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Isz Amerikos!
KAREIVIAI

BE DARBO
' WASHINGTON, D. C. — 
Generolas Bradley, pargryžu- 
siu kareiviu Veteranu Admi
nistratorius sako kad per daug 
pargryžiusiu kareiviu dabar 
randasi be darbo, kai visur 
darbininku yra reikalaujama. 
Jis sako kad ežia ne vien tik 
fabrikantai ir darbdaviai kalti, 
bet ir patys kareiviai. Pargry- 
žusieji kareiviai nesiskubina 
sau darbo susijieszkoti, nes jie 
gauna isz valdžios gana pinigu 
pragyventi. Dabar apie 1,700,- 
000 pargryžusiu kareiviu dar
bo ar negauna ar nenori ir ima 
isz valdžios po dvideszimts do
leriu in sanvaite. Reiszkia, jie 
gauna isz valdžios daugiau ne
gu $35,000,000 in sanvaite.

Generolas Bradley sako kad 
beveik visi szitie kareiviai ga
lėtu darbus gauti jeigu tik no
rėtu. Jis taipgi sako kad taip 
dar ilgiau pabus, tai valdžia 
turės insikiszti ir priversti fab
rikantus ir biznierius samdyti 
tuos kareivius ir taipgi pri
versti kareivius imti tuos dar
bus.

lankstumu. Steponaitis nerūko 
ir jokiu svaiginaneziu gėrimu 
negeria. Jis gimė Balandžio 
(April) 25, 1924 metuose, Ci
cero miestelyje prie Chicagos, 
buvo vaiske ir dabar pargry
žes jis pats savo kuna ir rau
menis mankszto ir kitus moki
na. Jis mokslus ėjo J. Sterling 
Morton High School, Cicero,' 
Ill. Jo tėvai yra gimė Lietuvo
je. Jis per kara buvo su Laivy
nu ir tenai kitus mokino kaip! 
apsiginti nuo prieszo užpuoli
ko. Galima sakyti kad Lietu
viams garbe kad vienas isz mu-i 
su taip atsižymėjo savo raume
nimis ir pecziais.

Dabar jau ateina mada rink
ti vyrus del ju petingumo ir 
gražum okaip gražuoles ren
kame del ju liemenio, veido, 
krutinės ir kuna lankstumo.

NAMAS ANT
RANDOS

PASMAUGĖ PACZIA
NEW YORK. — Bruno Bu- 

niek, 27 metu pargryžes juri
ninkas nuo 529 East Twelfth 
ulyczios, buvo suimtas ir su- 
aresztuotas kai jis prisipažino 
kad jis ant smert užsmaugė sa
vo paczia Vera, jųdviejų kam
bariuose.

DETROIT, MICH. — Kaip 
visuose kituose miestuose, 
taip ir Detroit mieste beveik 
negalima rasti namas ant ran
dos. Jeigu nori tai turi pirktis 
narna, o dvigubai užmokėsi ne
gu tas namas bus vertas.

Ana sanvaite viename De
troito laikrasztyje buvo szitoks 
pagarsinimas: “Keturi nauji 
kambariai ant randos, vetera
nui, pargryžusiui kareiviui. 
Randa, $52.50 ant menesio.”

Apie du tukstaneziai žmonių 
suskubo tenai nuvažiuoti, nuei
ti ar begte nubėgti tuos kamba
rius parandavuoti. Kai jie te
nai pribuvo jie suprato kokios 
sztukos buvo jiems sudarytos. 
Ant namo duriu buvo prikaltas 
plakatas ant kurio buvo para- 
szyta: Kad sanvininkas Paul

Policija sako kad Bruno Bu- 
nick patelefonavo Policijantus 
septinta valanda isz ryto ir Camelleri tam parandavuos sa- 
trumpai pranesze kad jis pa- v o namus kuris jam pristatys 
smaugė savo žmona kai jiedu i 
susiginezino ir susipesze. Kai 
policijantai ji atvede in teismą 
jis teisėjui Abraham Bloch pa
sakė kad jis nenori advokato, 
lajerio ji apginti ar iszteisinti, ' 
nes, jis sake: “Asz savo žmona 
pasmaugiau ir dabar esu pasi
rengęs už tai su savo gyvastimi davuos, kuris jam automobiliu 
užmokėti.” Jo žmona buvo 
neszczia ir jiedu rodos labai 
gražiai sugyveno, ir dabar po
licija negali suprasti kas ten j 
atsitiko kad jis savo žmona be 
jokios svarbios priežasties pa
smaugė.

ar parduos nauja automobiliu. 
“OPA” valdininkai dabar ta
riasi: Ar tam sanvininkui va
lia taip daryti? O sanvininkas 
Camelleri pasiaiszkino kad vie
nas jo automobiliu sulužo ir da
bar jam labai reikia kito, tai jis 
tam žmogui savo namus paran-

RAUMENINGAS IR
PETINGAS LIETUVIS

CHICAGO, ILL. — Alan
Stephan, (Steponaitis) buvo 
iszrinktas kaipo raumenin-

pristatys.

Paskui kitas žmogus susigal
vojo lengvai ir gerai pasipini- 
guoti, Dayton mieste, Ohio. Jis 
indėj o in laikraszti pagarsini- 
ma, kad jis visa narna paleidžia 
ant randos. Ir randa tik $37.50 
ant menesio. Keli szimtai žmo
nių nusiskubino pas ji. Jis vi
siems paaiszkino kad jie turi 
po du doleriu užsimokėti už 
kasztus kurie jam susidarys 
pakol jis visus praszymus isz- 
tirs ir peržiuręs. Viskas gerai 
jam ėjo pakol valdžia insikiszo

giausias ir petingiausias vyras. 
Jis su kitais vyrais labai rūpi
nasi savo sveikata ir savo kūno 
stiprumu ir gražumu kaip ir

ir privertė visiems pinigus su
gražinti.

SKAITYKITE “SAULE”

Visur Tylu, Niekur Neramu ! Vi į gosi a vai At
WASHINGTON, D. C. — 

Dar niekados tokiu trumpu lai
ku nebuvo tiek perspėjimu, 
tiek blogu ir juodu pranaszavi- 

i mu kaip kad atėjo in Amerika 
per kelias dienas ana sanvaite.

Isz tolumu rytu Generolas! 
MacArthur savo perspėjimo j 
žodi isztare kai jis neiszvardin-j 
damas nei viena kraszta vardu 
pasakė kad, “Virsz visu klau
simu ir virsz visu žmonių dabar! 
kabo baisus nepasitikėjimas, 
kuris susidarė isz skirtingu in- 
sitikinimu ir prieszingu tikslu. 
Szios dienos klausimai nusvers ( 
ir nulems viso svieto likimą ir 
ateiti. Žmogus dabar stovi 
kryžkelyje tarp Taikos ir Pra
žūties.”

Kongresmonai ir Senatoriai 
daug aiszkiau ta pati grasini
mą pareiszkia. John E. Sheri
dan isz Pennsylvanijos pasakė: 
“Asz kalbu už visos savo komi
teto narius kai asz sakau kad 
mes Washingtone turime pa
reiga praneszti savo žmonėms 
kas dabar ežia darosi ir kur vi
sa politika mus veda. ’ ’

Robert L. F. Sikes isz Flori
da pranesza kad “Rusija turi 
penkis sykius daugiau karei- ' 
viu užkariautuose krasztuose 
negu mes. Daugiausia jos ka
riuomenes dabar randasi Korė
jos szalyje, kur Sovietai gresia 
Amerikiecziams kareiviams. 
Tuo laiku kada mes mažinam 
savo kariuomenes ir imame nu
siginkluoti, Sovietai didina sa
vo armijas ir ginkluojasi.” 
Prie to da Ponas Sheridan pri-

dėjo: “Kiek asz dabar apie Ru
sija žinau, tai asz nepatareziau 
Amerikai duoti jiems nei pa- 
vuostyti tos sprogstanezios 
bombos.” •

Tokyjos mieste, Japonijoje,! 
Sovietai turi deszimts sykiu! 
daugiau atstovu ir savo žmoniųI 
negu bet kuri kita tauta savo 
ambasadoje. Generolas MacAr
thur sako kad matyti revoliu
cijos sekios Japonijoje dabar. 
Ir tos sekios yra ne kieno kito 
kaip tik Rusijos sėjamos.

Dabar, kai musu dipliomatai 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Brazilijoje
Badas .

RIO DE JANEIRO — Bra
zilija yra krasztas kur gyvena 
pasaulio bagocziausi ponai Ir 
biedniausi skarmalai. Dabar 
ežia beveik visur biedniems ba
das stūkso in akis. Nors žmones 
badu mirszta, bet visokio mais
to tenai randasi net ir per 
daug, bet viskas taip brangu, 
kad tik bagoeziai gali pirkti.

Taubate mieste apie 4,000 
badaujaneziu neteko kantry
bes ir marsziavo vieszai paro
dydami savo nepasitenkinimą 
ir pradėjo vogti, pleszti ir imti 
maista isz sandeliu ir sztoru.

