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Trumanas Visai Nekaltas7

Isz Amerikos Kareiviams Daugiau Pinigu Musu Kareiviai
SUSITIKO SU SAVO 
VYRO DRAUGA IR 
i IN JI INSIMYLEJO

Vyras Dranga Ant
Smert Nuszove 

r —
CHICAGO, ILL. — Karczios 

aszaros per pabalusius ir isz- 
blyszkusius veidelius ritosi ir 
byrėjo, ir drebanti pirsztai ra- 
žancziu cziupinejo Chicagos 
teisme, kai Ponia Doris Mur

Traukėsi Isz
P hilippinu

Ambasadorius W. Harriman

ray, 39 metu amžiaus graži mo- 
teriszke, priėmė ant Szvento 
Raszto prisieka ir prisipažino 
savo paleistuvystes griekus 
vieszai, kad iszgelbejus savo 
vyra.

Jos vyras, Donald Murray, 
buvo kaltinamas teisme už 
žmogžudyste. Jis buvo ant 
smert nuszoves geriausi savo 
dranga, karininka Major John 
Fletcher, kuri jis užtiko hote- 
Jio kambaryje su jo žmona.

Ponia Doris Murray aszaras 
beįeidama ir ražancziu cziupi- 
nedama pasakė kad ji seniai 
norėjo prie visko prisipažinti 
ir teismui iszaiszkinti ir savo 
Vyra iszteisinti, bet jos vyras 
ea uždraudė. Dabar ji vieszai 
prisipažino kad:

Ji gražiai ir isztikimai gyve
no su savo vyru, Donald per 
dvylika metu. Abudu labai no
rėjo ir lauke vaiku, bet nebuvo 
jiemdviem taip skirta. Jos vy
ras Donald tankiai jai kalbeda-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KOMUNISTAS
PATARIA

SAN FRANCISCO, CALIF. 
.— Ana sanvaite Komunistu va
das, William Z. Foster, patarė 
Amerikai ir Amerikiecziams 
kaip tikra Komunistiszka tai
ka ingyvendinti. Jis sakyda
mas prakalbas davė szitus pa
tarimus :

1— Iszsikraustyti isz Kini
jos.

2— Iszvyti Anglija isz Pales
tinos ir Indonezijos.

3— Iszvyti Francuzus isz In- 
ido-Kinijos.

4— Duoti Rusija laisva ran
ka Turkijoje ir Dardanelles sa
lose.

5—Sustabdyti visus kurie 
kalba priesz Rusija.

Szitokius patarimus mums 
duoda Komunistu vadas, Wil
liam Z. Foster. Reiszkia, vien 
tik Rusijai valia viskas daryti, 
o visi kiti turi tik tupėti ir 
klausytis.

Apie 10,000 pargryžusiuju isz vaisko kareiviu skubinasi 
savo vardus užsiraszyti, užsiregistruoti, Los Angeles mies
te, del daugiau pinigu, kuriuos kiekvienas kareivis gaus da
bar kaip pirmiau vien tik oficieriai gaudavo. Szitie “eks
tra pinigai” yra mokami kareiviams už laika nuo tada kai 
jie isz vaisko iszstojo ir sau darba gavo ar priprato prie gy
venimo isz vaisko. Oficieriai vis gaudavo szitas algas, bet ne 
kareiviai. Dabar ir kareiviai gali gauti. Valdžia kareiviams 
pinigai nemoka, bet duoda bonus, kuriuos kareiviai už pen
kių metu gales in pinigus paversti, iszsikeszyti.

APIE 12 MILIJONU 
ŽMONIŲ REIKA
LAUJA NAUJO 
AUTOMOBILIAUS

Automobiliai Vėl
Pabrangs

DETROIT, MICH. — Jau vi
si metai kaip po karo, ir tik da
bar automobiliu fabrikantai 
sako kad jie nors kiek gales už
sidirbti. Bet visi vis jie bedavo- 
ja ir sako kad da toli nuo seno
vės laiku ir biznio. Visi tikėjosi 
kad kaip dabar fabrikai gales 
pagaminti apie szeszis milijo
nus nauju automobiliu, bet iki 
dabar jie iszleido tik puse tiek. 
Apie dvylika milijonu žmonių 
reikalauja ir laukia naujo au- 
tomobiliaus. 

Fabrikantai sako kad daug 
priežaseziu susideda del szito 
keblumo ir automobiliu truku
mo. Straikos daug pakenkė, 
paskui visiems stoka visokio 
tavoro, kaip geležies, plieno ir 
gurno; bet didžiausia priežas
tis, sako fabrikantai, tai yra 
kad darbininkai, nors daug 
daugiau dabar uždirba, bet 
daug mažiau dirba. Darbinin- 
kai dabar visai nepaiso kiek 
jie nuveikia ir kiek jie ant die
nos ar ant “szipto” pagamina. 
Jie žino kad j u unijos yra ga
lingesnes už fabrikantus. Ir isz 
kitos puses, darbininkai nenori 
per greitai dirbti, kad visa ta- 
vora per greitai nesuvartotu ir 
darbo netektu.

General Motors Prezidentas, 
C. E. Wilson, sako kad valdžios
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administracija ežia labiausiai 
prasikalto. Valdžia vis maine 
savo nusistatymus ir pati neži
nojo ko ji nori, ir visiems dar
bininkams ir fabrikantams vis
ką sumaisze ir tvarka suardė. 
Jis sako kad jo kompanija už 
keliu dienu vėl pareikalaus 
kad valdžia pavėlintu pabran
ginti naujus automobilius. Jis 
sako kad da visu szimtu dole
riu automobiliai pabrangs. 
(Taip ir buvo. Szia sanvaite vi
si General Motors Kompanijos 
automobiliai pabrango szeszta 
nuoszimti, tai apie szimta do
leriu).

Nors nauji automobiliai jau 
ir taip baisiai brangus, bet jie 
labiau pabrangs. Ir nors jie pa- 
szieliszkai brangus, bus dabar 
sunkiau gauti, nes mažiau nau
ju automobiliu iszeina isz fab
riku.

Tai matyti, kad reikes ta sa
vo jau ir taip aplužusi automo
biliuką laikytis del ateinaneziu 
metu!

MERGAITE
PATARIA

Apdaužyta Ir Badu 
Marinta

BEDFORD, PA. — Arkliu, 
karvių ir taip gyvuliu szundak- 
taris, David Lee su savo žmona 
buvo suaresztuotas ir ant asz- 
tuoniu menesiu in kalėjimą pa- 
tupdintas, už tai, kad jiedu 
kankino, apdaužo ir net badu 
marino devyniolikos metu tar-
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Pasipiniga
vimai Ir Karas

WASHINGTON, D. C. —
Po kiekvieno karo iszkyla viso
kį priekaisztai, szmeižtai ir 
prikaisziojimai, kad vieni savo 
krauja praliejo, kiti sau turte
lius susikrovė. Taip ir po szito 
karo jau dabar mes skaitome ir 
iszgirstame kaip vieni viską 
prarado, o kiti gražiai pasipi
nigavo. Szitokiuose priekaisz- 
tuose randasi daug tiesos, bet 
taipgi daug ir perdejimo ir net 
staeziai neteisybių.

Daug ka skaitome sziandien 
laikraszcziuose yra tiktai poli
tikos propaganda del rinkimu. 
Priesz rinkimus Amerikoje, yra 
paprotys savo prieszus peikti, 
žeminti ir szmeižti. Tas dabar 
darosi apie visas tas žinias, ku
rias mes girdime ar skaitome 
apie tuos fabrikantus kurie 
turtelius susikrovė per kara. 
Daug yra tiesos, bet daugiau 
yra ir tu paprastu szmeižtu.

Viena partija nori kita paže
minti ir paniekinti, ir už tai vi
sokiu priekaisztu daro. Tai, 
dabar skaitydami savo laik- 
raszczius turime atsiminti kad 
rinkimai artinasi. Ir politikie
rius in rinkimus rengiasi, kaip 
pirszlys in sutuoktuves: reikia 
savo svainiu in padanges kelti, 
o visus kitus niekinti ir paže
minti.

Sprogstanti Bomba 
Del Taikos

Daktaras William L. 
Doyle, isz University of Chi
cago, sveria maža žiupsneli 
tu dulkeliu isz kuriu yra da
roma tos baisios sprogstan- 
czios bombos. Jis rengiasi 
tas dulkeles pavartoti del 
gydymo nuo visokiu ligų. 
Daktarai sako kad galima ti
kėtis daug gero isz szitu nau
ju iszradimu kurie suteiks 
žmonėms sveikatos, isz ligų 
pagydys ir gal ir žmogaus 
gyvenimo metus prailgins.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Naujas Prekybos Sekretorius; 
Daug Amerikos Kareiviai Yra 
Vergais Laukiniems Žmonėms 
Kinijoje; Demokratu Partija 

Nukentės Per Wallace

Amerikiecziai 
Su Sovietais

Susikirto
ISZ BERLYNO. — Kad tik 

biski, tai butu iszkiles tikras 
susikirtimas tarp Sovietu ir 
Amerikiecziu kareiviu Berlyne 
kai szeszi Sovietai norėjo pane- 
valia atimti isz Amerikiecziu 
viena Lenka ir viena Ukrainie
te belaisvi, kurie du buvo Ame
rikos kareiviu paimti prie 
Templehof Airdrome. Sovie
tas Leitenantas ir penki karei
viai, su atprovintais karabi
nais sustabdė Amerikos Lei
tenantą Pulkininką Robert M. 
Cheat ir pareikalaudamas abie
ju nelaisviu jis prakeikė Ame
rikieczius sakydamas: “Ame
rikiecziai nėra verti būti Rau
donosios Armijos draugais!”

