyt savo nelaba gyvenimą.

XV.
Priverstas

Stojas paskui Rasalelis ant 
kojų, ba pribuvę abieszczikai 
pradėjo kvost isz kur juodu ir 
ar nepriguli prie kontrabanezi
ku. Iszsiteisino greitai, ba su
prato stražninkai, jog tai atsi- 
taike važiuot, kaipo ant didelio 
trakto. Rasalelis turėjo eiti 
pekszczias namon, ba Antanas 
turėjo nuvožt atimtus ant ka
maros pakus, už ka gavo gerai 
užmokėt. Netrukus inejo in Ne- 
klanu kaima ir skubinosi pa
sveikint Agute ir 'žentą Baltru, 
kurio da nepersenei labai ne
kentė.

Apsiverke laibai inejas in 
gimtines kaima ir puolės ant 
keliu, žeme pabueziavo.

Ir nusidavė pas vaikus.
Ka da daugiaus pasakysiu?
Sztai pasakysiu tai, jog kai- 

muocziai, matydama didele 
Rasalelio atmaina, džiaugėsi ir 
visi ji pamylėjo.

Atidavė Baltrukui visa gas- 
padorysta, pastate gale kaimo 
puiku kryžių, davė daraktoriui 
50 rubliu ant visokiu knygų, 
idant pargabentu ir davinėtu 
del kaimuoeziu skaityt ir da 
davė 50 rubliu ant bažnyczios.

Tankai meldėsi prie to pa
statyto kryžiaus su Agute ir 
Baltruku. Norint ant senatvės, 
bet Rasalelis pražiūrėjo du- 
szios akimis, o ka nelabai guo- 
dolius toji mylesta nuo Dieva 
atlanko.

------ GALAS ------

Skaitykite “Saule”

Amerikietes, Teniso Loszikes

Daktaras Ir
Mokslinczius

i • . . . J i f l i

Sziais metais Amerikiecziu teniso ratelis rengiasi loszti 
tenisą priesz Anglijos moteris. Jos visos važiuos in Anglija 
kur bus laikomos teniso varžybos arba rungtynes. Isz kaires 
in deszine: Patricia Todd, isz Lafayette, Calif, Louise 
Brough, Beverly Hills, Calif , Pauline Betz, isz Los Ange
les, Hazel H. Wightman, Margaret Osborne, isz San Fran
cisco, ir Doris Hart isz Miami.

Daktaras Abraham Frei- 
rich iszrado vaistus, gyduo
les tiems kurie perdaug pa
ima tu gyduolių nuo nemigo 
ir mirtinai užmiega. Daug 
žmonių sziomis dienomis vi
sokias piles perka ir variuo
ja kad galėtu greieziau už
migti. Tokios piles arba gy
duoles yra labai pavojingos, 
nes žmogus gali amžinai už
migti. Dabar Daktaras Frei- 
rich iszrado kitas gyduoles 
tokius žmones atgaivinti.

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15<J ::
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

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

50c, o aplaikysite 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- 
tninaliszka apraszymas, 202 pus. Boc

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
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

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

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

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-uoszis: 
Viena 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
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

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

SKAITYKIT 
“SAULE”

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

:: ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

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

No. 132 Trya istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasaka ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu. .......20c

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

No. 184 Dvi t 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 pasakosimi; 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 akmenoriaut; Klara; Nuspręsta
sis; A»;t keik užlaiko moteres paslapti. 
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 ..........................................15c

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų ap«. 
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 kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik/ 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

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 Bals* 
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 Razbaininkaa; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25<

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................15f

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniazkatiltaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................25e

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61
puslapiu ........................................

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir BU“ 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .............................................

Adresas: ?!
Saule Publishing Co„ 

Mahanoy City, Penna.
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— Rugpiutis — August.
— Subatoj Szvento Stepo

no, Relikvo.

—< Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola 8-ta Nedelia po Sek-* 
minu; Panedelyje Szv. P. Ma
rijos Sniegu; Utarninke Szv. 
Skistas; Seredoje Szv. Kajeto
no; Ketverge Szv. Cyriakijo; 
Fetnyczioj Szv. Jono Kriks., 
Viano; Su'batoj Szv. Hiacino.