Sao Bernardi mieste viena 
moteriszke, Donna Tereza Del
ta veda apie tūkstanti badau
janeziu in apygardos sostine ir

szauke Minister!
Isz Graikijos

Jurininkai Straikuoja Priesz 
Valdžia; Amerika Prieszinasi 
Rusijos Nusistatymui Užimti 
Dardanelles Salas Ir Vandeny
nus; Sovietai Gamina Ir Rengia
Kariszkus
reikalavo maisto, bet policija 
su atprovintais karabinais vi
sus iszvaike.

Darbininkai ant geležinkeliu 
Sao Paulo mieste jau kelios 
sanvaites kaip straikuoja. Jie 
sako jie negali in sanvaite už
dirbti gana kad galėtu per vie
na diena iszsimaitinti.

Ir ežia matyti Komunistu 
darbas. Jie ežia kursti žmones 
sukilti, o biznieriams pataria 
d a daugiau lupti. Pulkininkas 
Alcides Goncdaves Etchegoyen 
sako kad už keliu dienu bus in- 
vestas instatymas kad visi tie 
kurie perka ar parduoda in ta 
“Black Market” bus nubausti 
mirties bausme.

Anglijos Kareiviai Palestinoje

Anglijos kareiviai visas ulyczias Haipa mieste, Palestinoje užėmė ir su dratais apsupo, 
kad žmones negalėtu jokias parodas daryti ar susirinkti. Czia iszkita susikirtimai kai
Anglijos valdžia sustabdė pabėgėlius Žydus kurie norėjo ineiti in Palestina. Visi Žydai bu
vo sulaikyti ir paskui pasiunti in Cyprus Salas. Trys Žydai buvo nužudyti ir daug kitu bu
vo nužudyti ir daug kitu buvo nužudyti ir daug kitu buvo sužeisti. Palestinoje dabar toks 
sumiszimas ir tiek daug sukilimu, kad czia gali staigai iszkilti karas.

Ginklus Vokietijoje
NEW YORK. — Szitos Jurininku Strai- 

kos jau buvo pramatytos pavasaryje. “Saulėje” 
buvo paraszyta net pavasario pradžioje, kad Ju- 
rininikai rengiasi del dideliu straiku kada vasa
ros pabaigoje ar rudenyje. Szitos straikos nė
ra vedamos priesz kompanijas, bet priesz paczia 
valdžia. Kompanijos sutinka pakelti visu ju
rininku algas tiek kiek jie nori ir reikalauja, bet 
valdžia neleidžia. Valdžios žmones pasiaiszki- 
na kad jeigu valdžia dabar pavėlins jurininkams 
tiek pakelti algas, tai tuojaus visi kiti darbinin
kai reikalaus tiek pat ir vėl visi visur straikuos, 
ir viskas labiau pabrangs.

NEW YORK. — Už tai kad Graikijos 
spauda nepalankiai atsiliepe in Generolo ir Dik
tatoriaus Tito straksejimus. Jeigu Yugosla- 
vijos valdžia už toki maža dalyka atszauke savo 
ministeri isz Graikijos, tai turėtu paskelbti ka
ra priesz Amerika, nes Amerikos spauda jau se
niai kaip ta Yugoslava Tito, ta Rusijos padup- 
czika iszkoneveikia ir iszjuokia, Rusija ir Yu
goslava norėjo isztirti ka Amerikiecziai mans
io apie tuos krasztus. Ir Rusija ir Yugoslavija 
labai gerai dabar žino kur jie stovi Amerikiecziu 

■k 
akyse. Beveik visi laikrasz- 
cziai asztriai pasmerkė toki 
prasiszokima.

San Francisco Chronicle pri
lygino Generolo Tito prie mažo 
vaikiuko, kuris szoka geram 
žmogui in akis. Pirmas prasi- 
szokimas gali būti dovanotas, 
bet už antra, ar treczia prasi
szokima tokiam prisiszokeliui 
gerai kaili iszpilti.

Tito savo karabinus in mus at
suka, o mes tik laiszkai jam at
sakome. Mes ji apginklavome 
ir dabar jis su musu ginklais 
priesz mus pasistoja!

Laikrasztis Cleveland Plain 
Dealer sako: Kad jokiu derybų 
su Tito negali būti. Yugosla- 
vas Tito tik viena tiesa žino ir 
supranta: Tai yra, “Dantis už 
danti!” Generolas ar Marsza-

‘ Laikrasztis New York Mir
ror reikalauja ir klausia: Kodėl 
Amerika nesusipranta ir isz 
miego neprisikelia? Generolas

las Tito dabar apsvaigęs savo 
galybe ir savo pergale. Jau lai
kas jam gerai užduoti kad jis

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Pirmoji meile yra truputis 

kvailystes ir daug žingeidumo.

Ispanolai sako kad žydin- 
czios krutinės naszle turi būti 
tuojaus apženyta, pakavota ar> 
in klosztoriu uždaryta.

Musu Pergales draugai, Ali-' 
jautai sukils priesz mus kai tik 
atsiras galingesnis už mus 
draugas.

NATURALIZUOTI 
AMERIKIECZIAI 
UŽSIENYJE GALI 
PAMESTI SAVO 
PILIETYBE

SAULE” MAHANOY CITY, PA

Syki a.psiženyti yra kiekvie
no gero žmogaus pareiga, du
syk kvailybe, o tris sykius tik
ra 'beprotyste.

Visuose krasztuose tikėji
mas yra valdžiai reikalingas; 
valdžia tikėjimu pasitiki ir pa
sinaudoja suvaldyti žmonių no
rus, giedulius ir mintis.

Kai Karalius Divydas pama- 1 
te gražuole Biath-Sheba besi- 
prausiant, ji jam labai patiko. 
Nors ji 'buvo vieno valdovo 
žmona, jis ja iri savo lova pasi
guldė. Už kiek laiko ji kudyki 
feusigrabaliuojo. Tada Kara
lius Dovydas sumanė jos vyra 
nudėti, ir insake ji in frunta, 
ant karo lauko pastatyti.

Tada atėjo pas Karalių Do
vydą Pranaszas Nathanas ir 
jam szita prilyginimą ar pasa
ka papasakojo;

Buvo viename mieste du vy
rai; vienas bagetas, kitas Ibied- 
nas; vienas ponas, kitas pras
tas. Bagoczius daug visokiu 
galviju turėjo, bet biednasis tik 
viena avele turėjo. Naba
gas ta avele įaugino ir maitino 
ir sergėjo kaip savo tikra duk
rele.
Atsitiko kad pas bagocziu už

važiavo sveczias. Bagoczius 
norėjo tinkamai ta sveczia pri
imti, bet jam gaila buvo pa
pjauti viena isz savo galviju, 
tai jis nakczia pasivogė to bied- 
no žmogelio vienatine avele, ja 
papjovė ir savo sveczia gražiai 
pavaiszino.

Karalius Dovydas, iszgirdes 
apie tokia baisia skriauda, bai
siai pasipiktino ir tam Prana- 
szui pasakė: ‘ ‘ Kaip Vieszpats 
gyvas, tokis nevidonas yra ver
tas mirties!”

Tada Pranaszas Nathanas 
gerai uždrožė Karaliui Dovy
dui: “Tu esi tas žmogus, tas 
nevidonas! Tu pražudei Uriah, 
Hitieti ir pasisavinai jo žmona. 
Tu klaida pakelei ir už tai tas 
kardas neapleis tavo namu.”

Senis Bicrokas, pasiskaitęs 
apie Karalių Dovydą, užvertė 
savo dideles knygos lapus, ir 
pats sau vienas pamanste kaip 
sziandien Sovietai yra pana
šaus savo pasielgimu, savo dar
bais in Karalių Dovydą. Jie 
viską nuo visu lupa, pleszia ir 
vagia, o paskui baisiai piktina
si ir in kitus pirsztais bado.

Rusija visas Pabalti jos tau
tas prarijo, Lenkija pavergė ir 
kitus krasztus užkariavo, ir da
bar baisiai piktinasi ir visa ko- 
sere rėkia “GyvaltJ” už tai 
kad Anglijos kareiviai jiems 
neleidžia ta vienatine avele, 
laisve, isz Graiku iszpleszti.

Kvailiausia moteriszke gali 
mokycziausi žmogus suvaldyti, 
bet reikia tikrai protingos 'žmo- • 
neles kvailiu suvaldyti.

Vyrai greieziau meilinasi ir 
seilinasi’įirie naszles negu prie 
senmerges.

Krutamieji paveikslai (mo
ving pikezieriai) ir radi jos yra 
tiems kurie nemoka skaityti ir 
negali savo protą vartoti.

Tankiausiai, tas kuris nori 
kitus mokinti ir jiems patarti 
yra veidmainys, o moteriszke, 
kuri isz kitu pasielgimo pikti
nasi greicziausia toms pavydi.

Da kai karas ant visu fruntu 
siautė, Rusija jau savo planus 
darė, jau tada rengėsi prie sa- 
votiszko darbo Vokietijoje. 
Jau beveik visi musu laikrasz- 
cziai pamirszo kad visi jie tik 
pusantro meto atgal klausė ir 
reikalavo žinoti ka Sovietai ke
tina daryti su visais tais Vokie- 
cziais kareiviais nelaisviais, 
kuriuos jie taip rūpestingai1 
mokina ir lavina ir net pavėli
na jiems organizuotis ir savo 
komandas, savo oficierius pasi
laikyti.