Paskui, kai Amerikos Lei
tenantas, kurio vardas yra Mo- 
rosov, pradėjo baisiau keikti 
ant Amerikiecziu ir grasino 
kad jis iszszauks visa pulką So
vietu kareiviu ir parodys Ame
rikiecziams kaip Sovietai su 
tokiais kaip jie apsidirba. 
Amerikiecziai nieko neatsake 
ir nieko nedare, nes jiems yra 
insakyta nesipeszti su Sovie
tais. Kai tas Sovietas Leitenan
tas Morosov da straksėjo, jis 
buvo per telefoną paszauktas 
isz Central Kommandatura ir 
jam buvo insakyta su savo ka
reiviais pasitraukti.

Korespondentai, kurie mate 
szita susikirtima sako kad bu
tu buvęs tikras susikirtimas ir 
kraujo praliejimas.

Paskui Sovietu Karo Szta-
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ISZ PHILIPPINE. — Generolas MacAr- 
thurio Karo Sztabas pranesza kad Amerikos ka
reiviai jau ima pasitraukti isz Phiiippinu Salos. 
Kai musu oficieriai iszmokins ir prirengs Philip- 
pinus oficierius, tai visas musu Karo Sztabas 
isz ten pasitrauks. Yra spėjama kad visi musu 
kareiviai isz tu Salų pasitrauks kita vasara ir leis 
Philippinus savo kraszta valdyti ir tvarkyti.

WASHINGTON. — Prezidentas Truma
nas pradėjo savo darba ana sanvaite paprastai, 
kaip ir visados. Jie priėmė apie dvideszimts 

1 Demokratu Partijos kandidatu ir visiems pasi- 
aiszkino: “Pirmutine Prezidento pareiga tai yra, 
visus Amerikieczius atstovauti ir viso kraszto 
gerove rūpintis. Antra, Prezidento pareiga va
dovauti ir vesti savo Partija. Asz tikrai ir szven- 
tai tikiu” sake Prezidentas Trumanas, “kad vien 
tik Demokratu Partija gali darbuotis ir tikrai vi
so kraszto labui.”

Prezidentas Trumanas buvo 
labai užimtas su jurininku 
štraikomis ir su paprasta die
nos politika priesz rinkimus, 
kai Prekybos Sekretorius pa- 
rasze savo prakalbas. Tos pra
kalbos buvo rengiamos del CIO 
unijos ir komunistiszko Politi
nio Veikimo nariu, kurie savo 
susirinkimą buvo surengė lai
kyti New York mieste.

Prezidentas greitomis per
skaitė Prekybos Sekretorius 
prakalba. Jis mate kad szitos 
prakalbos yra labai palankios 
Komunistams. Jau keli mene
siai kai kairioji partija atszalo 
nuo Prezidento ir Demokratu 
Partijos ir jau žvairai žiurėjo. 
Prezidentas ežia mate labai ge
ra proga susigrąžinti in savo 
partijos avide visas tas pakly
dusias raudonas aveles.

Prezidentas Trumanas pir
ma klaida padare kai jis pavė
lino Prekybos Sekretoriui Hen
ry Wallace kisztis in užsienio 
reikalus.

Antra, ir da didesne klaida 
Trumanas padare kai jis susiti
ko, ant rytojaus, su laikraszti- 
ninkais. Bill Mylandes, laik- 
rasztininkas, atsinesze Preky
bos Sekretoriaus surengtas 
prakalbas su savimi ir staeziai 
užklausė Prezidento Trumano 
ar jis sutinka su tomis prakal
bomis, kurias Prekybos Sekre
torius rengiasi ta vakara pasa
kyti. Trumanas da giliau in- 
klimpo ir insivele kai jis atsa
ke kad jis perdem tas prakal
bas perskaitė ir su viskuo su
tinka.

Ta vakara laisvamaniai, ra-
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Susikirto Amerikos kria kr

ežiai su Paryžiaus kriaucziais. 
Pirm karo visos musu moterė
les kurios turėjo gana pinigu 
staliavuosi savo suknes ir de- 
kaltuotas, iszkirptas “dreses” 
isz Paryžiaus, kur jos milijo
nus Amerikos doleriu kas me- 
tai prakiszdavo. Dabar Ameri
kos kriaucziai nenori tiems

lauti. Kiek tukstancziu doleriu 
reikia duoti motinai kad ji sa-į 
vo nužudyta vaika pamirsztu?

Pienas szi rudeni da vienu! 
centu pabrangs. Sviestas ko-į 
kius szeszis ar septynis centus' 
daugiau pabrangs. Suris pa-1 
brangs kokiu deszimtuku ant ° ...................... i
dolerio. Visztos ir kiausziniar 
taipgi da pabrangs. Obuoliu 
galime pirktis kiek tik norime/ 
nes sziais metais obeles ligi že-j 
mei linksta.

:: JUOKAI :: “BALF” SEIMO

Motina Ir Duktė
Motina — Atsiminkie sau 

mano dukrele, jog reike ge
rai pamanstyti priesz iszte- 
kejima už vyro. Vyrai kas 
diena būna niekesni!

Duktė — Tai reike moti
nėlė pasiskubint, ba, kaip il
giau lauksime, iai niekesni 
gausiu.

Franeuzams pasiduoti ir vedai 
savo propaganda del musu mo- 
tepeliu biznio.

Szia žiema bus visiems gana 
miltu ir duonos.

Tas kuris su mokytais drau-i 
gauja tampa mokytu;

Bet durniaus draugas dumiu, 
ir pasilieka.

Traukis nuo kvailio; isz jo 
nieko neiszmoksi.

Daugiau vertes beturtis, ku
ris sau duonos užsidirba,

Negu bajoriszko kraujo po
nas, kuris isz kitu lupa.

Galima tikėtis ir laukti da 
daugiau ir da didesniu straiku 
su ateinaneziu metu pradžia. 
Kai viskas da labiau pabrangs 
darbininkai reikalaus da dau
giau mokėti ir straikuos.

" • •
Kas daug plepa, daug nusi

deda ;
Tas kuris tyli pats pasimoki

na.

Black Marketas vėl gera biz- j 
ni daro su buezieriais ir szeimi-1 
ninkems. Dabar, jeigu nori ge
resnes mėsos pirktis turi daug 
daugiau mokėti negu yra val
džios nustatyta.

Nors del cukraus reikia 
sztampos, bet galima pirktis 
kiek tik nori cukraus ‘be sztam
pos jeigu mokėsi dvideszimts 
centu ant svaro. ■** 

-------- ::-------- *
Szypsena paslepia plysztan- 

czia szirdi.

' Apie 600,000 pargryžusiu ka
reiviu, veteranu dabar lanko 
kolegijas ir tęsia savo mokslus, 
mokinasi. Yra spėjama kad ki
ta meta dusyk tiek eis in augsz- 
tesnius mokslus.

Pragyvenimas dabar jau pa- 
szieliszkai brangus,, bet bus da 
brangesnis.

Yugoslavai negali perdaug 
priesz Amerika szokineti. Jie 
gavo apie $28,800,000 paskolas 
per Lend Lease isz musu su ta 
šaulyga kad Amerika visa tai 
pareikalauti kada tik Ameri
kos Prezidentas panorės. Yu- 
igoslavai su savo szokinejimu 
’gali labai greitai apsirikti.

z Del Ko?
Advokatas — Praszau ta

vęs pacziule, idant paslėp
tum gerai visas brangenybes.

Pati — O tai del ko?
Advokatas — Mat, ateis 

garsingas vagis, ku? szian
dien gyniau sude, idant man 
padekavoti.

Visada
Pati — Nuo to kaip mudu 

apsivedėm, viskas ka asz ga
liu tai tik valgi tau be palio
vos gaminti, o ka asz už tai 
gaunu? — Nieko!

Vyras — Laiminga tu. Asz 
visada gaunu viduriu užkie
tėjimą!

Kinijos Gražuole

REIKALAI
NEW YORK, N. Y. —
BALF Seimas bus Spalio- 

Oct., 18-19 d.,* Hotel McAlpin, 
-Mcii Street ir. Broadway, New 
Yorke. Seimo posėdžiai bus 
pradėti 10 vai., ryte, o atstovu 
Registracija bus nuo 9 vai., ry
to.

