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Valdžia Priesz John Lewisa
Isz Amerikos
Užmusze

Savo Motina
SCRANTON, PA. — Girard 

Farley, asztuoniolikos metu 
vyrukas, be jokios priežasties, 
baisiai ir žiauriai užmusze sa
vo motina, kuri buvo penkios 
deszimts metu amžiaus. Poli
cijos vadas, Kapitonas Edward 
J. Kelly sako kad jis niekados 
nebuvo mates tokio žiauromo 
ir žvieriszkumo. Motina buvo 
taip sudaužyta ir apdraskyta, 
kad nebuvo galima jos pažinti.

Sūnūs norėjo iszsiteisinti ir 
iszsisukti. Jis nubėgo pas dak
tarą ir paiszkino kad jis rado 
savo motina nužudyta kai jis 
parėjo isz “Moving Pikczieriu 
bet ne daktaras nei policij an
tai jam neintikejo ir jis buvo 
tuoj aus suaresztuotas, ir vė
liau prisipažino kad jis savo 
motina taip žvieriszkai nužudė. 
Kai buvo užklaustas: “Kodėl 
jis taip padare? Jis atsake: 
“Kad jis pats nežino.” 

Pabėgo Isz
Kalėjimo

r ______i
CAMDEN, N. J. — Du kali

niai iszpjove geležines sztan- 
gas isz savo langelio ir dvylika 
pėdu nuszoko ant žemes ir pa
bėgo isz Somerset Apygardos 
kalėjimo. Policija tuojaus isz- 
leidu abieju kaliniu vardus ir 
paaiszkino kaip jie du iszrodo.

Policija pradėjo tuos pabė
gusius kalinius vytis ant Admi
ral Wilson Boulevard, prie 
Sears Roebuck sztoro szalia 
Camdeno. Policija norėjo vie
na automobiliu sustabdyti, bet' 
szioferys to automobiliaus ne
sustojo. Tai policij antai pra
dėjo vytis. Abudu kaliniai pa
sileido bėgti su savo tuo pasi
vogtu automobiliu. Jie du in 
kita automobiliu atsimusze, 
paskui užvažiavo ant kelio kur 
automobiliai tik isz prieszais 
atvažiuoja. Czia jie vos ne vos 
prasilenkė su troku.

Jiedu jau suprato kad jiem 
dviem per karszta su tuo auto
mobiliu, kurie policija seka ir 
vejasi, tai privažiavę prie 
Lakewood Parko, jie du aplei-

Slauges - Nurses Mokinasi New Yorke

Daugiau negu szimtas mirsiu, kurios jau savo sliužba ir 
mokslą atliko, suvažiavo in New York miestą per keturis 
menesius pasimokinti kaip Amerikietes slauges mokinasi 
ir darbuojasi, ir susipažinti su Amerikos mokslu kaslink 
užkrecziamu ligų, džiovos ir taip bendro gydymo. Szitos 
slauges atvažiavo isz Kinijos, Italijos, Lenkijos, Czekoslo 
vakijos ir Yugoslavijos. Jos czia Amerikoje pasimokins ir 
paskui pargrysz in savo krasztus ir savo žmones mokins ir 
gydys. Suvienytu Tautu Paszelpos Administracija visus 
kasztus joms užmoka, nes jau ežia kad jos daug gero pada
rys.

jau suimtas, bet jo draugas 
Jack W. Smith, 22 metu, isz 
Hollywood, Calif., paspruko ir 
da policijai jo nesueme.

Abudu kaliniai yra prasikal
tę beveik visose valstijose; jie 
du vogdavo automobilius, dra
bužius, pinigus ir deimantus, 
žemcziugus. Tame automobily
je, kuri jie du buvo pasivogė 
pabėgti, policija rado daug pa
vogtu kurie priguli ponui Van 
Buren ir jo žmonai.

Jack Smith buvo trim die
nom vėliau sugautas kai jis, 
sztarkiai pasirėdęs sau ramiai

uniju ir isz vadovystes ir kuo
pų.

Szitoks uniju žingsnis bus 
joms gerai, nes jau per daug 
visokiu priekaisztu buvo priesz 
unijas kad jos yra Komunis- 
tiszkos. Paczios unijos dabar 
nujauczia kad j u dienos suskai
tytos jeigu vis bus visoki susi
kirtimai, nesantaika ir strai- 
kos, nes visiems jau insipyko 
uniju sauvaliavimas.

Skaitykite “Saule”

Konferencija 
New Yorke

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Szitoje Konferencijoje visi de-j 
legatai labiai susirūpino ir san- 
žiningai darbuojasi apie tuos 
klausimus kurie visai nesvar
bus. Svarbiausius ir reikalin
giausius klausimus jie arba in' 
szali pastumia ar ant kito laiko 
atideda.