Ir sziandien mes nei žodžio 
neiszgirstame apie ta Raudona 
Vokiecziu Armija Rusijoje. 
Czia Stalino darbas nebuvo 
persunkiausias. Nes padaryti 
gera Komunistą isz Nacio tai 
jau labai lengva. Abudu raz- 
baininkai ir žulikai ir abudu to 
paties nori: kitus užkariauti. 
Mes žinome kad Sovietai su
ėmė net kelis milijonus tokiu 
Naciu, Vokiecziu ir juos moki
no Komunizmo. Kur jie dabar 
ir ka jie veikia, tai vien tik Sta
linas žino. O jis, niekam, nieko 
nesako.

(Senųjų patarimas, kaip žie
mos saulute; duoda szviesos, 
bet ne szilumos.

Musu protais kaip ir kuinas 
vis reikalauja maisto.

Geras gyvenimas nepadaro 
žmogų laimingu, (bet laime pa
daro žmogų geru.

Sziandien vienatinis skirtu
mas tarp pono ir berno yra tai 
kad jie abudu ruko brangius 
cigarus, bet tik vienas isz ju už 
juos užsimoka.

---------- jj-----------

Deszimtš metu atgal, kai nie
ko negirdejome apie tada atei
nanti ir dabar buvusi kara, 
garsus Francuzu
Pierre Henri Simon szitaip jau 
rasze: “Jei rytoj tautos pultu 
viena kita, tai butu ju prisipa
žinimas kad jos vilties neteko. 
Visikas taip invyksta, tarsi 
žmones sziandien ’ stovėtu 
priesz toki painu ir sunku klau
sima, kad protas negali isz- 
spręsti ar iszriszti, ir lieka žmo
gui griebtis vienos iszeities: 
mesti pastangas tvarkytis ar 
protą varginti, ir ikitįėms pa
rodyti ir patiems pamatyti sa
vo jiegos galybe. Panasziai 
kaip žmogus su žmogumi susi- 
ginezyja ir paskui su kumszti- 
mis apsidaužo priparodyti sa
vo protą.

Szitie to Francuzo žodžiai la
bai gerai sziandien pritinka vi
soms toms konferencijoms ir 
taikos seimams, kur visi apie 
taika szneka, bet nei vienas ne
žino ir nesupranta kaip ta tai
ka insigyti ar ingyvendinti.

NEW YORK. — Jeigu jie 
nesugryž in Su v. Valstijas I 
priesz Spalio (Oct.) 14 d., 1946 
m., daug Amerikos Piliecziu, i 
kurie gyvena užsienyje nuo 
priesz karo pradžios gali pa
mesti savo pilietybe. Szis pa
tvarkymas lieczia tik naturali- 

- Izuotus pilieczius, t. y., asme
niui, kurie ingijo Amerikos pi
lietybe savo naturalizavimu, 
arba apsivedimu su Amerikos 
piliecziu.

Amerikoje gimė nepameta 
savo pilietybe del ilgos reziden
cijos gyvenimą užsienyje, bet 
gali pamesti del kitu priežasz- 
cziu — balsuodami svetimame 
politiniame rinkime, militarine 
tarnyba užsienyje, arba jeigu 
prislegia isztikimuma sveti
mai szalei. Apart perilgos gy- 
venimos užsienyje naturalizuo- 
tas pilietis ir del virszminetu 
priežaszcziu gali netekti Ame
rikos pilietybes.

Priesz priėmimą Nationality 
Act of 1940 m., naturalizuotas 
pilietis galėjo iszsisukti isz szio 
patvarkymo, jeigu jis gyveno 
du metu szalyje kur gimė arba 
penkis metus kitoje szalyje, 
buvo “manyta,” kad jis pamo
te pilietybe, bet jeigu jis sugrį
žo in Suv. Valstijas pastoviam 
apsigyvenimui, tas iszbraukta. 
Bet dabar, nuo Sausio (Jan.) 
.13 d., 1941 m., yra rinitas klau
simas. Naturalizuotas pilietis 
tikrai pameta savo Amerikos 
pilietybe jeigu jis gyvena ne
pertraukiamai tris metus sza
lyje kur gimė, arba penkis me
tus nepertraukiamai kitoje sza
lyje.

Pametimas Amerikos pilie
tybes irgi invyksta jeigu po 
dvieju metu gyvenimos szaly
je kur gimė, jeigu pagal tos 
szalies instatyma jis atgauna 
savo tautybe.

Labai daug Amerikos pilie
cziu vis gyvena užsienyje. Sun
ku paduoti tikra skaieziu, bet 
State Department rokuoja, kad 
normaliais laikais yra tarpe 
400,000 ir 500,000.

Kada Nationality Act of 
1940 'buvo priimtas (Oct. 14, 

raszytojas'1940) ir kada inejo gale (Janu
ary 13, 1941) aiszku kad dide-

kytai sunkus, ir žmones neku
rtose szalyse pa v. Rytu ir Ceri-j sztai dekuoja Dievui už suteik- 
trales Europos szalyse ir Azia- tąsias malones. Taip jam besi- Uite 
tiszkose szalyse, negales grižti. | meldžiant, staiga in pirkele in-

Kiti naturalizuoti piiiecziai| siverže du vyrai, 
neturės pinigu grižti ir gal ne-i 
turi nei giminiu nei draugu 
Suv. Valstijose, prie kuriu ga
lėtu kreiptis del pagelbos. To
kiems patarkite tuoj praneszti 
Special Projects Division, De
partment of State,

’’ton, D. C., tiesiog 
Amerikos Konsulą.

“Special Projects

Atsiskyrėlis atsiklaupęs kar-

Washing- 
arba per

Division” 
paskolins pinigu tiems, kurie 
del pinigiszkiniu priežaszcziu 
negali grižti in szia szali. Nuo 
karo pabaigos pradėjo tukstan- 
cziams Amerikos piliecziu ir j u 
szeimynoms sugryžti in Suv. 
Valstijas.

Naturalizuotas pilietis, kuris 
del ligos arba kitos priežasties 
negali grižti in Suv. Valstijas 
priesz paskirta diena, privalo 
prahesžti tikrai, paduodant 
priežastį kodėl negali grižti, 
/iinerikos konsului toje szalyje 
kur jie randasi.

Padarykite kelias kopijos 
laiszko Amerikos konsului. 
Laikykite rekordą visos daly- 
kose. Gali būti labai svarbu. 
Maszinele paraszykite laiszka, 
tokiu budu turėsite tikra kopi
ja laiszke jeigu padarysite ke
lias kopijas kartu. Jeigu nega
lima maszinele paraszyti toki 
laiszka padarykite afideivito 
paliudymo formoj raszta, pažy
mėkite visus faktus, kuriuos 
praneszete Amerikos Konsului 
diena kada iszsiusta laiszkas ir 
tegul du liudininkai po tuo 
rasztu pasiraszo.

speczius biezui ir iszszoko du 
žalcziai. Kaip bematant, visos

!S apsupo piktadarius ir
pradėjo gilti Pleszikai roke ne

j savu'balsu. Iszbegti negalėjoj kyti. Pokylis buvo prakilnus,
— Seni, tarė vienas ju, vos nes aplink koja buvo apsivy- be svaigalu, be girtavimo. Kur-

spejes ineiti, atiduok mums nioja žalcziai. gi toki gražus žmones terszis su
auksu.

Atsiskyrėlis iszsigandes pra-'
bilo:

— Brangus broliai, jau daug
, , • • v žmones, tegul jie sau eina iszmetu, kaip vienas gyvenu ir jo- ’ °

i • i r • :czia.kio aukso neturiu. i
n. . , Bites tuoj nustojo gylusios,— Bet mes liepiam atiduot v , . . ...., . . , . . J . , . zalcziai vikriai nusivyniojoauksu, ir tiek, o jai ne, tai sztai.

isztmukes di- . • i, .■ ve, kaip kulkos iszleke isz pir- kad jos rauko
kėlės ir be aukso, tik su skaus-į Antroji, nenorėdama užsileisti 
mais nusiskubino
garsiai keikdami.

Iszbegus pleszikams prapuo- Svecziai aplinkui apstojo paši
le bites ir žalcziai
gūsis akmuo pasidarė vėl svei
kas ir'žibėjo asloja kaip saule.

— GALAS —

buri. Visi gražiai, mandagiai 
pasielgė. Nors kuris ir nemokė
jo, arba nesuprato mandagumo 
tai sekliu, ton galėjo pasimo-

Pagaliau pagailo atsiskyrė- s1 
liui pleszkiu, taip baisiai re-j 

j kianezu ir jis tarė:
— Užteks jau. Leiskit tuosdidžiavosi. Pradėjo juodvi tarp 

savos viena kita lyg neapkęsti, 
mat abidvi buvo puikesnes'bli- 
ryja. Prasidėjo ginezai, nei isz 
szio nei isz to, už ranku haltu-

Pokylyja buvo dvi ponios, 
j kurios didžiai isz savo parodu

Neužmirszkita Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
tnirazo ir prasze idant nesulaikyti 

EASKVBJBKlIfi J J J

Paprastas žmogelis laukia 
progos ir palankiu aplinkybių, 
mokytas žmogus pasidaro sau 
proga ir nuveikia aplinkybes.

—Ir pleszikas 
džitdi peili, parode ji atsisky
rėliui.