Seime sprendžiama baisa tu
rės tik BALF skyrių teisėtai 
iszrinkti atstovai. Pakartoja 
me: skyriai renka po viena at
stovą nuo 25 pilnai užsimokė
jusiu nariu. Skyriai, kurie ne
turi 25 nariu, gali rinkti po vie
na atstovą.

Apie atstovu iszrinkima rei
kia tuojau praneszti BALE 
Valdybai. Visi atstovai turi bū
ti aprūpinti ingaliojimo rasz- 
tais, kuriu pavyzdžius ežia at- 
siuncziaime.

Butu labai gražu, jei skyrių 
atstovai galėtu atvežti savo 
sveikinimus, paremtus pasiža
dėjimais busimiems vajams ar
ba jau gatavas dovanas.

Seimas bus užbaigtas Spalio 
19 d., vakariene, kurioje tiki
masi turėti visus seimo atsto
vus ir svoezius isz vietos ir apy
linkes. Jei isz skyrių vyks ne 
tik atstovai, bet ir svecziai, bu
tu gera žinoti, kokiam skai- 
cziui dalyviu palikti vietų va
karienėje.

Maras Ir Badas Kinijoje
Susimildami, jeigu iszkeliau* 

nate in kita miestą ant apsigy-
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskiįe 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 

i varda ir pravarde bet nepaduo- 
' da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nps svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas raszo 
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 
uerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

“Talmudo Paslaptys”

Amerikos Raudonas Kryžius stengiasi pristatyti ir mais
to ir vaistu Kinijos vargszams. Czia, Hankow mieste, tuks- 
taneziai tokiu motinu ir kūdikiu randasi. Visi suliese, ploni 
ir pusgyvi nuo bado, ir szimtai tukstancziu visokiomis užsi- 
krecziomornis ligomis serga, nes maras ir badas czia visus 
ir visa kraszta naikina.

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

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

Skaitykite “Saule” )

Didžiausias taikai pavojus 
dabar yra “BALKANUOSE.” 
Anas, pirmas pasaulinis karas 
iszkilo isz “BALKANŲ!” Ru
sija dabar jau lenda in Iran, in 
Perzija per savo padupezika 
Generolą Tito, Yugoslava. Isz 
ežia Rusija nori Anglijai kelia 
nukirsti per Viduržemiu juras. 
Žmones Balkanuose nemyli 
Rusijos ir Sovietu, bet jie nepa
žinsta nei Anglu nei Amerikie- 
cziu.

Isz ryto dainuosi, Vakare 
Lozorių g’iedosi.

Yugoslavai tai yra tik pa- 
dupezikai Rusijai, tik Stalino 
klapcziukai, jie dabar kibina 
Amerika pažiūrėti kiek ežia 
pas mus randasi drąsos atsi
kirsti.

Kiek mes privargstame va
liuodami pasilsėti!

Vienas daug duoda, daug au
koja, ir da daugiau gauna;

Kitas szykstauja ir krauna ir 
ubagauja.

Geras žodis numalszina rūs
tybe;

Sziurksztus atsikirtimas su
kelia maiszta.

————— ' ' I

Rusija su Amerika jau da
bar taip ant visu klausimu ne
sutinka ir ant visu rubežiu taip 
susikerta kad maža ko reikia 
paskelbti kara.

Tie kurie žino pataria tiems 
kurie da turi kiek turtelio užsi
dėti savo koki maža bizneli, 
iszsiimti apdraudos, (insur
ance) iszvažiuoti ant vakaci- 
jos, savo daktarams ir sztor- 
ninkams užsimokėti, savo baž- 
nycziai kiek paaukoti ar sau 
bankoje laikyti pinigus. Bet, 
jie sako kad dabar nei vienam 
nepatartina lysti in stocku, 
szieru ar bonu bizni. Dabar ne
patartina pirktis žemes ar na-j 
mus nes žeme ir namai dabarĮ 
ne puses tiek neverti kiek už 
juos reikalaujama.

Graži bet nepadora moterisz- 
!ka,

Kaip auksinis žiedas kiau
les sznukyje.

Yugoslavai sutinka Ameri
kai užmokėti už paszauta ero- 
plana ir už nužudytus Ameri- 
kieczius. Už eroplana jie gal ir 
užmokės, bet kaip jie užmokės 
už nužudytus Amerikieczius ir 
fcįęk:Amęrika galės paręiįą-'

Skaitykite ‘ Saule”

Kiniecziai nenori Ameri- 
kiecziams užsileisti. Jie daug 
skaitė kaip mes kas metai 
renkame gražuoles ir paskui 
gražiausia mergina paskiria
me grožio karaliene. Tai ir 
Kinecziai iszsirinko savo 
gražuole, Panele Wong 
Yungmai, kuri yra pavadin
ta “Panele Shanghai.” Ki
niecziai surengė didele savo 
gražuoliu paroda ir visas 
pelnas nuo szitos parodos bu
vo skirtas del paszelpos karo 
nukentejusiems. Panele Miss 
Wong Yungmai yra tikrai 
graži Kiniete, kaip matyti 
isz szito paveikslo.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT!

BALF Pirmininko Kelione
BALF Pirm., Kun. Dr. Juo

zas B. Konczius jau ruosziasi 
grizli isz Europos in New Yor- 
ka. Rugsėjo (Sept.) 10 d., pa
szelpos reikalais lankėsi Belgi
joje, isz ten nuvyko in Paryžių. 
Rugsėjo 11 d., pirmininkas Pa
ryžiuje buvo priimtas Ameri
kos Senato Užsienio Komisijos 
pirm., Senatoriaus Tom Conna- 
ly, kuriam iszdeste Lietuviu 
tautos opius reikalus ir inteike 
atitinkama memorandumą. Isz 
Paryžiaus Rugsėjo 13 d., jis isz- 
vyko da iii Vokietija. Isz ten da 
vyks Auštrijbii ir Szveicarijon 
ir po to jau leisis kelione in 
New Yorka, kad suskubtu iii 
BALF Seimą.

Seimo dalyviai bus pirmieji, 
kuriems BALF pirmininkas 
suteiks praneszimu isz savo ke
liones ir lankymosi pas Lietu
vius tremtinius.

Būtinai Reikalingi Vajai
Esame visiems skyriams isz- 

siuntineje atsiszaukimo laksz- 
tus, Lietuviu ir Anglu kalbo
mis, kuriuose praszoma Lietu
viams dovanu — drabužiu, 
avalynes, maisto, mokyklos 
reikmenų ir 1.1. Tie atsiszauki- 
mai taikinti placziajai Ameri
kos visuopienei, bet jie savo 
tikslo nepasieks, jei B A L771 
skyriai, organizacijų) vadai IlJ 
intakingi asmens nesiims orga
nizavimo darbo.

Vasara jau pasibaigė. Dabar 
daug patogesnis laikas darbui, 
todėl isz szirdies kviecziame ir 
praszome “artimiausiai gali
mu laiku” pravesti didesnius

reikalingu daiktu rinkimo va
jus. Atsiminkime, ne nepama
tysime, kaip užklups žiema, tas 
baisiausias metu laikotarpis 
apdriskusiam, silpnai apsiren

gusiam Lietuviui! Dirbkime 
dabar, kad žiemai keneziantie- 
ji gautu ir pakeneziamesnio 
maisto ir sziltesnio drabužio 
bei apavo. —BALF Valdyba.

Giesmių Knyga Arba
Kasticzkos dabar $2.75 

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULĖ PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.
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64 pus., Did. 5x7col.
' Tiktai, 10c.
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MAHANOY CITY, PA.

RUDENIO SAULE

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

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

ia* T.iatnviHzku užlieku. Su pa
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasaksitymai 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-Hoszis: 
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; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

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

Asz niekad nebueziau tikejes,
Kad rudenio saule taip gali myluoti,

Jog merkiasi akys ir drumseziasi kraujas— 
Ir mirtos prie kelio vėl žiedus sprogdina.

Nes vakar, ir sziandien, — rytoj ir po metu,
Kai laimes szypsnys pražydės mano veide,

Sakysiu:

Tai rudenio saule mane pamylavo —
Tai giedroji rudenio saule,

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE apie • Gregorius
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

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

No. 132 Trys istorijos apis Anglo- 
rius isz valenczi.i os: K<•>«..„_ • • . 
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 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 
Mocziutee pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe-

No. 160 Keturiolika istorijų ap*^ 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
r g ūma 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 Egk 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiW 
pasiskaitymui knygute. 100 pus.

No. 161 Keturios istorijos apie Anį 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25s

No. 162 Trys Istorijos apie BaiM 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas auti 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymai. 
22 puslapiu ................................. 10’

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25«

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s 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 paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbi ausie 
atsitikimu; Nusiminimas seno jaunl- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25e

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61 
puriapiu . .. .................  154

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 Ba
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ..............................................li«

gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.
60 nuslauin ................................. 15<r

Jeigu užraszysite savo drau- Adresas:
gin ar drauge “Saule” tai tu- Publishing CO, 
res didžiausia linksmybių per t
visus metusi Mahanoy City, Penna.
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Vienas Isz Daugelio
I ,r

Thomas Jefferson Už Laisve

T (Tasa)
— Gerai sakai, ežia eiti pa

vojinga; tai tardamas Jurginis 
nuėjo nuo kelio iszsitrauke ir 
iszskleide žemėlapi. Pasižiure- 
je visi trys in žemėlapi, nu
sprendė eiti kairiuoju plento 
szonu, kokiais nors szunkeliais, 
'bet nopertoli nuo plento, kad 
lengviau butu orientuotis. Nuo 
tos vietos, kur jie tarėsi, netoli 
buvo matytis karezema. Vyrai 
nutarė jeigu nebus pavojaus 
užeiti in karezema, papietauti 
ir pasilsėti.