— Gerai žinomas saliunin- 
kas ponas Y. Milinauskas isz 
Paterson, N. J., ana diena atsi
lankė pas savo pus-broli Juliu 
ĮSiunys, 101 E. Spruce uly., ir 
pas Lapinskus 534 W. Spruce 
uly., prie tos progos atlankė ir

Saules” redakcija, nes ponas 
Milinauskas yra musu senas 
skaitytojas laikraszczio “Sau
les.” Taipos-gi atsilankė pas 
feavo broli Vincą Milinauskus, 
Kulpmont, Pa. Szirdingąi . y 
IR ežiu už atsilankyma.
* •— Nedelioje, 3-czia valan
da po piet Kun. P. C. Czesna, 
Szv. Juozapo bažnyczioje su- 
riszo mazgu moterystes Evelyn 
jdukte p. J. Vaicziuloniu, nuo 
[W. Vine Uly., su Stanislovu 
Mika, isz Buck Mountain, sū
nūs ponios Onos Latorviczie- 
nes isz Shamokin, Pa. Svotai 
buvo Ona Robinsoniute ir John 
J. Miką. |

— Nedelioj atsibus “Lenku 
Diena” Lakeside Parke.

—• Panedelyje, 9-ta valan
da ryte, Szv. Juozapo bažny
czioje, Kunigas P. C. Czesna 
suriszo mazgu moterystes pa
nele Justina duktė p. J. Put- 
czakoniu' nuo 627 W. Centre 
uly., su Edvardą M. Simon, sū
nūs p. And. Šimoniu, nuo 719 
W. Market uly. Po suriszimui 
jaunavedžiu, Kunigas P. C. 
Czesna atlaike Szv. Miszias. 
Svotai 'buvo Mare Krall ir Juo
zapas Simon. ; i t; |i • j

— Gerai žinomas kriau
šius Ben D ’Amico, kur jis dir
bo del Miles and Timm drapa
nų sztora ant W. Centre uly., 
pasimirė Utarninko ryta apie 
11:20 vai., namie, 317 E. Pine 
jJy. Velionis turėjo 57 metu 
amžiaus, ir sirgo per ilga laika. 
Paliko paezia, 3 sūnūs, 2 duk
terys ir 3 brolius.

t Sirgdamas per 4 mene
sius, Boni Lachovskis, nuo 
2271/2 N. Chestnut Uly., pasi
mirė Panedelyje popiet, 
Schuylkill Haven ligonbute. 
Prigulėjo prie Szvento Jurgio 
parapijos. Paliko paezia Vikto
rija ir viena dukteria p. Kubi
liene isz Shamokin, Pa. Kūnas 
paszarvotas O’Hearn koply- 
czioje, 203 W. Coal Uly., o lai
dotuves invyko Petnyczioj su 
apiegomis Szv. Jurgio 'bažny
czioje 9-ta valanda ryte ir pa
laidotas Szv. Marijos kapinėse.

Kongresas priėmė eile svar
biu nutarimu, taipgi pasiuntė 
vadovaujantiems sluogsniams 
atitinkamas telegramas reika
laujant panaikinti 1940 užgy
ventos padarus ir atstatyti 
“Laisva ir Nepriklausoma Lie
tuva. ’ ’

KITA SPROGSTANTI
“ATOM” BOMBA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Indi jonas Ir Taikos Pypke I ŽUDYMAI GALĖJO
BŪTI ISZVENGIAMI

Churchillio Žmona 
Pagerbta

Sprogstanti
“Atom” Bomba

Mrs. Caroline Swancutt, 
po kairei, skaito laiszka nuo 
drauges kuri jai raszo ir 
siunezia linkėjimus kad jos 
sūnūs, Major Woodrow 
Swancutt buvo iszrinktas ta 
sprogstanezia “Atom” bom
ba paleisti ant tu laivu prie 
Bikini Lagūnoje. Szalia jos 
sėdi jos sesuo, Mrs. Ralph M. 
Sloan. Motinai ypatingai la
bai rūpėjo kaip pasiseks tas 
sprogimas, nes jos sūnūs te
nai buvo.

nai buvo nuskendo, bet jeigu; 
ant j u butu buvę jūreiviu ar 
taip žmonių, tai jie visi butu 
pražuvę jeigu ne nuo to trenks
mo tai nuo to baisaus karsz- 
czio.