— Da karta sakau, kad jo- ( 
kio aukso neturiu, tvirtino se
nelis.

Tuo tarpu pleszikas piastebe-] 
jo ant stalelio blizganti akmeni 
ir pagriebęs ji suriko!

— O kas czia, seni, da me
luosi! — ir kirto seneliui in vei
dą, kad net szis parpuolė. į

Pleszikai, pasienio akmeni! 
iszejo. Bet po kiek laiko vėl su- 
gryžo ir inėja in pirkele suszti- 
ko:

— Burtninke, tu da mus pri- 
gaudinesi: tu a'kmeni nori

• Imums per miksa induoti. Mes 
tau parodysim!

Vienas vyras smarkiai tren
kė blizganti akmeni in asla ir 
isztraukes peili puolėsi prie at
siskyrėlio. Bet stebuklas, bliz
gantis akmuo perskilo, o isz joj 
vidurio

STEBUKLINGAS 
:-: AUKMUO

piETU sžalyja, kur kalnai 
debesis raižo, kur saule 

karszcziau szildo, gyveno senas 
atsiskyrėlis. Jis viename slė
nyj turėjo maža pirkele, nuo 
kurios per keletą žingsniu te
kėjo sraunuo Upelis.

Atsiskyrėlis buvo szventas, 
nekaltos szirdies žmogus. Už 
tai Dievas davė jam malone, 
kad jis galėjo suprasti viso
kias kalbas: ir gyvuliu, ir 
paukszcziu, ir medžiu ir akme
nų ir kitas.

Viena ryta atsiskyrėlis, ma- 
ejo iszlis skaiczius jau tada gyveno, žu kibirėliu neszinas, ėjo 

tris, penkis ir daugiau metu upelio vandens parsineszti.
— Oi, pasigailėk, oi, oi! Isz-

ypatingo neinate. Tiesa, neper- 
toli nuo Vandens jis pastebėjo 
dideli akmeni.

— Ar tu czia dejuoji, akme- 
nelil? Paklausė jo atsiskyrėlis.

— Asz, asz, atsake tasai.
— A ko-gi tu nori? Klause 

toliau senelis.
— Brangus žmogau 

negaliu pa- •
kęsti, kaip skauda. Ar tu nega-

svetimoje szalyje. Tie piliecziai
nežinojo apie privedima szio girdo jis kažka dejuojant. Se- 
instatymo. Kongresas insake nelis atydžiai apsidairė, 'bet 
jiems grižti in vieno meto laika 
nutarta kad jeigu toki pilie
cziai gryž in Suv. Valstijas 
priesz Spalio (Oct.) 14 d., 1941 
m., bus rokuojami Amerikos 
piliecziai. Karas prasidėjo ir 
nebuvo galima laisvai keliauti 
todėl Kongresas vėl pakeitė' 
laika kelis kartus^ paskutini
karta Spalio-Oct. 14 d., 1946 m.■ labai nugulėjau: 
Ir yra paskutinis laikas.

Žmones Suv. Valstijose, ku- letum miane apversti? 
riti draugas ar gimines szis in- 
statymas lieczia turi praneszri'kės, eme daibo. 
jiems apie szi svarbu patvarky-! nuo 'buvo apverstas.

— Labai aeziu tau žmogeli, 
I tarė akmuo.

— Už szita dlarba pasiimk, 
ana, ta didoka, prasta akmenė
li. Jis yra stebuklingas ir kam- 

Amcrikos konsulai užsienyje baryjia žibės, kaip deimantas.
kur galėjo pranesze bet ne vi-| Senelis pasiėmė užmokesti ir 
sus naturalizuotus pilieczius nuėjo in pirkle.
galėjo pasiekti.

Atsiskyrėlis, ne žodžio nesa- 
Netrukus ak-

ma.

Praneszkite Oro Paež
iu Kur Galima

Įnuo kojų ir pleszikai, gave lais-, ma. Viena priesz kita pasigyrė, 
»s esą 'baltesnes.

in kalnus, tvirtino kad jos rankos baltes- 
j nes. Iszkilo h g nesupratimas.

:: Katros ::
Rankos Gražesnes i

! VIENOJ A Lietuviu kolioni- 
jojabuvo Lietuviu iszkilmin- 

gas pokylis. Susirinko pasi
linksminti visi prakilniausi 
žmones; ponios, panaites, po- 
naieziai; visi iszsiipuosze, iszsi- 
pustiį gėrėjosi savimi. Kai-ku- 
rios ponios szilkuose sznab'žde- 

I jo purejo. Net miela buvo pa-
iszskrido didžiausias žiūrėti in toki gražu Lietuviu

Stebuklin- klausyti, pažiūrėti kurios po
nios rankos baltesnes. Isz vir- 
szau's abieju rankos buvo bal
tos, sunku 'buvo pasakyti kat
ros buvo baltesnes. Niekas ne
sumanė kaip czia ponas sutai
kinti. Bet sztai atsiliepė viena 
jauna prakilni mergele:

— Klausykite! Rankas nu
plautas sunku pažinti, juk vi
sos pavirszum baltos. Bet atsi
kreipkite in szita iszvada: Ku
rios rankos buvo vangszams ir 
naszlaicziams duosnesnes, tos 
ir yra baltesnes.

Visi patvirtino, kad tikra 
teisybe pasakė. O ponios tarp 
saves paliovė ginezus. Mat isz 
to atžvilgio nei viena nei kita 
nedryso ginezytis.

—$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.

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

No. 102 
minaliszka 

No. it)3 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104
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: 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 pasaka i tymai ir t. t. 52 
puslapiu, ....................................... 15c

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T -noszis: 
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.

No.
Doras gyvenimas;

SZOna mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
lužeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
Ikuris 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

Greit prabėgo diena. Artino-
Keliavimo budai neįszpąsa-i sį yakaras.

404 
50c 
kri- 
85c 
isz

isz-
Su pa- 

85c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

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

Priversta links-

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE apie • Gregorius,
■ - Isz Numirusiu 

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: W ::

| SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Vaienczijos;’Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasaka ka tras 
paeziuo^as. 76 puslapiu...............20c

No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 184 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 pasako j imi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

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

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

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

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

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaufa; Klara; Nuspręsta
sis; A«it keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas SzvilpiSas; 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 ...........i............................ 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis, 
60 nualapin ............ -.................1

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus]__  __________

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

No. 161 Keturios istorijos apie Aut 
prapulties krauto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25e

No. 162 Trys istorijos apie Baitf 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymo. 
22 puslapiu ................................. 10b

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. 25e

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisiaa 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. 6i 
puslapiu ..........................................15e

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam is» 
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,



< ‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Namelis Ant Volgos
Jau Paženklinti

. (Tasa)

— Ak, tu mano'brangi’ba
landėlė, isztare senute, glosty
dama raukszlet'a ranka gražia 

- * Mergaites galvele. Matau asz, 
kad mano pauksztele perdaug 
tanikiai aplanko fligeli. Kag'i' 
Visame Dievo valia. Iszrinktaji 
nežinai kur sutiksi.

— 'Ne, aukle, pasakė Kate, 
dedama j'ai galva ant peties. 
Ne, ne tas. Jis ne mano iszrink- 
tasis, aukle.

Prie gonku subildėjo teki
niai. Kate paszoko in .skubotai 
priėjo prie lango. Kas tai galė
tu būti? Vieszpatie! Isz dvieju 
vežimu iszszoko ‘žandarai ir 
greitai apsupo narna.

— Aukle, suszuko Kate, isz- 
balusi kaip mirtis, atvažiavo ji 
paimti. Begk pas ji, patys, at- 
važiavi ji paimti. Begk pas ji, 
paslėpk, iszgelbek! Greieziau,

— Ar tamstos turite raszta? 
Paklauso Kate.

— Tai visai nereikalingas 
daiktas. Rimtai atkirto proku
roras. Jis norėjo da ruszcziau 
pasakyti, bet susilaiko. Tiesa, 
atsikreipė jis in s’avo dranga, 
žandaru oficieriu: Ivan Ivono-j 
viez, ar pasiėmei su savim po-’ 
piera ?

Žandaras iszsitrauke isz ki- 
szoniaus dideli ketvirtainiszkai I. 
sudėta popiera ir padavė ji Ka
tei. Ji iszskleide ir pradėjo 
skaityti, arba teisingiau sa-j 
kant, laikyt priesz akis: Isz nc- 
rimasezio ji negalėjo pažinti ne 
viena raide.

Prokurorui atsibodo lauikti.
Atsipraszau, prakalbėjo jis 

iu'žeidingai, musu rasztininko 
ranka matyt laibai neaiszki, o 
mes laukti negalime. Leisk 
tamsta man pereiti per kamba-

Slauge, (nurse) Anne Lambiase laiko ant savo ranku mažute Mariute Elena ir in- 
spaudžia jos kojutes ženklą ant ligonbutes paliudijimo, Long Island College Hospital, 
Brooklyn, N. Y. Jau 22,z00 tokiu kūdikiu paliko savo ženklus ant ligonbutes paliudijimu. 
Mažute Mildred Ann laukia taip pat savo kojuke paženklinti tiki pati paliudijimą. Saito- 
kis paženklinimas kūdikiu yra dabar beveik visose ligoninėse daromas. Kai szitaip kudi-

greieziau, miela! Asz užlaiky
siu juos ežia.