Prisiartinę prie karezemos, 
ne ėjo visi kartu in vidų, bet su
sitarė pasiuntė Ruzgi pasitei- 
riauti ar nėra viduj nereikalin
gu 'žmonių. Karczemoj, be senio 
žydo, daugiau nieko nebuvo. 
Musu vyrai drąsiai suėjo in vi
dų.

Karczemoje isz valgomųjų 
daiktu nieko nebuvo. Anot žy
do, pereita naktį, buvo pilna 
karezema Bolszeviku, kurie 
trauke in Vievy ir pereidami 
viską suėdė. Bet žydas matyda
mas kaip jauni vyrai skaniai 
laszinius su- duona valgė; pa
siūlė jiems karsztos arbatos. 
Vyrukai su mielu noru sutiko. 
Nes jiems apszilti buvo ne pro 
szali ir sausa duona su laszi- 
niais butu skanesne.

Vyrai iszsigere arbatos ap- 
szilo ir gerai aplengvine savo 
ryszelius iszkeliavo savo ke
liais.

'Nors kelias ne kiek neleng- 
vesnis, bet keleiviai žymiai 
spareziau ir linksmiau žings
niavo tolyn. Jurginis visa laika 
kalbėjo tai szi tai ta. Ruzgis, 
kaip visuomet, szypsojo. Jonas, 
nors kelio sunkumo nejuto, bet 
ėjo ko tai susimanstes nulindęs 
retkareziais tik prasijuokda
mas nuo Jurginio kalbos.

Trumpos vasario menesio 
dienos, ir jau saule leidos, kuo
met musu trys keleiviai szun- 
keliu iszejo isz miszko in pla- 
czia aikszte apsupta isz visu 
pusiu auksztais miszko me
džiais, o paeziame aiksztes ga
le pamiszkej, prie kelio, stovė
jo gyvenlami namai ir aplink 
kelios trobos. Musu vyrai nu
tarė ežia nakvoti, o ryt ryta 
saulei netekėjus isz,keliauti vėl.

Gimnazistai suėjo in kiemą 
ir visi trys inejo in namla. Name 
gyventoju 'buvo nedaug: sena 
moteriszke ir jos duktė.

Papraszius nakvynes, sene 
sutiko. Isz pradžių, musu vy
rus, atsidėjus su nepasitikėji
mu žiūrinėjo sene ir jos duktė. 
Klausinėjo kur eina? Kas esą 
tokie? Jurginis stengėsi iszpa- 
sakoti, viską kuo geriausioj 
szviesoj kad patraukus seneles 
sanjausma ir kad neiszdavus 
slavo keliones paslapties. Szei- 
niininke mate, kad jos svecziai 
yra geri žmones. Ir kai da Jur
ginis, gražiai, kelius kart Bol- 
szevikus nukeike, senele visai 
nerimo. Pradėjot kalbėti apie 
savo dienos vargus, pasakoti, 
ka tik žinojo.

— Tai jau sziandien, tarė 
szeimininke, nebijosiva nakvo
ti turėdamos po savo stogu to
kius vyrus. O taip, tai kiekvie
na nlakti prieina nuo kiekvieno 
mažiausio 'bildesio drebėti. 
Baisu vagiu: Juk miszkas ap
link. Ne gyvos duszios arti ne
rasi. O da baisiau tlai, dabar, tu 
Bolszeviku. Turėjom ir mes ne
senai viena vyra, tai mano sū

nūs buvo. Bet užeinant Bolsze- 
vikams paėmė ir nuėjo in tuos 
Lietuviszkus “ legijonus, ” da
bar nors mirk, nei darbininko 
nei szeimininko. Tiek to butu, 
jeigu szituos biaurybes Bolsze- 
vikus smarves iszvytu, tai nors 
ir mano suims galėtu sugryžti. 
O taip gali kur nukauti ir ne ži
nios nebus. Turi pasisamdžius 
berną ir tia vakar pagavo Bol-1 
szevikai su arkliu miszko, iri 
sziandien da negryžta. Kažin 
ar begriz?

Gimnazistukai džiaugėsi, 
klausydami seneles kalbos, kad 
in tokiu žmonių tarpa pakliu
vo. Papasakojo viską atvirai 
szeimininkiai. Sene ir duktė isz' 
sižiojusios klauso savo svecziu 
kalbos ir ju džiaugsmui nebuvo 
galo.

Tuojau sene ir duktė suruo- 
sze soezia skania vakariene, 
pavalgidino, kaip savo sunūs, 
džiaugėsi jais ir kalbu nebuvo 
galo.

— “Tai maniau, kad mano 
sūnūs durnai padare, kad nu
ėjo in tuos “legijonus,” bet tur 
but taip reike, jai tokie mokyti 
ir tai eina, nes kas tuos Bolszc- 
vikus iszvys, o jai jie ežia il
giau pasiliks, reikės badu mir
ti, nieko ne'beliks. '

Visiems ligi sotes pavalgius 
ir pasikalbėjus, sene szeiminin
ke nuvedė, slavo sveczius, in 
seklyczia, kur buvo paklota lo
va ir isz priegalviu, ant suolu, 
padarytas minksztas patalas. 
Vyrukai tuoj pradėjo taisytis 
eiti gulti. Ruzgis su Jurginių 
sugulė dviese in lova, Jonas pa
skendo minksztam patalo, ant 
suolu, r

* * *
Ne ilgai trukę, Ruzgis su 

Jurginių užmigo. Jonas nemie
gojo, nuo jo miegas kaž kur pa
bėgo.

Apsivertos auksztieninkas 
gulėjo Jonas, minksztam pata
le. Jo mintys skrajojo toli, toli, 
ten kur gimtine, kur seni tėve
liai; tarp giriu placziu, kur 
Szirvinta srauni teka; jam 
gimtines namai vaidinas.

— Ka tėvukas pasakys, kai 
sužinos? “Et, durnai padare,” 
prisiminė Jonas senes žodžius. 
Ir kam jie griaudinsis, kam 
jie; mano mylimi tėvai, raudos 
manės, kaip žuvusio sunaus. 
Kad galecziau asz jiems paaisz- 
kinti, kad galecziau jiems savo 
troszkima atidengti, parodyti 
gera ir szventa pasiryžimą tar
nauti. Tėvynei ir broliams. Su
prastu gal mane, .man atleistu. 
O dabar? Ne to lauke nuo ma
nes tėvai! Ne!

— Draugai, tik draugai, gal 
'supras mane. Juk nesvetimas 
Tėvynės meiles jausmas, Vil- 
niecziams. Pasiliko draugai ir 
drauges gaila ju palikti; da 
gailiau to mokslo, kurio pasi
semti daug, daug da reiketu. 
Naujau gyvenimai!, kaip juri
ninkas be kompaso, iszplau- 
kau. Naujos sanlygos ir apy- 
stovos apsups mane, nauji žmo
nes, nauji paproeziai.

Mintys skrido, smagenis sie
ge, siela kankinos, nerimo.

CHANGES IN LAWS AND CONSTITUDONS. 

BUT LAWS AND INSTITUTIONS MUST GO 

HAND IN HAND WITH THE PROGRESS

TRUTHS DISCOVERED AND MANNERS AND

■ OPINIONS CHANCE. WITH THE CHANGE
— ~ ....

Or CIRCUMSTANCES. INSTITUTIONS

MUST ADVANCE ALSO TO KEEP PACE ■ į| 
.......... S- - v.^-- ■ ■-

WITH THE TIMES. WE MIGHT AS WELL ’

/ REQUIRE A MAN TO WEAR STILL THE <

• ’ ; COAT WHICH FITTED HIM WHEN A BOY

" 'as CIVILIZED SOCIETY TO REMAIN

O ; EVER UNDER THE RECIMEN OF THEIR 
• ■

' BARBAROUS ANCESTORS.

Thomas Jefferson, treezias Amerikos Prezidentas para- 
sze ir mums paliko savo insitikinimus apie laisve, lygybe ir 
Amerikos Konstitucija. Szitie jo žodžiai yra inamžinti 
Washingtone:

“Asz neesu vienas isz tu kurie nori teises ir konstitucija 
tankiai del mažiausios priežasties mainyti. Bet teises ir nu
sistatymai turi derintis su žmogaus mokslus ir žengimu pir
myn. Kaip žmogus tobulinasi ir eina pirmyn, taip ir insta- 
tymai turi prisitaikinti prie auganezio ir besitobulinanezio 
žmogaus. Žmogus naujas teises iszranda ar ima suprasti ir 
tada instatymai ir nusistatymai turi prisitaikinti prie to 
naujo mokslo.