“Saratoga” laivas buvo per 
kara Japonu kelis sykius bom
barduotas isz eroplanu ir isz 
povandeniniu laivu, submari- 
nu bet Japonai negalėjo ji pa
skandinti. Japonai szita laiva 
užklupo in Pearl Harbor, bet 
negalėjo paskandinti; prie Iwo 
wJima Salos, Vasario menesy
je, 1945 visa gauja Japonu ero
planu užpuolė szita laiva ir pa
taikė su septyniomis bombo
mis. “Saratoga” laivas nors 
paszautas ir apdaužytas, nepa
sidavė bet parszlubavo namo.

Japonai taip inpyko ant szi- 
to Amerikos laivo, kad jie pa
siuntė beveik puse savo laivy
no su insakymu paskandinti ji. 
Bet Japonams nepasiseke. Da
bar patys Amerikiecziai su vie
na sprogstanezia bomba savo 
ta galinga “Saratoga” laiva 
paskandino in deszimts minu- 
cziu. Tai isz tikro baisi jiega 
tos sprogstanezios bombos! 
Baisu net ir pamanstinti apie 
kita kara, kada tokios baisios 
bombos bus variuojamos. Jo
kiu budu nebus galima apsi
ginti ar apsisaugoti.

DIDŽIOSIOS BRITA
NIJOS LIETUVIU 

KONGRESAS

SOVIETAI
SUARESZTAVO
4 AUSTRIECZIUS

Shenandoah, Pa. t Ona (Ba
ro wsky) Czesniene, nuo 202*6 
E. Lloyd uly., staigai numirė 
Subatoje apie 10-ta valanda 
namie, nuo szirdies liga. Velio
ne gimė Lietuvoj, pribuvo in 
Amerika daugelis metu adgal. 
Josios vyras pasimirė devyni 
metai adgal. Paliko 4 dukterys 
ir 2 sunu: St. Olszewskiene, 
Bridgeport, Pa., Wm. Kaspe- 
riene, Detroit, Mich., J. Lawni- 
kiene ir Rūta namie; Vinca Ba
rauską namie ir Alberta Czes
na prie tarnystes, New York. 
.Taipgi 4 anukus ir viena sese
rį Mare Tarasevicziene isz Mi
nersville. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge, su Szv. Misziomis 
Szvento Jurgio bažnyczioje 9 
.valanda ryte ir palaidota para
pijos kapinėse. Graborius Sny- 
fleris laidojo., _ ____  _

LONDONAS (LAIC) — 
Antras isz eiles D. Britanijos 
Lietuviu Kongresas invyko 
Londone Liepos (July) 13-14. 
Kaip žinome, pirmas kongre
sas buvo suszauktas 1938 me
tais Glasgove (Škotijoje), pa
sėkoje ko buvo sudaryta D. 
Britanijos Lietuviu Taryba.

Szio Kongreso darbotvarkė
je Tarybos valdyba buvo nu
matyta perrinkti.

Kongresą sveikino Amerikos 
Lietuviu Taryba.

Isz pirmu praneszimu apie 
Kongrese eiga sužinome, kad 
politiniais Lietuvos vadavimo 
reikalais kalbėjo P. Varkala, o 
tautines sąmones ugdymą re
feravo S. Prapuolenyte.

Metmenis ateinantiems D. 
Britanijos Lietuviu 5 metu vei
kimui patiekė “Ižeiviu Drau
go” Redaktorius Kun. J. Gu
tauskas.

Chief Yellow Thunder isz Winnebagos, Wisconsin 
Dells, Wis., ruko savo taikos pypke kai pargryžo 14,000 In- 
Mi jonai kareiviai isz vaisko. Indijonai apvaikszczioja savo 
vaiku pargryžima kas vakaras per visa vasara.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tarpe 17 ir 21 metu butu iszla- 
vinti vartoti naujus ginklus/ 
inrengimus ir technikas. Me
tams sukakus jie grįžtu in civi
li gyvenimą. Jie nebus szaukia- 
mi in militarine tarnyba, tik 
jeigu Kongresas pareiksztu, 
kad tautinis krizis gyvuoja. 
Kartu su militarinems instruk
cijoms, jaunieji bus aprūpinti 
mokslo programa, kada meto 
lavinimas baigsis. Jeigu mes 
butume ture j e toki plana pir
miau, karo nebutu buvę. Nėra 
geresnis garantavimas užlai
kyti taika ateityje.