Senute užmirszusi metus, 
galvatrukcziais nubėgo in apa- 
czia, Kate vos galėjo suskubti 
paskui ja.

Prieszkambaryje pasigirdo 
stiprus skambutis.

Kate puolė prie duriu ir sku
botai atidarė, kad pertraukti 
triukszma.

Inejo jaunas žandaru oficie- 
rius ir prokuroras, civiliszkai 
apsitaisęs.

— Ramiau, pas mus yra li
gone, pasakė jiems Kate.

— Atsipraszau, panaite, kad 
mes tamstai trukdome, manda
giai pas’ake prokuroras; —‘tar
nybos pareiga.

Prokuroras buvo pažinsta- 
mais Krutikovui ir priegtam tu
rėjo speci'aline gubernatoriaus 
intarima, kuomandagiausiai 
elgties su jo mylimo draugo bu
simais giminėmis.

— Ko tamstoms reikia? P-a- 
klaause Kate.

— Mes turime žinias, kad 
tamstų name yra p’asislepes po- 
litiszkasis prasikaltėlis.

— Tamsta kalbi apie musu 
sveti Vladimira Volgina? Asz 
nieko ne'žinau apie jo prasikal
timą, atsake Kate.

— Tikiu tamstai planaite, 
pasiskubino pridurti prokuro
ras nors gilumoje szirdies jis 
buvo visai prieszingos nuomo
nes. Mes grynai nieko neturime 
priesz tamstų szeimyna. Mums 
prisakyta aresztuoti poną, ku
ris save vadina Volginu.

— Jo ežia nėra, tvirtai atsa
ke Kate.

— Nėra? Kurgi jis galėjo 
pasidėti? Nusijuokė prokuro
ras. i
, — Jis netikėtai iszejo, atsa
ke Kate.

Kuomet? Ar galima paklaus
ti.

— Vakar po -pietų, atsake 
Kate, atsiminusi, kada Vladi
mir norėjo pabėgti. Ak, kodėl 
mes ji tuomet sulaikėme, žyb
telėjo mergaites galvoje gailes
tis.

— Taip ir iszejo, nieko ne
pasakęs? Klausinėjo prokuro
ras.

— Taip ir iszejo, nieko ne
pasakos, patvirtino Kate.

— Keisti dabar atsirado 
svecziai! Nusijuokė prokuro
ras. Man labai nesmagu, pridū
rė jis rimtu balsu, bet asž turiu 
padaryti krata.

rius.
Kate eme ji vadžioti po na-

m a.
Tuo laiku fligelyje szit ko

kia buvo matyma.
Iszgirdes tarszkanczius teki

nius, Vladimir priszoko prie 
lango ir pažino žandarus.

— Apskundė iszgama! 
Szuktelejo jis.

Pirmucziausia jis mane pulti 
in sodną, o isz ežia pasileisti in 
miszka ir pasislėpti. Bet du 
žandarai tekini pribėgo prie 
fligelio ir 'apsupo ji. Iszeiti ne
buvo galima. Jis buvo apskus
tas ir gaudomas kaip žvėris.

— Prasimusziu, nusprendė 
Vladimir, puldamas prie duriu. 
Ant slenkszczio jis sutiko auk
le ir vos ja neparverto.

— Mielas, panele, liepe pa
sakyti, kad atvažiavo tavo su
grobti.

— Žinau, žinau. Na?
— Panele man liepe tave pa

slėpti. Eikime, jei nori, asz ta
ve in rusi uždarysiu.

— Acziu, senute, bet jie eis 
ir in rusi manes jieszkoti.

— Na, tai in kamara.
— Eis ir in kamara.

t

— Na, tai in szieila.
— Eis ir ten, visa iszvers ir 

iszbadys kardais!
Senute be vilties iszskete 

rankas.
— Vieszpatie tai iszgamos! 

Kardais, vadinas, tave suras. 
Kurgi liepsni man tave paslėp
ti. Tu ne pirszcziukas in kisze- 
niu tave neindesi.

— Senute, turbut niekur ne
paslėpsi. Tiesa kas pas yra 
czion ant virszaus?

Lubose, kortoje, ant lovos 
buvo matyti dureles su insukta 
grindė.

— Ten palepis, laikome sta
tines su džiovintais obuoliais.

— Na, tai asz ten ir pasislep- 
’ siu.

Vladimir ant kuszctes pasta
te staleli, ant jo kode ir atida
ręs dureles, greitai inlindo in 
juoda skyle. Liepe senutei sta
leli pastatyti in senąją vieta, 
pataisyti lova, kad nebutu žy
mu, jog ant jos yra stovėta. 
Paskui jis atsidėjęs apžiurėjo

“Talmudo Paslaptys”
.________ (

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15č ::
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

kius paženklina tai nėra baimes kad slauges, nurses juos kartais nesumaiszytu.

kambari, kertėjo pamate savo 
skrybėlė.

— Duok ja ežia. Gerai kad 
pam'acziau. {

Senute užmovė skrybėlė ant 
pagaikszczio ir padavė ant vir
szaus.

Vladimir atsargiai uždare 
dureles. Tik jis užmirszo svar-j 
bausia daikta: neiszsuko grin
dės — tuomet durelių ir užite- 
rnyti nebutu galima. Aukle vis
ką iszpilde, kaip liepe jaunikai
tis : isznese kode in prieszkam- 
bari, stala pastate in senąją 
vieta. Betaisant lova, jai in gal
va dingtelėjo puiki mintis.

— Asz pati ežia atsigulsiu, 
tartum asz ežia gyvenu. Rasi, 
tie žmogžudžiai neis pas sena 
jieszkoti musu jauno sakalėlio.

Ji greitai nusiavė kojas, nu
sivilko virszutinius drabužius 
užgesino žvake, atsigulė po už- 
klode ir lauke nepr'aszytu sve- 
cziu.

Lauke gana ilgai. Prokuro
ras atsidėjęs apžiūrinėjo visas 
kertes ir užkambius. Kate ne
norėjo ji inleisti in miegamąjį 
motinos kambari, bet ji užsi
spyrė; pasakė, kad ineis per 
prievarta, tik prižadėjo ne
tramdyti ligone; inejo in 
kambari vienas, žandara pali
ko už duriu.

— Kate, ar tu ? Per mie'ga 
paklausė motina.

— Taip manga, asz. Miegok!
— Apaczioje asz girdėjau 

tartum skambuti, tarė ligone.
— Niekis, vaistus atnesze. 

Miegok mama, prikalbinėjo,ja 
Kate.

Prokuroras apžiūrinėjo kam
bari. Jame nieko nebuvo tik 
moterių drabužiai; atsidejas 
apžiurėjo lova, ant kurios po 
plona užklode gulėjo ligone; 
pasilenkė in palovi ir ežia ne
pamatė prasikaltėlio. Kertėjo 
stovėjo senla, didele deže — lie
pe ja atidaryti: prasikaltėlio 
vis nerado.

Prokuroras tylomis iszejo ir 
nulipo in apaezia. Kate paskui 
ji-

— Dabar eisime in fligeli 
pasakė prokuroras žandaru 
oficieriui. Meldžiu atneszti ži
bintuvą.

Pasirodo unter-oficierius su 
žibintuvu ir jie trijose nuėjo 
per tamsu kieme.

Kate ir-gi nuseko.

Ji žinojo, kad Vladimir tik
rai yra fligelyje, kitur jis nega
lėjo pasislėpti. Ji lauke baise
nybes bet ne eiti negalėjo: pasi-

likti ir laukti bus da baisiau.
— Kas? Ko reikia? Murmė

jo senute.
— Kelkis, apsitaisyk!
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O tas Lanas,
Ne kas miestas, 

Laiszka isz ten gavau,. 
Bet da ji netalpinau.

Netrukus in ten pribusiu, 
Tai tikrai padarysiu, 
Visus velnius isz ten 

iszvarysiu.
* * *

G jeigu negali nieko padaryti, 
Tuojaus kerszina paraszyti, 

Pas dėdienė daneszima, 
Kad paiimtu in puca mergina.

Bukie vaikine paezedus 
ir prie pinigu, 

Tai tau ne bus stokus morgu, 
Nes kur tik pasisuksi tave 

•mylės, 
Ir niekas nuo tavos neatkalbes.

Vinas taip man danesza: 
Ana, tokia su vyru szparkinosi, 

Vis tik du sznabždosi, 
Vyrukas del josios viską 

perkineja,
Su ja bilium važinėja.

Tas dedasi tarp visu luomu,
Tarp biedniu ir turtingu, 

Vienas kita pažino per meile, 
Ir paskui padaro vestuve.

Žinau viena nedideli pleisuka, 
Džeržes užkaboriuka,

Kur kelios szeimynos gyvena, 
Bet jau bobeles, tai gana.

Baisiai neszvarios, 
Tai jau negerai.

Ir pasieni apsileidia. 
Girtavimu pasileidia, 

Su kitais 'muszasi.
Kur sueina tai peszasi. 

Vienam žmogui iszbelde akis, 
Tai dvejota po belą pastate, 
Kitus in lakupa pasodino, 

O keli iszbego,
Tai mat, ka girtavimas daro, 

Ir Kalėjimus atidaro!
* * *

Tas nelabai gerai,
Jeigu kas imasi staigai, 

Turi kas piktumą ant ko, 
Tuojaus szauke Taradaiko.