“Jeigu mes reikalaujame kad musu protėviu instaty
mai ir sziandien mus valdytu, tai tas pats kaip reikalauti 
kad suaugės žmogus vaiko kelinėmis nesziotu, kurias jis ne- 
sziojo da vaiku bebūdamas.”

pasiszventimo pilnas. Prižadėk 
kad sugryszi tokiu Joneliu, ko
kiu iszejai. Duok žodi ir asz ra
mi 'busiu, kad tu isztesesi.”

Or THE HUMAN MIND A$ THAT BECOMES
Q rg-v- ' • ■ . ......... . . ....... -........ - g

MORE DEVELOPED, MORE ENLIGHTENED.

AS NEW DISCOVERIES ARE MADE.-NEW

Suėjo du vyrai, 
Protingi dideliai,

Nors skaityti nemokėjo,
Ir girtis galėjo, 

Mokėjo gerai plauszkt, 
O da geriau gert.

Daug mokėjo szneket, 
Ir kitus apkalbet.

Kam reikalingas skaitymas? 
Kada tokia kalba iszgirdau, 

Tuojau ta vieta apleidau.
* * *

Sei jus vyrai,
Darote negerai, 

Jeigu ka del manes raszote, 
Kodėl savo pravardes 

nepasiraszote? 
Mano bosas viską peržiūri, 
O jeigu laiszkas paraszo 

neturi, 
Tuojaus ir,...

In gurbai patalpina,
0, tasai mano bosas, 

Tai kytras dedys, 
Ir daug iszmano, 
Gurbą dideli turi.

Meta in gurbą kaip peržiūri!

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

Jono mintys draikos, lakio
jo. “Tas Vilnius, sostine, prie- 
szu rankose, nevertas bueziau 
Lietuvio vardo, jei in kova ne- 
stoeziau, kaip daug kitu.

— Et, gana, miegot reikia, 
ryt da kelione baigti reikes, pa
manė Jonas, apsisuko ant szo- 
no 'apklojo galva antklode ir 
užmerkė akis. Bet nieko negel
bėjo, užmigti negalėjo, o min
tys viena po kitos virtine per 
galva ėjo.

Prisiminė Jonui, Elenos 
kambarys; jame jis vakar jai 
sudiev sake, paskutini kart 
draugiszkai su ja kalbėjo.

— Ne eik Jonai, ne eik in ka
riuomene, pagesi, baik mokslą, 
galima ne vien ginklu kariauti 
kalbėjo Elena; o Jonas klausės 
jos rimtai atsidejas.

“Eisiu. Jaucziu, kad man 
szirdis nerims, ramybes protas 
neturės, kol nebusiu pirmose 
Tėvynės gynėju eilese. Kas 
laisvas nori būti, tas tegu ka
riauja. Asz noriu būti laisvas!

— Žinok, kad karas, tai bai
senybe. Žudyti teises niekam 
nėra duota. Žinok, Jonai, kad 
tau žmonių kraujuose teks 
maudytis, kalbėjo Elena varty
dama dideli lenktini peili ku
riuo priesz ateisiant Jonui, 
piauste knygos lapus.

— Asz nežudysiu, tik ginsiu, 
kas musu. Kas nori iszpleszti 
svetima turtą, pleszikas. Kad 
apgynus savo ir kitu laisve ir 
gamtine szali, žudyti galiu.

Elena buvo nusiminusi, jos 
lupos drebėjo, akys buvo pil
nos aszaru. Veidas nuliūdęs be
ribi skausmą reiszke. Ji išžioto 
tarė: “Žudysi, krauja liesi; tai 
szia tau dovana.” Elena pada
vė peili Jonui ir pridūrė: “Pa

žiūrėk, pasibaisėk, ne tau žiau
riam 'būti.”

Jonas paėmė peili, liūdnai in 
ji pažiurėjo, da liūdnesnes akis 
in Elena pakele, peili sulenkės 
in kiszene padėjo ir nusiszyp- 
sojas tarė:

“Nesitikėjau, kad tu, mano 
geriausias draugas, manes ne
supratai, bet asz tame nekal
tas. Visuomet tave gerbiau ir 
gerbsiu. Tu mano szviesi 
žvaigždele buvai ir busi. Dabar 
sudiev, už dovana aeziu, nes ji 
nuo tavęs gauta, man ji brangi 
bus.
“Palauk! Asz nebusiu saumy- 

lys. Asz tave suprantu. Tavo 
tikslas, mano tikslas. Bet asz 
norėjau tave atkalbėti. Ma
niau, kad tau pritruks drąsos 
ir tu neisi, pasiliksi. Man gaila 
tavęs, sunkus kelias priesz ta
ve nuo szios valandos klojas 
vingiuoja. Tau kova isz vidaus 
ir isz oro teks laimėti. Laimin
gas tu, nes szventas tavo tiks
las ir pasiryžimas. Vargiai ir 
kova laime nesza. Tik gal nau
jai saulei patekėjus, musu gy
venimas pavirstu nauju gyve
nimu.

— Nugalcjas vargus, naszta 
gyveninio ligi galo prineszeS; 
perbridęs aszaru klanus, žmo
gus didvyriu tampa.

— Gyvenimo sunkumai sal
dus, kuomet.mes gyvename ne 
sau, kuomet musu darbai pa- 
szvesti kitu naudai, kitu gero
vei. Mažiau apie save rūpinkis, 
rasi ramybe aszaruotam kely.

— Eik, drauge, savo keliu, 
jis tau turbut isz anksto skir
tas. Tik vieno praszau tavęs, 
nenužemink savyje žmogaus, 
kovok su nedora intaka. Pasi
lik toks koks esi; doras geras ir

* * *
Netoli Czikagaus, 

Randasi tokiu vyruku, 
Ka nemoka suezedyt pinigėliu. 
Per dienas karczemoje buna, 

Pakol paskutini pinigą 
neiszduoda, 

Po tam prie ulyczios stoja, 
Keikie ir loja,

Net, neduoda žmonėm praeiti, 
Tokiems spyna reiketu 

uždėti.
Ir vedusius negalime 

pagirti, 
Nes jie visokius triksus 

namie iszdarineja, 
Kaip pasigeria.

Vienas tokia bobele sumuszta, 
Per savo vyra,

Bet, pasirodė netokia kvalia, 
Apskundė ji pas vaita, 

Kad sumusze ja ir vaikus. 
Ir už tai gavosi in lakupa, 
Kad taip biauriai apsiėjo.

Laikas apsimalszyti, 
Priesz kitus visiems gieda 

nedaryti.
* * *

Netoli Vakygone, 
Ten tai bobos funiu iszdaro, 
Su senbernais velniava daro. 

O kas darėsi, 
; Per kolos dienas, 
Kaip vienas kito pesze kudlas. 

Nes geri žmones isz namu 
iszvare,

Pesztis pas save nedavė, 
Tai ant ulycziu batalyje 

pakele,
Galvas sau skėlė, 

Gedos neturi, ne žmonių žiuri, 
Kaip kita syk už kabinsite, 

Tai per terlas gausite.

SKAITYKIT 

“SAULE”

PLATINKIT1

— Duodu ir prižadu. Rimtai keturiu varstu ir savuosius ra- 
atsake Jonas. site. ; i

Jonas blaszkesi minksztam^ Pavalgė soczi'ai pusrycziu, 
patale; galva buvo karszta, net Vyraį jaute savyje daug paje- 
skaudejo. | gU įr kelias jiems nebaisus bu-

Kada bus galas toms kauki-į vo^ 0 juk ir Lietuviai netoli.
nems, kad tik greieziau užmi-j Gražiai padėkoja geriems 
gus.” Murmėjo Jonas vartyda-, vaisZingiems szeimininkams už 
masis patale, jau ar deszimta nakvine; vyrai iszkeliavo.
karta.

Szlama epuszes, beržai ir ėg- 
les ūžia. Szeszuoliu gyria gyva. 
Ir kalba dainuoja. Ramu misz- 
ke gulėti po szakotu medžiu. 
Jonas guli girios pakraszty ir 
žiuri in dangų, kur kregždes 
ore maudosi lakioja. Ramu, 
malonu ilsėtis minksztam žolių 

[patale. O aplink taip gražu, 
ežia tamsi giria isz seneliu me
džiu suaugusi, ten pakalnėj 
Szirvinta banguoja ir jos kal
bos slaptingos kartu su sže- 
szuoliu girios szlamejimu kalu- 
sytis malonu.

Giria nutilo, tik sunkiai al
suoja jos galinga krutino. Czia 
Jonas Szirvintos kalba užgir
do.

— Ei jus medžiai seneliai 
stovite vietoje ir amžinai tik 
praeiti minite. Kas buvo, tai 
žuvo. Dabar nauja gadyne, 
nauji laikai. Daug jus senos eg
les ir puszys regėjot, bet su ma
nim susilyginti ne jums. Jus pa
senusios tik senove minit, o 
nauju garsu ir naujienų jusu 
ausis negirdi.