Kongresas neužilgo svarstys 
szi “Universal Training 
Scheme.” Jeigu žmones pro
testuos, atsakymas bus aisz- 
kus. Pasakysite prieszinin- 
kams, kad 396,637 Amerikie
cziai mirė, todėl kad Amerika 
nebuvo gana galinga 1939 me
tais sulaikyti kara. Jus neįeisi
te daugiau Amerikiecziu mirti 
rytoj, del sziandienos nepasi- 
ruoszimo!

— C. C. M. T. Y. M. N. Y.

230 KUNIGAI

Ponia Churchill, buvusio 
Anglijos Premierio žmona 
buvo vieszai pagerbta kai 
Glasgow Universitetas jai 
suteikė garbes daktarata už 
jos pasidarbavima karo lai
ku.

KATALIKAI KALTI
ISZ VARSZAVOS. — Suki- 

limai ir susikirtimai ir kraujo 
praliejimas Lenkijoje didėja ir 
baisėja. Eina gandai kad bai
sesnes skerdynes kyla dides
niuose miestuose. Vieni sako, 
kad razbaininkai ir žmogžu-

KOMUNISTAI IMA
VĖL VALDYTI

LONDON. — Laikas nuo lai
ko Komunistai užsimano ar 
mato reikalo apsivalyti savo 
partija ir savo draugus iszduo- 
ti ar iszžudyti. Tai paprastas 
Komunistu paprotys. Dabar 
ateina žinios kad jie ima apsi
valyti Balkanuose.

Komunistas Tito jau pradėjo 
savo isztikimiausius karinin
kus isznaikinti už tai kad jie 
jau per augsztai pakilo ir išz 
j u yra pavojus.

Pirmutine to apsivalymo au
ka yra Yugoslavas, Darbo Mi- 
nisteris Andrija Hebrang, ku
ris pasitraukė isz politikos ir 
visai isz miesto iszsikrauste. Ir

niekas nežino kodėl. Generolas 
Vladimaras Velebit pasitraukė 
isz kariuomenes be jokios prie
žasties. Keli kiti taip dingo 
kad sakytai kad žeme atsivėrė 
ir juos prarijo.

Sofijos mieste jau daug val
dininku ir augsztu žmonių yra' 
paženklintu ir jie už dienos ar 
kitos atsisakys isz savo vietų* 
ar visai pradings. į

Toks pats valymas yra Ko
munistu vedamas ir Bulgarijo
je, isz kur Raudonoji armija 
pasitraukė, bet Komunistai ar
mijos vieta užėmė.

NUŽUDYTA

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!
ISZ VIENNOS. — Daktaras 

Oscar Wilheim, vienas isz in- 
takingiausiu Žydu, kuris tvar
ko ir skiria nuosavybes ir že
mes Austrijoje buvo Sovietu 
suimtas ir suaresztuotas. Ir ki
ti keturi Austrijos Žydai buvo 
suimti už tai kad jie pasiprie- 
szino priesz Sovietus, kai So
vietai pradėjo j u žeme ir turtą 
imti.

Nei vieno isz suimtu žmonių 
dabar nematyti ir negirdeti 
kur juos Sovietai iszveže. Aus
trijos valdžia rengia protesto 
laiszka Sovietams.

Sovietai ir kita augsztos vie
tos žmogų laiko kalėjime; 
Franz Gruber kuris yra Aus
trijos Tarybos narys. Visi szi- 
tie suėmimai ir suaresztavimai 
dabar visu savo smarkumu ei
na už tai kad rinkimai artinasi*.

Sportininkus Pagerbia

BARI, ITALIJA. — N.Y.T. 
laikraszczio korespondentas 
pranesza savo laikraszcziui, tie 
kurie dabar atkeliauja isz Bel
grade, Yugoslavijos sako kad 
Komunisto Tito valdžia dabar 
visu savo žiaurumu stengiasi 
visus Katalikus isz savo krasz- 
to iszguiti ar isznaikinti. Jie 
nužudė apie 230 kunigus. 198 
kunigus nužudė visai be jokio 
teismo. Tas pats laikrasztinin- 
kas sako kad vienuolika sesu- 
cziu, meniszku buvo nužudyta 
ir dešzimts klieriku, jaunu vy
ruku kurie ant kunigu mokino
si

Komunistai visus Katalikus 
ii.'tarineja kaipo Faszistus ir už 
tai visus j u vadus kunigus žu
do.