Nekuriu vyrai,
Daro ne suvis gerai, 

Jeigu katro nemyli mergina, 
Tuojaus tiligrapa in 

Baltruviene, 
Juk žinoto kad be meiles, 

Ne buna vestuves,
Pirmiausia turi susipažinti, 

O paskui susiporuoti.
Jeigu mergele su vienu meilei 

kalba, 
Kitas tuojaus painia sau in 

galva, 
Nori atkalbinti mergina, 

j Peikia priesz ja josios vaikina,

* * *

Daug funiu Binghamton© 
girdėjau,

O ir visko regėjau, 
Bet sziandien su tuoin, 

susilaikysiu, 
Bus viskas gerai, 

Gud bai!

Turėjo Prisidirbt

Dantų daktaras: — Kas 
ežia po velniu, jau konia ady- 
na muczinuosiu ant to pra
keikto danezio ir negaliu ji 
isztraukt.

Mužikas: — Ba, tu nori 
gaut užmokesti už lengva 
darbai Norėtum aplaikyt 50 
centu už minuta, ne broliuk, 
prisidirbk da puse adynos 
ant jo!

Tinkamas Sargas
— Teisybe man reikalin

gas sargas prie mano namo, 
bet asz noriu tykio, idant su 
randauninkais nesiplūstu ir 
nesivaidintu.

— O, ponuli! Asz buvau 
sargu penkiolika metu tai 
asz su vienu žmogum ne pra- 
sikalbejau.

— O kur . tu buvai?

— U-gi buvau sargu ant 
Suvalkų kapinių.

Senute iszpilde paliepima.
Fligeli apžiurėjo. Prasikal- 

telia nebuvo.
Prokuroras pradėjo nery- 

mauti. Jis kažin ka pasikalbė
jo su savo draugu.

i — Reike Lzklausineti ta se- 
i ne, bumtelejo prokuroras. — 
Girdi, žiūrėk staeziai in akis.

— Kam žiūrėti, ir taip ma- 
1 tau! Atkirto aukle.
1 — Tylėk! Riktelėjo proku- 
I roras. Sakyk: kur yra tas jau
nas ponas, kuris pas jus atėjo 
ana pirmadieni?

— Isz kur asz galiu žinoti 
apie ponus? Asz esu tarnas. 
Atėjo ir iszejo, vadinas, nėra.

— Girdi, nors tu ir sene! 
Ruscziai kvotė prokuroras.

Žandaru oficierius pajudino 
ji u'ž peties ir akimis parode in 
grindė, kabancziia ant lubu.

Kate ir-gi pažiurėjo ten, ir 
szaltas prakaitas pasirodė jai 
ant kaktos.

— Jis tikrai ten, dingtelėjo 
jai in galva.

— Ak, taip tiesa! Linksmai 
tarė prokuroras, paskui atsi
kreipęs in Kate pridūrė: mel
džiu duoti kopeczias. Asz ma- 
cziau kamaroje.

— Meldžiu pasiimti, atsake 
Kate apmirusi.

Oficierius su žandaru iszejo 
ir už keliu minueziu sugryžo su 
kopecziomis ir pristatė jas 
prie sienos.

Žandaru oficierius pradėjo 
lipti kopecziomis, laikydamas 
rankoje žibintuvą. Kopeczios 
buvo mlažumeli trumpos, o žan
daras neaugszto ūgio; norėda
mas palipti da augszcziau, jis 
viena koja atsistojo ant karan- 
czios prie sienos etažeres. Vinis 
neiszturejo ir etažere ir knygos 
ir žandaras su kopeczioms nu
lėkė ant grindų.

Žandaras vos neužvirto pro
kurorui (ant nugaros, kuris pa
silenkęs eme nuo žemes popier
gali, iszslydusi isz vienos kny
gos.

Tai buvo laiszkas, kuriame 
Vladimir sake: “sudiev” Ka
tei. Vakar, norėdamas pabėgti, 
jis ta popiereli indejo in knyga 
ir paskui užmirszo ji sunaikin
ti.

Prokuroras perskaitė popie
reli ir isz pykezio sukeikė. Au
ka iszslydo isz ranku.

— Kame dalykas? Paklausė 
žandaru oficierius.

— Skaityk!
Žandaras paėmė raszteli.
Abejoti jau nebuvo ko. Apa

czioje stovėjo skaitline ir pa- 
raszas: ‘ ‘ Vladimir V olgin. ’ ’ 
Ant virszaus: “Katrinai Pro- 
zoroviutei. ” Viskas buvo aisz- 
ku ir tas patvirtino Kates su
teiktus nurodymus.

— Tamstai, turbut, bus ma
lonu, szaipesi prokuroras, at
sisukęs in Kate, dažinoti apie 
tamstos protežė jausmus.

Jis padavė mergaitei raszte
li. J

; Kate perskaitė ir nieko ne
suprato. Ji tik viena žinojo: 
kad atsitiko krizis ir kad Vla
dimiro dalykai stebuklingai 
pasitaisė. ■

— Meldžiu man duoti ta do
kumentą atgal, pasakė proku
roras. Mes turime ji pridėti 
prie bylos. Asz manau, kad to-^ 
liau daryti krata ir tardyti tar-. 
naujanezius visai jau bereika
linga, pasakė jis oficieriui.

Szis sutiko.
Vladimir iszsigelbejo.
Czia pat buvo suraszytas 

trumpas protokolas. Pagal na
mu szeimyninkes ir aukles nu
rodymus ir isz atrastos kortę- 

į les pasirodė, kad nežinomas

žmogus, kuris turėjo pravarde, 
Vladimir Volgin, pasislėpė ne
žinia kur vakar, priesz krata.

Kate pasirasze neper skai- 
cziusi. Ji da. vis negalėjo atsi- 
kvoteti.

Už keliu minueziu ratai vėl 
sudundėjo žandarai iszvažia- 
vo.

VIII.
Kuomet tekiniu bildesis nu

rimo aukle szluotkocziu pake
le dukreles ir suszuko Vladimi
rui :

— Lipk, ponas! Iszvažiavo!
Skylėje pasirodė szypsantis 

jaunikaiezio veidas. Ant vir
szaus jis viską girdėjo. Jis nu- 
szoko in apaezia.

— Na, matyti, geras tavo 
Dievas, pratarė aukle, matyt, 
tu laimingoje valandoje gimei.

— Taip, laimingoje, senute! 
O kur tavo panele?

Kates nebuvo fligelyje.
— Nuėjo in kambari, atsake 

aukle. Sake, kad tamista pa
lauktum.

Už penkiolikos minueziu at
ėjo Kate. Ji buvo apsivilkusi 
pakeleivingai, melsvais drabu
žiais ir skrybelaite. Rankose 
turėjo lengva vyriszika ploseziu 
kepure ir maža sakvojaza.

— Tamsta ežia negali il
giau pasilikti ir minuta, pasa
kė mergaite. Asz manau, kad 
tamstai butu geriau truputi 
persirengti, kad nebutu galima 
pažinti isz apredalu. Asz atne- 
sziau, tamstai brolio ploszcziu 
ir kepure, tamsta su juo beveik 
vieno u'gio. Paimk ir sakvoja- 
za: labiau iszrodysi in pakelei
vi. ,, . '.If •

— Labai genai, acziu, asz 
tuojau einu. i

— Ne, tamsta pesezias nega
li eiti. Isz miesto garlaivis isz- 
eina anksti ryta, o dabar jau 
pirma valanda nakties. Tamsta 
nesuskubsi in laika. Eikime.

—TOLIAUS BUS—

Pirkie U. S. Bonus
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 apsistojo!, 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 laiszku 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
mo permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

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.

SKAITYKIT
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Žinios Vietines
— Nedelioje apie 7:15 va

landa vakare, kilo ugnis na
muose 617 W. Centre uly., pas j 
Mike Roman. Ugnagesiai pri
buvo ir užgesino liepsna. |

— Utarninke pripuola Szv. 
Nikolas Tolentino.
t Sirgdamas per szeszis 

sanvaites, Bernardas Rutkaus- 
kąs, nuo 33 So. 10-th Ulyczios, 
numirė Petnyczioj, 1:05 valan
dą po piet, namie. Velionis tu
rėjo 38 metu amžiaus. Gimęs 
Mahanojuje. Buvo angliakasis. 
Prigulėjo prie Szvento Juoza
po parapijos. Jo motina Pe
trone mirė du metai adgal. Pa
liko savo tęva Joną Rutkaus
ką; dvi seserys: Stase, pati 
Charles Breckert, isz Long Is
land, N. Y., ir Mare, pati Lewis 
Long, mieste; du brolius: Juo
zapa, namie ir Kareivi Pvt. 
Joną kur jis tarnauja Frank
furt, Vokietijoje. Laidotuves 
atsibus Utarninke, su Szv. Mi
sziomis Szvento Juozapo baž- 
jiyczioje 9 valanda ryte, ir ’bus 
palaidotas parapijos kapinėse. 
Graborius L. Traskauskas lai- 
įdos.

•—• Seredoj Szvento Jono 
Grabrielio.