— Asz girdžiu trenksmą. 
Tai eina karžygiai, joja Vy- 
czi'ai. Tai ne nuožmus Kazokai 
ar pikti Vokiecziai pleszikai; 
tai senos Dainavos szalies vai
kai. Ju tai darbus, mieloji giru
že, savyje paslėpki ir pasakyk 
didvyriu vaikams apie ju dar
bą ir darbus.”

Giria suuže; medžiai garsiau, 
negu pirma, tarpusavy kalbėtis 
pradėjo.

Saule tik ka ant miszko me
džiu virszuniu pakilo. Dangus 
rytuose da raudonas, kaip ug
nis buvo. Sniego spalva, taip 
spindineziai szviesi buvo, kad 
ne žiūrėti nebuvo galima. Szal- 
tis nosis ir ausis keleiviams 
gnybo. Aplinkui tyku; ne men
kiausio balselio. Tik sniego 
szirszkejimas, isz po keleiviu 
kojų tyla arde.

Szalta. Jonas Kriauna stovi 
atsirėmęs senos puszies ir žiuri 
in prieszo puse. Jis dą ne kiek 
nepasikeitė. Kiekvienas ji pa
matęs spręs “tai gimnazistu- 
kas savanoris.”

Jonas Kriauna jau treczia 
diena tarnauja Lietuvos sava
noriu eilėse; sziandien jis pir
ma karta stovi sargyboj ir atsi
dėjęs seka, kas “raudonųjų” 
pusėj dedasi.

Puszis, in kuria Jonas atsi
rėmęs buvo, stovėjo ant auksz- 
tos kalvos ir Jonui viskas ap
link gerai buvo matoma.

Ten toli, gal už pusantro var
sto, juodas miszkas. Jis kaip 
uola, baltoj sniego juroj iszsi- 
kiszes stovi. Viskas kaip ant 
delno matyti. Tik nelaime, isz 
kaires puses slėnys apželes 
krūmais, kaip 'žaltys pilkas, 
vingiuodamas prie kalvos pri
eina, kur Jonas sargyboj stovi. 
Jonui tas slėnys nepatinka. Jis 
negali toli, tarp krumu, matyti.

Isz deszines, Žaslių stoties 
namai raudonuoja. Jie kaip ant 
delno matyti.

— Eina, senos Dainavos sza
lies vaikai. Eina, Eina.

— Ir asz eisiu. Eisiu!
Jonas pabudo. Jurginis su 

Ruzgiu jau btivo atsikėlė. Jo
nas paszoko isz patalo ir eme 
taisytis.

Pavalgė vyrai keliauti ren
gėsi. Sene davinėjo jiems nuro
dymu kelionei.

— Eisite isz pradžių miszku 
ligi Žagiliu, isz ten kelias ligi 
Zarasu, apeje Zarasus už kokiu

—TGLIAUS BUS—

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai ui- 
mirsžo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I ! J

Pirkte U. S. Bonus

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 
DOVANA!

Toli nuskintas žiedo lapas, 
Be kvapo, sausas ir trapus,

Tu graudžia daina man dai
nuoji

Apie kitus žalius lapus.

Puikiam sode, su mirtom, ro
žėm 

Tu augai lieknas ir gražus
Ir krovei žiedus tarp lapeliu, 

Kaip kraujo varvanezius la- 
szus.

Sakai, kad ten, geliu tėvynėj,
Kur pats, puikuoli, pražydai, 

Da siaudžia soduos szilti vejai, 
Da kvepia gėlės ir žiedai.

Tik tu czia ūkanotoj sziaurej 
Be kvapo, sausas ir trapus

Mam graudžia daina tebdai- 
nuoji, 

Kad žuvus laive neatbus.

Asz suprantu tave, lapeli:
Ne man czia saule nebe 

szvies:
Viena daina ir sauso lapo

Ir skausmo pakirstos szir- 
dies.

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 
iaiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
■— Ruduo!
— Utarninke pripuola 

Szvencz. P. Marijos Gailestin
goji.

— Ponas Juozapas Petusz- 
ka isz iShenadoro ana diena 
lankėsi pas savo szvogeri Juo
zapa Aszmanska, ant W. South 
Uly. Taipgi atlankė ir “Sau
les” redakcija, nes ponas Pe- 
tuszka yra musu senas skaity
tojas. Szirdipgai acziu už atsi
lankymą.

— Seredoj Szvento Kleopo.
—• Laikas permainytas 

Rugsėjo (Sept.) Nedelioj 29-ta 
diena galėsime savo laikro
džius atsukti viena valanda at
gal ir gryžti prie paprasto lai
ko (Eastern Standard Time).

— Ketverge Szv. Izako Jo- 
gueos.

— Sukatoj 2-tra valanda 
popiet, panele Jozefina Kle- 
mentavicziute nuo 334 E. Mar
ket ulyczios ir John Chunko, 
sūnūs p. And. Chunku isz Man- 
yille, N. J., likos suriszti mazgu 
moterystes per Kunigą P. C. 
ĮCzesna, Szv. Juozapo bažny- 
czioje. Svotai buvo Vera Hudy 
ir Vincas Vinczauskas. Jauna
vedžiai apsigyvens Manville, 
N.J.

— Ketverge Žydu Naujas 
Metas.

—< Ana diena Jonas Bur- 
neckis isz Philadelphia, Pa., 
lankosi mieste pas gimines ir 
pažystamus, prie tos progos at
lankė ir “Saules” redakcija. 
Jonas nesenei likos paleistas 
isz tarnystes kur jis tarnavo 

:Puerta Rico ir Pacifike. Bur- 
neckai kitados gyveno Maha- 
nojuje. Acziu už atsilankyma.

— Petnyczioj Szv. Kosmo 
ir Daijono.

— Aldona Kozalonis turė
jo operacija Locust Mt. ligon- 
bute.

— Ketverge 7:30 valanda 
ryte, iszkeliaus 10 vyruku in 
Philadelphia, Pa., ant dakta- 
riszko peržiūrėjimo, del ka
riuomenes tarnysta. Visi iszke
liaus ant boso.
Mahanoy City, Pa.

Joseph T. Whitaker.
Park Place:

John J. Pushkar.
New Philadelphia:

Andrew J. Liptock ir Hugh 
A. Stutz.
Middleport:

Michael F. Barta.
Philadelphia, Pa.

Joseph M. Onuschak ir Dr. 
Joseph A. Glaudei.
Newark, N. J.

John J. McGee.
New Gardens, N. Y.

Vincent J. Lusasavage.
Curtis Bay,

Alfred F. Dobrosielsky.

Hazleton, Pa. — Mykolas 
Volkanis, nuo 600 McKinley 
Uly., numirė Seredoj. Velionis 
gimė Lietuvoj. Prigulėjo prie 
SS. Petro ir Povilo parapijos ir 
prie parapijos draugyseziu. 
Paliko savo paezia ‘ Elzbieta, 
sunu Adolpa, dvi dukterys E. 
Frask ii* A. Schmutzer visi isz 
Hazletona. Laidotuves atsibu
vo Subatos ryta, su apiegomis 
SS. Petro ir Povilo bažnyczioje 
9-ta valanda ir palaidotas pa-' 
rapijos kapinėse.

Wilkes-Barre, Pa. — Pone 
Antanina Senutiene, nuo 299 
Lehigh Uly., pasimirė Rugsėjo 
11-ta diena. Velione turėjo 58 
metu amžiaus. Prigulėjo prie 
Szvencz. Trejybes parapijos. 
Paliko dideliam nuliudime sa
vo vyra, tris suims, keturis 
dukterys ir szeszis anukus, 
taipgi seseri ir broli. Likos pa
laidota parapijos kapuose.

Plymouth, Pa. — Gerai žino
mas Jonas Bugdžiunas, nuo 
226 Duffy’s Lane, numirė Rug
sėjo 17-ta diena ir likos palai
dotas Szvento Kazimierio pa
rapijos kapinėse. Velionis pali
ko paezia, du sūnūs, tris dukte
rys ir tris 'brolius. —G.

SCHUYLKILLO PA
VIETO LIETUVIAMS

ACZIU
PITTSBURGH, PA. — 

Trumpas žodis Acziu, bet reisz- 
kia amžina dėkingumą. Szi dė
kingumo žodi taria Seseles 
Pranciszkietes visiems 32-ros 
Lietuviu Dienos Dalyviams, 
Rugp. 15, 1946, Lakewood 
Park, Pennsylvania, už apturė
ta pelną $767.39. Schuylkill 
County Lietuviu Dienos Komi
sija ir dalyviai gali džiaugtis 
vienu isz inžymiausiu metiniu 
labdarybės darbu, stambia pa- 
szelpa Lietuviszkiems vienuo
lynams. Esame giliai dėkingos 
visiems kurie dalyvavo sziaine 
suvažiavime, kurie nesigailėjo 
nei centeliu, nei laiko savųjų 
tautiecziu pagelbai, palengvin
dami j u vargus, sumažindami 
ju rupesezius.