Gal koks vienas kitas kuni
gas in politika ir buvo insimai- 
szes, bet mes gerai žinome kad 
dauguma kunigu niekur nieka
dos in politika nesikisza. O jau 
apie vienuoles tai jau nėr nei 
sznekos, nei viena isz ju nieka
dos nieko bendra su politika 
neturi. Czia tos žmogžudystes 
yra tikras ir grynas tikėjimo 
persekiojimas.

REDDY KILOWATT
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Skaitykite “Saule”
... Erases Dirt...

POCJCET fOfl. NOLV/AJG 0lAT

OLD FASHIONED OLGA 
PUT ALL HER TRUST 
IN THE MI$$U$ NOT FINDING 
WHERE SHE HID THE DUST

m
&

BUT OUR. NANCY NOODLE, 
WHEN SHE DOES THIS CHORE 
RELIES ON FRIEND REDDY 
TO CLEAN UP THE FLOOR

Beis-bolininku komisijonierius Albert Chandler, po kai
re sveikinasi su New York miesto gubernatoriumi, Thomas 
E. Dewey prie paminklo kuris yra pastatytas pagerbti gar
singus beis-bolininkus. Szitas paminklas buvo pastatytas 
pagerbti Teisėja Kenesaw Mountain Landis, kuris daug pa
sidarbavo del beis-bolininku.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
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HE GETS ALL THE DIRT 
WITH A NEW'LECTRIC "VAC" 
MOM'S RUGS WILL LAST LONGER 
AND SO WILL POP'S "JACK"

OOOO-1 
1 /- -s/v

Szita Japone yra pirmuti
ne moteriszke Japonijoje I 
vesti bizni. Iki po szio karo, 
Japones vieta buvo tik na
mie, jai nebuvo valia niekur , 
nei dirbti nei pasirodyti. Da- j 
bar ponia Yoshiko Matsuda I 
yra tikra biznio moteriszke. 1

Neužmirszkito Guodotini S kai- ; 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui : 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszcziQ, PASKUBINKITE J J J

džiai visus gazdina, valdžia sa
ko kad Katalikai maiszta kelia, 
paprasti žmones sako kad pati 
valdžia ugdo ir kursto szitas ir 
panaszias skerdynes ir paskui 
Katalikus kaltina.

Žydai dabar tukstaneziais 
neszasi kiek tik jie gali per 
rubežiu in Czekoslovakija.

Varszavos Komunistiszkoji 
valdžia dabar susirado nauja 
kaltininką. Pasmerkdamas Ka
taliku Bažnyczia Lenkijoje, 
Premieras Edward-Morawski 
kaltina visus Katalikus ir ypa
tingai Kardinola Sapieka, Kra- 
kavos Archvyskupa. Jis sako 
kad Katalikai yra nusistatė 
priesz valdžia, ir priesz Žydus, 
ir kursto žmones sukilti, maisz
ta kelti ir Žydus muszti ir žu
dyti.

Tai jau sena pasaka. Net ir 
galingos Rymos Ciesorių lai
kais toki patys priekaisztai bu
vo statomi Katalikams kai bu
vo jieszkoma priežaszcziu juo 
persekioti.

Lenkijos Kardinolas Hlond 
atsake valdžiai in tuos prie- 
kaisztus. Jis ilga laiszka para- 
sze ir vieszai paskelbė. Lenki
jos žmones to laiszko nemate 
res valdžia uždraudė ji pa
skelbti, bet užsienyje tas laisz- 
kas beveik visus intakingus 
žmones pasiekė. Kardinolas 
Hlond drąsiai ir aiszkiai pasa
kė ir paaiszkino ka Komunis
tai daro dabar Lenkijoje. Jis 
pasakė kad:

“Visa ta neapykanta, visos 
tos Žydu skerdynes yra pa- 
czios valdžios surengtos. Len
ku Komunistiszkoje valdžioje 
randasi daug Žydu augsztose 
vietose ir jie szitas skerdynes 
savo žmonėms rengia, kad su
stiprinus valdžia kurios žmo
nes neapkenezia. ’ ’

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.