—i P-nios Mare Vitkauskie
ne ir duktė Anelia Micziuliene 
isz Brooklyn, N. Y., lankosi pas 
.savo pus-broli Juozapa Dumku 
ir szeimyna, 514 W. Pine Uly., 
ir pažystamus, taipgi atlankė ir 
“Saules” redakcija, nes yra 
musu skaitytojai laikraszczio 
“Saules.” Taipgi atlankė ir 
savo 'brolienia pone Jeva Janu- 
sžiuniene, gyvenant Mt. Car
mel, Pa. Vitkauskai kitados 
gyveno Mahanojuje, bet apie 
septyniolika metu adgal persi
kraustė in Brooklyna. Szirdin- 
gai aeziu už atsilankyma.
. — Ketverge Šzvencz. Ma
rijos Vardo.
, —- Panedelyje apie 1:30 va
landa ryte, didelis trokas pri
gulintis prie Carey ir Baxter 
kompanijos užsidegė prie kam
po 12-th ir Mahanoy Uly. Ug
nis likos tuojaus užgesyta.

— Petnyczioj Szvento Eulo- 
gijo.

Vincą Ouczai, Jr., isz Pottsvil- 
Ics; seseri Ona Godeckiene, 
Worcester, Mass., ir broli Hi
polita, mieste. Laidotuves in- 
vyko Panedelyje su apiegomis 
Szvento Jurgio bažnyczioje 9 
valanda ryte ir palaidotas pa
rapijos kapinėse.

Frackville, Pa. — Sukatoj 
popiet Apreiszkimo P. M. baž
nyczioje, Kunigas S. J. Norber
tas suriszo mazgu moterystes 
panele Margareta, duktė pons- 
tvos J. Mitchell nuo 1 N. Line 
Uly., su Klemensu sūnūs po
nios Onos Butkaviczienes, isz 
Maizevilles. Svotai buvo Doro
ta Mitchell ir Julius Kinsky.

Girardville, Pa. — Antanas; 
Tomas ir Loretta Lakonai tu
rėjo operacijas Ashland ligon- 
bute.

Edwardsville, Pa. f Agniesz
ka Vitkiene nuo 121 Church 
Uly., pasimirė Rugpiuczio 27- 
ta diena ir likos palaidota su 
Szv. Misziomis Szv. Marijos 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ir likos palaidota parapijos ka-
puošė.

Wilkes-Barre, Pa. t Ona 
Szinderaitiene, nuo 43 Custer 
Uly., numirė Rugpiuczio 27-ta 
diena. Velione paliko dideliam 
nuliudime savo vyra ir du su
ims, taipgi motina, dvi seserys 
ir tris brolius. Laidotuves in- 
vyko Rugpiuczio 30-ta diena 
su apiegomis Szvencz. Trejy
bes bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte. Kūnas palaidotas para
pijos kapinėse. — G.

Toks Pats Darbas

Kai Lucius Rucker ir Fred Cole buvo paleisti isz vaisko, 
jie manste kad jiems jau buvo gana po padanges lekioti, 
bet dabar jie toki pati darba prie eroplanu vėl dirba. Jiedu 
isz eroplanu su parasziutais pasileidžia žemyn. Per kara jie
du inveže in prieszo žeme už rubežiaus daugiau negu 5,000 
Amerikos agentu.

AMERIKOS
PILIECZIAI

JUGOSLAVJOJE

ketina dabar daryti ir kaip ji 
in viso pasaulio klausimus da
bar žiuri. Jis aiszkiai ir drąsiai 
pasakė, kad Amerika visai ne
ketina pasitraukti isz Europos, 
kad musu kareiviai pasiliks 
Vokietijoje tol, kol jie tenai 
bus reikalingi, ir tol kol kiti 
krasztai savo kariuomenes te
nai laikys.

Francuzu laikraszcziai pa
tys tarp saves nesutiko: Vieni 
iszgyre Sekretorių Byrnes, ki
ti iszpeike ir prakeikė. Francu- 
zija nenori kad Vokietija butu 
vėl suvienyta, nes Francuzai 
gyvu kailiu jau kelis sykius pa- 

I tyre ka tai reiszkia turėti ga- 
I linga susieda. Francuzai nori 
palikti Vokietija suskaldyta, ir 
patys nori pasisavinti Ruhr 
slėni ir Rhineland.

Anglijos laikraszcziai sutin-

SHENANDOAH, PA.
r t Petnyczios ryta, apie 5- 
ta valanda, štaigai pasimirė 
savo namuose, Rože Naruse- 
vieziene, 319V> E. New York 
Uly. Velione gimė Lietuvoj, 
parapijos. Paliko sunu Jurgi, 
Prigulėjo prie Szvento Jurgio 
namie; trys dukterys: Mare, 
Nelie, ir Ona Kuglar, Waynes
boro. Laidotuves atsibus 
Utarninke su Szv. Misziomis 
Szvento Jurgio bažnyczioje 9 
valanda ryte ir palaidos para
pijos kapuose. Graborius Vin
cas Menkeviczius laidos.

— Albertas Markūnas, Jo- 
nana Andruskaviczia ir B. Pu- 
kievieziene visi isz miesto tu
rėjo operacijas vietinoje ligon- 
butoje.
t Konstantas (Ulczinskas) 

Ouczis, numirė Seredoj, 7 va
landa vakare, pas savo broli 
Hipolita Ulczinska, 968 W. 
Coal Ulyczios. Ginies Lietu
voj, pribuvo iu czionais dauge
lis metu adgal ir per ta visa 
laika gyveno Szenandorije. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Jo pati Mare mirė 
a915 metuose. Jisai dirbo prie 
Packer Nr. 5 angliakasyklose. 
Paliko sunu Vincą ir anuka 

lt ■ t
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Pasiskaitymo Knygeles
Trys Istorijos apie Irlanda 

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

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
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba 
Kasticzkos dabar $2.75

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa-

NEW YORK. — Vaistyta 
Departamentui buvo pranesz- 
ta kad vietiniai pareigūnai ne
leidžia- Amerikos pilieczius 
kreiptis prie Amerikos Atsto
vybes Belgrade. Buvo atsitiki
mu kad ju tikri paliudinimai 
(dokumentai) žuvo. Kaikurie 
žmones, kurie buvo sulaikyti 
koncentracijos stovyklose bu
vo grasinami su iszdeportavi- 
mu in nežinomas vietas.

Skaitykite ‘'Saule”

Padėti Valstybes Depart- 
mentui apsaugoti Amerikos pi
lieczius Jugoslavijoj, žmones 
szioje szalyje, kurie žino kad 
tame kraszte yra Amerikos pi- 
liecziu praszomi pasiusti se- 
kanezias informacijas Valsty
bes Departamentui:

A—Vardus tu asmenų.
B—Gimimo diena ir vieta, 

pridekite gimimo rekordą jei
gu vietinis Amerikos pilietis.

C—Kur ir kada buvo natura- 
lizuotas, jeigu naturalizuotas. 
Paduokite natūralizacijos cer- 
tifikato numera.

D—Paduokite Paskutini Ad
resą Jugoslavijoj. Ir kada pa
skiausia sulaukėte žinių nuo ju.

— C. C. F. A. U.

Manevrai Ir Lavinimas Karui

Keturi szimtai ir keturios deszimtys jaunu vyruku eina 
kariszkus mokslus ir rengiasi tapti Laivyno oficieriais. 
Trys szimtai ir penkiolika kitu vyruku rengiasi tapti armi
jos oficieriais. Jie visi lavinasi ir mokinasi Virginia pakran
tėse. Seni oficieriai ir veteranai juos mokina. Czia, isz kai
res in deszine: Laivyno Sekretorius James Forrestal, ir Ad-
mirolas Aubrey Fitch ir du jauni vyrukai isz West Point, 
kurie kasa uolas kaip per tikra kara.

YUGOSLAVAI AT- 
SZAUKE MINISTERI

ISZ JiRAlKIJOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

iszsipagiriuotu.
New York Daily News pata

ria kad geriausia priemone vi
sus tuos to prasiszokelio strak- 
sejimus sustabdyti tai paleisti 
kita sprogstanezia bomba ant 
keliu Yugoslavijos miestu. Ta
da visi tie straksejimai iszga- 
ruotu.

New York Herald Tribune 
pastebi, kad mes galime su So
vietais kaip su žmonėmis ir 
draugais susitaikinti, jeigu jie 
apsidirbti. Bet, mes turime su 
nori žmoniszkai pasielgti, ir ga
lime kaip su prieszais su jais 
kaip nors pasielgti, ar kaip su 
žmonėmis ar kaip su niększais 
nevidonais. Kaip mes pasi
elgsime priklausys nuo paežiu 
Sovietu.

Milwaukee Journal pataria: 
“Jau mums gana būti pastum
dėliais. Jeigu Yugoslavams ir 
Sovietams labai gražiai ir 
reikszmingai atsakyti. Mes ga
lime savo eroplanus permainy
ti. Kur dabar musu eroplanai 
veža žmones ir maista badau
jantiems, ten gali tuojaus stoti 
musu kariszki B-29 bomberiai! 
J eigų mes galime duona veszti, ■ 
“tai galime ir sprogstancziasj 
bombas taip pat tenai paleisti!’j

Ir beveik visi kiti Amerikos 
laikraszcziai taip pat pataria: 
Jeigu Rusijos padupezikas no-j 
n su karabinais bizni vesti, tai 
mes galime jam pritarti ir su 
kaupu pridėti!