Norime tarti ypatinga acziu 
Didžia Gerbiamai Valdybai, 
Garbes Pirmininkui Kun. P. C.

TRUMANAS VISAI Prekybos Sekretorius pasiaisz-1 tas eroplanas nusileido ar nu- 
; kintu, ir per telegramus parei- krito.
Į kalavo kad Henry Wallace at-l 
jszauktu savo prasiszokimusJ 
kad Prezidentas greitai pasi-! 
aiszkintu ir Prekybos Sekreto
rių pravarytu. O jeigu ne, tai 
Amerikos Sekretorius Byrnes 
nuo savo darbo atsisako.

Tik kelios dienos atgal, Sek-

NEKALTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tenanto Pulkininko ChealJ 
Amerikiecziai kareiviai taipgi 
su atprovintais karabinais ap
supo visus ir tik lauke žodžio 
ar progos pasveikinti visus 
tuos Sovietus.

Ko-

Minersville, Pa. f Vincas 
Gustaitis, numirė Ketverge po
piet. Velionis dirbo prie Cres
sona Ordnance Kompanijos. 
Paliko paezia Ona, keletą vai
ku ir viena seseri. Prigulėjo 
prie Szv. Pranciszkaus parapi
jos. i

Girardville, Pa. — Pone Alb. 
Lutskiene nuo Washington 
uly., ana diena apvaikszcziojo 
savo gimimo diena. Pone Luts
kiene po tėvais vadinasi Ona 
Szelaliute. i

Shenandoah, Pa. — Leonar
das Norkeviezia ir Edvardas 
Andrauskais isz miesto turėjo 
operacijas Locust Mt. Ligon- 
bute,— • - - •

dikalai, raudonskuriai ir 
munistai susirinko New York 
mieste ant prakalbu.

Komunistu isztikimas drau
gas, Senatorius Claude Pepper'retorius Byrnes buvo pasakęs 
isz Floridos, visus pralinksmi- prakalbas Stuttgart mieste Vo-| 
no ir nudžiugino ir visiems upa kietijoje, kur jis aiszkiai ir sta-i 
pakele, kai jis visa kosere blio- czcziai buvo pasakęs kad Ame- 
ve: “Kai atžagarieji Demokra-j rika Rusijai nepataikaus, o da
tai ir prieszingi Republikonai. bar Prekybos Sekretorius pra-. 
tvarko musu užsienio reikalus,' siszoko ir inlinde kur jam ne 
mums sunku tokius durnius su- vieta. Jis pareikalavo žinoti! 
laikyti kad jie tuoj aus nepa- kas pavėlino Prekybos Sekre- 
leistu sprogstanezias bombas 
ant musu gero kaimyno Rusi
jos.”

Po jo ugningos ir raudonos 
kalbos, atsistojo Amerikos Pre
kybos Sekretorius, Henry Wal
lace.

“Jus nežiūrėkite ir nepaisy
kite ka kas jums sako,” jis 
pradėjo, “Anglijos nusistaty
mai Rytuose, sykiu su Rusijos 
atsikirtimais gali kad ir rytoj 
mus intraukti in kita kana. Asz 
neesu nusistatęs nei priesz 
Anglija nei priesz Rusija. Ir 
tik dvi dienos atgal pats Prezi
dentas Trumanas visa tai ka 
asz jums szi vakara sakau, ir 
jis su manimi sutiko ir pasakė 
kad Amerikos valdžia kaip tik 
taip yra dabar nusistaezius.

“Mes dabar susitikome su 
jiega ir galybe, kurios mes ne
galime iszgazdinti. Mes negali
me dabar stoti priesz Rusija. 
Daug žmonių da ir dabar ran
dasi musu tarpe kurie lauke ir 
norėjo kad Vokiecziai szi kara 
laimėtu.

“Mes turime visomis galio
mis stengtis sugyventi su Rusi
ja. Sovietai su mumis sutiks ir 
susidraugaus kai jie pamatys 
kad mes nenorime Anglijos im
perija palaikyti ir neketiname 
pirkti aliejaus isz Rytu su mu
su kareiviu krauju.

“Mes neturime jokio biznio 
Europos rytinėje pusėj e, taip 
kaip Rusija neturi jokio biznio 
ežia Amerikoje. Sovietai nesi- 
kisza in musu reikalus ir mums 
nereikia kisztis in j u reikalus 
Europoje. Mes stengiamies sa
vo tvarka investi Japonijoje ir 
tame Vokietijos kraszte kuri’ dos nepamirsz ir kad visa De-

Coast Guard, Amerikos Lai- 
; vyno namine szaka už kiek lai- 
i ko pranesze kad jie surado vie
ta kur eroplanas nukrito, bet 

l negali prieiti del giriu tanku
mo ir kalnu ir slėniu. New- MERGAITE 
foundland kraszte visai nėra 

į tokiu eroplanu kurie gali be' 
, tam tyczia inrengris vietos nu-’ 
Į sileisti ant žemes. Visiems rei-' 
' kia daug lygumos nusileisti.
Tai Amerikos valdžia tuoj aus 

į pasiuntė kelis tokius eroplanus 
I isz New York; juos sudėjo ant 

“ l vieno didelio eroplanu ir visu i1
j greitumu pasiuntė.

O tuo tarpo Laivyno oficie- 
rius paleido isz eroplanu mais
to, vaistu ir radiju del susiszne- 
kejimo tiems kurie liko gyvi 
toje nelaimėje. Jis pranesza 
kad asztuoniolika liko gyvi, 

‘ dvideszimts szeszi žuvo. Tai

PATARIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SUSITIKO SU SAVO 
VYRO DRAUGA IR 

IN JI INSIMYLEJO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Czesnai, Pirmininkui; Kun. Dr. 
C. A. B'atucziui, Vice-Pirminin- 
kui; Kun. C. J. Rakauskui, Iž
dininkui; Kun. J. Gaudinskui, 
Rasztininkui; Kun. P. P. Lau- 
makiui, ir Spaudos Raporteriui 
Kun. Pr. Moczkui.

Acziu taipogi programo da
lyviams — Szv. Vincento Para
pijos Komi isz Girardville, 
Pa., ir to Koro direktoriui, 
Prof. L. Šoriui, d. g., Teisėjui 
Vincent J. Delton isz Potts
ville, d. z., Povilui Zadekiui, 
Lietuvos Atstovui atvažiavu
siam isz Washington, D. C.

Su jusu ir kitu geraszird'žiu 
prieteliu pagelba, ’aplinkybėms 
leidžiant, 'žadame pradėti kita 
pavasari statyba Naujos Kop
lytėlės. Kasdieniuose maldose 
naujoj Koplytėlėj visi musu ge
radariai bus pavesti gailestin
gam Dievui. Maldausime kad 
Saldžiausioji Jėzaus Szirdis 
maloninĮgai atlygintu Jums už 
Jusu duosnuma Jo tarnaitėms, 
ir suteiktu Jums savo ypatinga 
palaims Jusu gyvenimo rupes- 
cziuose.

— Seseles Pranciszkietes.

SKAITYKIT 
; “SAULE”

vo ir pasakodavo apie savo 
dranga, John Fletcher, ir sake 
kad jis yra jo geriausias ir isz- 
tikimiausias szirdies draugas./

Ji pirma syki sutiko su tuo1
Mite, Betty Riffner, kuria jie sav0 v?r° geriausiu draugu, 
tikroje vergystėje laike. Jiedu' Ge«užio> devyniolikta
t.ino- „įmokėti tris’ die“8-ir tuo Pat s?ki“ ji i“ Ji 

insimylejo. -
Jos vyras Donald, nujautė 

kad ežia kas nepaprasto darosi 
ir atvirai, kaip draugas su 
draugu pasisznekejo su John 

i Fletcher. Jo draugas nusijuo
kė, ranka pamojo ir užtikrino 
savo drauga kad jųdviejų, 
draugyste per szventa ir per 
gera, kad kokia moteriszke ja 
suardytu. Jis nuramino vyra ir 
szventai prižadėjo kad nieko 
nėra ir nebus tarp jo ir jo ge
riausio draugo moteries.

Bet kai tas jo draugas neva 
iszvažiavo in Kanada, ir ja 
žmonele ta nakti nesugryžo na
mo ant nakvynes, Donald Mur
ray pradėjo maustyti apie da
lyką. Jis pradėjo po vieszbu- 
czius eiti ir žiūrėti in vieszbu- 
cziu knygas, kas tenai ta vaka
ru pasiėmė kambarius. Jam ne
ilgai reikėjo jieszkoti. Jis rado 
ir vieszbuti ir kambari.

Priėjės prie kambario, jis 
smarkiai parapavo in duris ir 
pareikalavo kad jo draugas ji 
insileistu.

taipgi turėjo užsimokėti tris 
szimtus doleriu baudos ir vi
sus teismo kasztus.

Tarnaite Betty Riffner svė
rė tik septynios deszimtys pen
kis svarus kai ji isz szitos ver- 
giszkos tarnystes pabėgo ana1 
Birželio (June) menesi. Ji da
bar atsigavo ir pasveiko ir da
bar sveria apie 134 svaru.