Pietų Afrikos Field Jau 
Christian Smuts, visiems So
vietams ir j u padupczikams pa-
sake kad jis palaikys Afrikos^ 
Pietų ir Rytu dalis vienoje 
vienybėje, ir kai jis davė Su
vienytu Tautu Tarybai žinoti 
kad czia ne tarptautinis daly
kas ir niekam nevalia insikisz- 
ti. Anglijos valdžia jam prita
ria, bet Amerika tyli. Pietva
karine Afrikos dalis buvo po 
Vokiecziu valdžia ir priežiūra, 
pakol Tautu Sanjunga paėmė 
po Pirmo Karo. Field Marshal 
Jan Christian Smuts stacziai 
sako, kad jis nepaiso kas tenai 
bus toje Konferencijoje nutar
ta, bet jis nepasitrauks ir ga
na.

Amerika tokiam nusistaty
mui nepritaria, bet teipgi ne
nori eiti su Rusija priesz Angli
ja, tai ūžėtai, visi apie szita 
klausima, kaip žeme pardavė, 
tyli toje konferencijoje.

Kitas labiai svarbus ir baisiai 
pavojingas klausimas tai yra

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerika Ir Angli 
ja Ims Vyrukus 

In Vaiska
Valdžia Gal Suaresztuos Lew- 
is a ; Rusija Nenori Nusiginkluo
ti; Prezidentas Trumanas Nu
vyko In Florida Del Vakacijos;

Rusija Turi Apie 4,000,000 
Kareiviu Savo Armijoje

WASHINGTON, D. C. — John Lewis- 
as, mainieriu bosas ir darbininku diktatorius 
davė ‘Amerikos Valdžiai’ žinoti, kad mainieriai 
iszeis ant kitu Straiku jeigu Amerikos Valdžia 
nesusitaikins su galingu Lewisu! Lewisas sa
ko, kai valdžia paėmė visas kasyklas, tai kom
panijos visai neturi ir negali kisztis in derybas, 
bet kad dabar valdžia turi skaitytis su Lewisu!

Valdžios atstovas Krug, pataria Lewisu 
gerai apsisvartyti ir taip dabar neszokineti, nes 
dabar jau rengiasi ne tik mainierius, bet ir pati 
Lewisa už jo tu kaltūnu patuzikuoti. “Yra In- 
statymas, kad nevalia straikuoti priesz Valdžia!”

Lenkai Va
žiuoja Namo
LONDON, ANGLIJA.—Lai

vas iszplauke isz Londono su 
800 Lenku, kurie gryžta in sa
vo tėvynė. Visi jie buvo ka
reiviai kurie prasziesi kad juos 
lestu važiuoti namo. Anglijos 
Užsienio Administracija sako 
kad da apie 19,000 pareiszke 
norą gryžti in Lenkija. Bet, 
dauguma Lenku visai nenori 
nei savo kraszto, nei savo 
tėvynės kol tenai valdys Ko- 
munistiszka valdžia.

ir drąsiai ėjo in szoki ir balių, 
kuri viena parapija buvo su
rengus in Merchantville. FBI 
slapta policija ji suėmė ir jis 
visai nesiprieszino.

Raveja
Komunistus

ATLANTIC CITY, N. J. —Į 

Philip Murray, Prezidentas i 
CIO Darbininku Unijos buvo 
ingaliotas suspenduoti ir pra
varyti visus Komunistus isz 
unijos ir isz visu darbininku 
kuopu. Jis teipgi ingaliotas 
paimti visus pinigus tu kuopu 
kurios yra ar buvo Komunistu 
valdomos.

Darbininku unijos dabar jau 
mato kad joms ne garbe ir ne

Vokieczius Vaikus Mokina O kol visos kasyklos yra po valdžios prižiūrė
jimu, tai straikos dabar butu priesz valdžia.

Lewisas sako, kad visi mainieriai Minksz- 
tos anglies kasyklos susitraikuos Seredoj, Lap- 
kriczio (Nov.) Dvideszimta diena jeigu Lewis
as negaus naujo kontrakto. Valdžia sako, kad 
tas kontraktas kuri mainieriai dabar turi, “ne
gali būti sulaužintas ir jeigu jis ar mainieriai su
laužys, tai Lewisas atsakys!”

Czia galimas daigtas, kad bus galybes ir jie- 
gos pasirodymas isz valdžios ir isz Lewiso pu
ses. Valdžia ketina dabar iszszaukt visas 
Lewiso jiegas ir galutinai parodyti, kas Ameri
kos bosas: Valdžia ar Lewisas?!