SEKRETORIUS
BYRNES KALBA

Nustebino Visu Krasz- 
tu Atstovus

STUTTGART, VOK. — 
Sekretorius Byrnes pasakė.
prakalba Stuttgart mieste, ku-j 
r sukriete ir nustebino visu
krasztu didžiūnus ir augsztus 
atstovus. Nespėjo musu Sekre
toriaus savo prakalbas užbaig
ti kai jau laikraszcziai per visa 
svietą atsiliepe in jo nusistaty
mus ir iszsireiszkimus. Vie
niems patiko, kitiems ne.

ka su Sekretoriumi Byrnes ir 
sako kad reikia Vokietija at
statyti ir atbudavuoti. Anglija 
ir Amerika žiuri in Vokietija' 
kaipo in drauga ir Alijanta jei
gu kitas karas dabar iszkiltu su 
Rusija. Anglams ir Amerikie- 
cziams taipgi rupi suvienyti 
Vokietija, nes tada butu leng
viau Vokieczius iszmaitinti. 
Rusija taipgi nori suvienyti 
Vokietija, bet savotiszkai, kad 
visi Vokiecziai taptų Komu
nistais.

Komunistu laikraszcziai nie
ko nesako apie musu Sekreto
riaus kalba. Rusijoje, redakto
rius vis turi laukti pakol val
džia jam pasakys ka ir kaip ra- 
szyti. Kai valdžia pasakys re
daktoriams kaip riekti jie visa 
kosere iszsižios ir ims bliauti. 
Bet jau isz anksto galima pasa
kyti kad ta kalba Komunis
tams nepatiko, nes jie dažinojo 
kad Amerikos valdžia ketina 
ant ilgiau pasilikti Europoje. 
Reiszkia, Sovietai negales taip 
greitai visus krasztus užimti ar 
juos stumdyti ir stramužinti, 
nes jie turės vis skaitytis su 
Amerikiecziais. Rusija dabar 
turi pasirinkti, ar ji nori su ki
tais sugyventi, ar pati sau in 
kevala inlysti ir nieko bendra 
su susiedais neturėti. Pareis 
nuo Rusijos ar visi isz vien 
dirbsime del taikos, ar visi 
rengsimies ir rikiuosimes in

dvi viena kitai prieszingas ar-j 
mijas. i

VISUR TYLU,
NIEKUR NERAMU1
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tariasi apie taika, musu karisz- 
ki vadai jau ima susirūpinti 
apje apsiginklavimą ir karui 
pasirengimą. Jie reikalauja 
kad Amerika pasilaikytu vi
sas tas vietas kurias musu ka
reiviai užėmė per kara kituose 
krasztuose. Generolai ir augsz- 
ti Karo Sztabo žmones dabar ir 
gražumu ir piktumu praszo ir 
reikalauja didesnes armijos ir 
galingesnio laivyno.

Ana meta, Vasario (Feb.) 
menesyje pats Stalinas savo 
žmonėms pasakė kad jis jau 
mato kita da baisesni kara, ir 
už tai reikalinga Rusijai palai-

Inc., kas sanvaite New Yorke 
leidžiamu buleteniu sužinome, 
kad Sovietu pasiuntinybe 
Stockholme buvo užprotesta
vusi priesz baltiecziu emigravi
mą isz Szvedijos. Ypatingai 
Sovietams nepatiko, kad kai- 
kurie Szvedijoje prieglauda su
radę baltiecziai (Lietuviai, 
Latviai, Estai) iszvyko in USA 
(Amerika). Girdi, kaipo Sovie
tu piliecziai, be Sovietu leidi
mo, jie to daryti negal.

Szvedu vyyriausybe atsake, 
esą sziuo požiūriu baltiecziai 
naudojasi tokiomis pat teisė
mis kaip ir Szvedijos piliecziai 
ir yra laisvi emigruoti kur nori 
ir kada nori.

Szvedu vyriausybes nusista
tymą stipriai parėmė visa pa
dorioji Szvedu spauda. Ypatin
gai stiprius redakcinius davė 
“Dagens Nyheter” ir “Svens-

kyti galinga armija ir ginkluo
tis ligi dantų. Musu karininkai 
ta Stalini prakalba nepamir- 
szo.

Sovietai dabar savo Komu
nizmą varo visioje Vokietijoje. 
Rusija siekia užimti visus 
krasztus iki Dardanelles salų ir 
tuos vandenynus užvieszpatau- 
ti. Molotovas niekam nepasi- 
aiszkines apleido Paryžiaus 
Konferencija ir parbėgo namo 
in Moskva su Stalinu pasitarti.

Visi szitie atsitikimai nero
do jokios vilties del taikos bet 
staeziai sako ir grasina kad da
bar tik tyla priesz audra.

ISTORIJŲapie Da isz “* 
-----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugot 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent HM 
metu, Pamokinimai, Apie botu 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
Saule Pu b. Co.. Mahanoy Cit)

NAUJAS RUSU ŠAN
TAŽAS SZVEDIJOJE

NEW YORK. (LAIC) — 
Isz American News Exchange,

ka Dagbladet. ’ ’

Kaip žinoma, pastaruoju me
tu Sovietu spaudimas in Szve- 
dus ir vėl padidėjo. Netrūksta 
net grasinimu. Ir ne vien tik žo
džiais. Pavyzdžiui “Sovietai 
pradėjo Szvedija apszaudineti 
isz anapus Baltijos net rakieto- 
mis.” Tuom tarpu, szaudoma 
manevrinėmis rakietomis, be 
TNT.

Matomai, Rusai ir Szvedu 
nori iszspausti sau palankia 
prekybos sutarti (daug gauti, 
nieko nemokėti) ir, apskritai, 
Szvedams užkirsti kelia eiti isz 
vien su Amerikiecziais ir Ang
lais (dėtis in vadinamaji vaka
ru bloką.) Lygiagreta tebe- 
spaudžia iszduoti baltieczius, 
ir reikalauja bazių, bei insileisr 
ti garnizonus, (kaip kad 1939 
metais Pabaltyje).

SPROGSTANTI
“ATOM” BOMBA

t

Žvejotojas, Žuvis Ir Pasaka

Panele Mildred Knight, isz Chicagos žiuri ir dyvinasi 
isz szitos žuvies, kuri vietoje žvynu turi plaukus kaip žvie- 
riukas. Pat Wilsic, isz Boulder Junction, Wisconsin sako 
kad jis szita žuvi pagavo tokiame szaltame vandenyje, kur 
jokios kitos žuvis negali gyventi. Jis taipgi svieczina kad ji 
svėrė trylika svaru ir buvo pustreczios pėdos ilgio.

Viskas ežia butu gerai, jeigu mes nežinotume kad ponas
Pat Wilsic priguli prie melagiu draugystes, kurioje tik di
džiausi melagiai gali insiraszyti. Mes taipgi visi žinome 
kaip labai visi žvejoto j ai myli ir moka pasakoti apie ta di
dele žuvi kuri iszspruko ir kurios jie nepagavo. Tai ir czia 
galima pasakyti kad tas,kuris szita žuvi pagavo yra di
džiausias melagis.

dažinojo ka Amerikos valdžiaĮ SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

NEW YORK. — Gražus ir 
New York miesto gyventojams 
žingeidus žurnalas, “New 
Yorker’’ paskyrė visa savo nu
meri vaizdžiai iszpasakoti kiek 
bledies ir kokias skerdynes pa
dare ta viena sprogstanti 
“Atom” bomba, kuria Ameri- 
kiecziai paleido ant Hiroshima 
miesto per kara su Japonais. 
Žurnalo redaktorius pasiaisz- 
kina kad retas kuris žmogus 
gali insivaizdinti kokia baisi 
yra to nauja sprogstanti bom
ba. Už tai, visas tas to žurnalo 
numeris buvo pavestas raszy- 
tojui John Hershey, kuris pa
pasakoja kas ten atsitiko. Tai 
yra tikrai pasibaisėtinas apra
šymas apie kas atsitiko mies
tui kuriame gyveno daugiau 
negu 245,000 gyventoju. Ra- 
szytojas duoda szesziems žmo
nėms, kurie iszliko gyvi pasa
kyti savo nuotykius: Vokietis 
Katalikas Kunigas, Japonas 
Protestonas ministeris, papras
ta Japone darbininke, kriau- 
cziaus nasžle, daktaras ir Rau
donojo Kryžiaus virszininkas.

Kai tik szitas numeris to 
“New Yorker” žurnalo pasiro
dė, tai visi laikraszcziai jie vie
nu balsu iszgyre, žmones tuks- 
tanezius daugiau reikalavo. 
Mokslinczius Einstein pats pa
reikalavo tūkstanti egzemplo- 
riu. Visi raszytojai sako kad ko
panaszaus jau seniai reikėjo 
kad žmones galėtu nors insi
vaizdinti koki pragara ta 
sprogstanti bomba šukele. Vi
siems verta pasiskaityti, bet 
baisiai sunku tas numeris da
bar kur rasti ar gauti, nes su ta
paezia diena visi buvo iszpirk- 
ti.