Szundaktaris Lee su savo 
žmona tankiai priversdavo tar
naite Betty dirbti apie namus 
visai nuoga, ir ja tankiai labai 
skaudžiai sumuszdavo.

toriui kisztis in užsienio reika
lus, kieno vardu jis kalbėjo, 
kas jo prakalbas patvirtino.

Senatorius Vandenberg Pa
ryžiuje pastebėjo kad Ameri
kiecziai ir Amerikos atstovai 
gali klausyti tik vieno užsieno 
sekretoriaus, ir pareikalavo viena isz didžiausiu nelaimiu 
Trumano pasiaiszkinti kas da- su eroplanais. Ir tie kurie liko 
bar Amerikos užsienio reikalus 
veda ir tvarko, Byrnes ar Wal
lace.

Nabagas Trumanas atsidūrė 
tarp velnio ir szetono. Jis visai 
nekaltai pakliuvo tarp kūjo ir 
priekalo. Jis stengėsi pasiaisz
kinti. Jis sake kad jis laikrasz- 
tininkams nesake kad jis sutin
ka su Prekybos Sekretoriaus 
prakalbomis, bet kad jis tik pa
vėlina jam jas sakyti.

Toks pasiaiszkinimas 
nereiszkia ir szluboja. 
Prekybos Sekretorius 
žmonių iszrinktas tai 
žmonėms atsakytu. Bet jis yra Tikos Sztabas sutiko. Bet kaiĮ iki jį sąmones netekdavo, 
paties Prezidento paskirtas, tai 
ka jis sako, pats Prezidentas 
sako ir jokio pavelinimo kalbė
ti jam nereikia.

Prezidentas Trumanas, ne
norėdamas turėjo savo drauga 
Henry Wallace atstatyti ir pra
varyti. O Henry Wallace sta- 
cziai pasakė kad jis panaeziai 
už Rusija kalbės kaip ir kalbė
jo-

Prezidentas Trumanas visai 
nekaltai, ir tik už tai kad jis sa
vo draugu Henry Wallace pasi
tikėjo, taip inklimpo kad var
giai jis dabar isz tu pinkliu isz- 
klims. Bet nabagas Trumanas 
dabar visai nepaiso. Jis žino 
kad Republijonai szitos jo klai-

nieko 
Jeigu 
butu 
jis ir

gyvi, yra labai sužeisti, bet 
kaip pavojingai jie sužeisti 
negalima pasakyti, pakol jie 
bus parveszti in ligonbutes.

AMERIKIECZIAI SU 
SOVIETAIS 

SUSIKIRTO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pa-
isz

Tarnaite Betty buvo 
siunsta in szita sliužba 
Blair County seratnamio, 1943 
metuose. Kai ji syki pabėgo ir 
buvo sugauta, ja uždare in 
tuszczia kambari ir tik lupynas 
duodavo jai valgyti net per 
tris metus. Ja iszleisdavo isz 
szito kambario tiktai kai jai 
užduodavo darba namus ap
valyti ar kitus darbus atlikti. 
Kai ji apslopdavo nuo sunkaus

bas pareikalavo kad ta Ukrai- 
nete butu jiems perduota, nes ji
Berlyne gyveno per kata. Arne- darbo ar nuo bado, ja muszda-

—vu lrL1 J± OČVIUUIIVB HCLUAUdVU. 

jie pareikalavo kad ir tas Len- Kai jį pabėgo, ji buvo visai 
kas, Michael Bolinski butu nuoga, nes jai jokiu drabužiu 
jiems perduotas, Amerikos Ka- Ponai Lee nedave.
ro Sztabas nesutiko, nes jis bū
damas Lenkas negalėjo būti 
Rusijos iszdavikas. Szitas Len
kas gyveno su ta Ukrainiete 
Benia Girago be jokio szliubo.

Ponai Lee isz pradžios užsi
gynė, bet paskui prie visko pri
sipažino.

Penkios Istorijos apie Burike
Sovietas Major Karamatzov'ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 

buvo komandoj kai szitas susi
kirtimas atsitiko ir jis davė in- 
sakyma savo Leitenantui Mo- 
rosov po prievarta tuos belais
vius isz Amerikiecziu atimti. 
Kai tie Sovietai su atprovin
tais karabinais priėjo prie Lei-

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.

t Sportas Japonijoje

John Fletcher, jo nuo jaunu 
dienu draugas, atidarė duris ir 
ji insileido.

“Mano žmona ežia su tavi
mi!” — uždususiu balsu suriko 
vyras.

“Nieko panaszaus,” atsake 
jo draugas Fletcher.

“Asz žinau kad ji ežia su ta
vimi ir asz atėjau su tavimi at
silyginti ! ’ ’ Donald Murray 
piktai iszkosze žodžius pro su
kastus dantis. Jis laike teise 
ranka kiszeniuje.

Jo buvusis draugas jau su
prato kad jau po baiku ir pats 
suriko: “Drauge; nesiartink! 
Jeigu areziau prieisi asz tau su

mes lakome, o Sovietai savo 
tvarka veda ir stato savo užim
tuose krasztuose.”

Pats Prekybos Sekretorius 
Wallace jautiesi kad jis ant pe- 
cziaus tupi. Nes kai tik jis ka 
priesz Rusija pasakė, visi jo 
klausytojai kaip vienas sukilo 
ir ji užrieke; o kai jis ka gero 
apie Rusija pasakė tai visi kaip 
vienas rankas plojo. Kai jis pa
mate kad visi tenai yra Rusi
jos draugai ir Stalino sekėjai, 
jis da pridėjo: “Asz žinau ir 
prisipažinstu kad daug dides
nis pavojus gresia del karo isz 
kapitalistu netu isz Komunis
tu.” Jis pats nedryso visos sa
vo prakalbos tenai pasakyti, 
nes keliose vietose jis buvo pa- 
raszes tokius dalykus kurie 
tiems Komunistams nepatiktu.

Szitos prakalbos buvo tokios 
ilgos ir tokios audringos, kad 
laikrasztininkai visa nakti 
skaitė ir dirbo pakol jie savo 
straipsnius parengė spaudai 
ant rytojaus.

Nei Prezidentas Trumanas 
nei pats Prekybos Sekretorius 
nesitikėjo kad tokia audra isz- 
kils. Ne vien tik Amerikos laik-

mokratu partija nukentės, bet 
jam nei rinkimai nei preziden
tyste dabar nerupi. Jis nori 
rankas nusimazgoti ir in viską 
spjiauti ir kitam Prezidentui 
geriausios kloties linkėti.

EROPLANO
NELAIME

18 Sužeisti; 26 Žuvo
NEWFOUNDLAND. — 

Asztuoniolika žmonių liko gy
vi kai didelis eroplanas, “Sky- 
master, ’ ’ beliekdamas isz 
Brussels, Belgijos in New York 
miestą, pralieke pro Grander 
Airport, kur jis norėjo nusileis
ti pasiimti daugiau gazolino. 
Po tam tas eroplanas pradėjo 
sukinėtis padangėse ir jieszko
ti vietos kur nusileisti, ir nu
krito in Newfoundland girias.; 
Kai jokios žinios per radijo ne-' 
buvo gauta nuo to eroplanoj 
Amerikos didžiausi ir grei-' 
cziausi keleiviniai ir kariszki' 
eroplana iszleke jo jieszkoti, 
laivynas pasiuntė kelis laivus 
in tuos vandenius per kuriuos

szitu krieslu per galva duo
siu!”

Kaip tik tuo sykiu jo žmone
le, Ponia Doris Murray iszejo 
isz maudyklos visai nuoga.

Kai vyras pamate savo žmo
na visai nuoga savo geriausio 
draugo miegamajame kamba
ryje, jis iszsitrauke revolveri ir 
savo drauga ant smėrt nuszove.

Kai teismas iszklause visa 
tai ka Ponia Doris Murray pa
pasakojo, jos vyras buvo isz- 
tpisintas ir paleistas. Dabar 
Ponia Doris Murray sako kad 
ji niekados, kol ji gyva bus in 
svetima vyra nepažiures, ir 
praszo savo vyro dovanojimo. 
Ponas Donald Mu.rray sako 
kad, “Jis da nežino ka jis da
rys.”

raszcziai, bet visi atstovai ir | tas eroplanas leke, kiti buvo 
dipliomatai jau ant rytojaus J pasiunsti in Newfoundland 
reikalavo kad ir Trumanas ir. kalnus ir girias jieszkoti kurį

Amerikos Raudonasis Kryžius inrenge Amerikiecziams 
kareiviams vieta loszti beis-bole, Tokyo mieste ir kitose 
vietose, kad Amerikiecziai turėtu visokiu užsiėmimu ir jaus
tųsi kaip namie. Juo daugiau visokiu užsiėmimu musu ka
reiviai turi svetimuose krasztuose, juo mažiau jie laiko tu
rės in visokias bedas inkliuti ir juo mažiau jie iszsiilgs na
mu ir savųjų. Visa tai yra musu kareiviams in sveikata.
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