Patys mainieriai nenori straiku, jiems kaip
do ta savo automobiliu ir pasi- nauda, kad visi joms prikai- 
leido in giria. szio j a kad jos yra Komunistu

Tuo tarpu ne tik policija jau valdomos. Komunistai, kol
Bremen mieste ir apylinkyje kur Amerikiecziai laiko užėmė Vokieczius, didžiausias ir 

svarbiausias Karo Sztabo klapsimas, tai kaip jaunus Vokiecūu vaikus iszmokinti laisves

ir visiems darbininkams visos tos straikos inki- 
ro ir insipyko. Bet, mainierys visai balso ne-

juos seke, bet ir troku draive- kas tyli ir nieko nesako. Per 
riai, ugniagesiai, ir apie septy- susirinkimą Atlantic City, bu- 
ios deszimts legionierių. Vie- vo koks tuzinas kairuju Ko-

ir demokratijos, kad jie pamirsztu visa ta mokslą kuri Hitleris ir jo didvyriai jiems skie- 
pyjo. Saržentas Patrick J. Myriarity buvo iszrinktas vesti jaunu Vokiecziu vaiku ir Vy
ruku Kliubas. Szituose kliuboje Amerikiecziai kareiviai mokina Vokiecziu vaikus Ameri-

turi savo unijoje. Lewisas tikras diktatorius, 
o mainieriai yra jo gyvi vergai! Mainieriams

nas isz jųdviejų William Bryan munistu, bet nei vienas nepasi- 
Hinkle, 19 metu amžiaus, isz prieszino kai buvo inneszta vi- 
Yerington, Nevada buvo tuo-'sus Komunistus praszalinti isz

kos sporto. Vaikai isz pat prajžios pamėgo ir dabar daugiau negu 3,000 Vokiecziu vaiku 
priguli in tuos kliubus ir daug daugiau nori insiraszyti. Per szitokius sporto kliubus Ka
ro Sztabas tikisi daugiau nuveikti negu per mokykalas.

straikos dabar visai nepatinka, nes Kalėdos jau
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt

szimtu žmonių; du saliunai del 
kiekvienos 'bažnyczios, ir vie
nas saliunas del septynios de- 
szimtys szeimynu.

Sziandien Amerikoje randa-1 įr iszkoneveikti kaipoi
si vienas saliunas del trijų buržujus, kapitalistus ir žmo-

1 W Iriau butu, jeigu Republikonai 
, laimėtu. Tada jie galėtu visu į 

savo smarkumu ir bjaurumu 
pultis ant tos partijos ir sykiu 
ant visos valdžios ir visus isz-

Laikrodis

Bagoczius biznierius ir ne
turtingas profesorius moky
tojas inejo in bažnyczia pasi
melsti.

Bagoczius galva užrietęs, 
pilvą atkiszes, szitaip meldiesi: 
“Asz dėkoju Tau, Vieszpatie, 
kad asz neesu kaip kiti. Asz szi- 
tam profesoriui alga užmoku; 
mano pinigai pastate szita baž
nyczia Tau; asz duodu daugiau 
negu kiti kolektos; asz ne tik 
bažnyczia bet ir kleboną užlai
kau su savo gausiomis dovano
mis. ”

O tas profesorius, mokinto
jas, musziesi in krutinę ir trum
pai, szitaip meldiesi: “Dova
nok man, Vieszpatie. Szitas 
Žmogus buvo mano mokinys. ’ ’

niu isznaudotojus. Bet tie Ko- 
munistai taipgi žinojo kad jei- __
gu jie vieszai rems Republiko- gILVESTRAS 
nūs, Amerikiecziai tuojaus u- 
žuos kad ežia kas atsiduoda ir 
smirda. Už tai jie greieziausia 
nutarė remti Demokratus, kad 
žmones tuos Demokratus intar- 
tu ir už Republikonus balsuotu. 
Negalima stacziai sakyti kad 
taip ir buvo, bet isz visko ma
tyti kad taip galėjo būti.

Dabar, po rinkimu pasirodys 
daug mažesniu straiku, kurios 
nebus jau tokios dideles kaip 
plieno ar automobiliu straikos, 
bet szitos mažos straikos su
trukdys visus kitus fabrikus ir 
visa pramone. Nes maži fabri
kai pristato dideliems fabri
kams daug mažu 'bet reikalingu 
dalyku.

Iki dabar dauguma politi
kierių ir taip sau žmonių už
jautė Prezidentą Trumana ir 
sake gaila kad toks paprastas 
žmogelis tokioje atsakomingo- 
je vietoje pakliuvo, bet dabar

’ Senis Bierokas sako kad jis 
isavo senose Žydiszkose knygo
se skaitė kad koks ten prana- 
szas yra pasakęs kad Szventa- 
me Raszte rasi vardus žmonių visi ima pykti nes jau per dau. 
kurie užlaikė Dievo insakymus klaidu jis ir jo patarėjai pada- 
bet niekur nerasi nei jokios re ir daro ne tik ežia Ameriko- 
tautos Varda, kuri butu su tais je, bet ir užsienyje. Straikos, 
insakymais susiderinusi. Net ir mėsos ir maisto stoka, Žydu 
iszrinktoji Žydu tauta tuos in
sakymus tukstanezius kartu 
sulaužė.

t r
Tai gal ir mums nereikia per 

jdaug piktintis kad dabar visos 
tos tautos, kurios prie Konfe
rencijos stalo ir per visokius 
seimus szneka apie taika, bet 
viena kita, kaip vilkas vilką 
ėda. Nei viena tauta su tais 
Dievo insakymais neesiskaito.

klausimas Palestinoje in kuri 
Trumanas insikiszo ir pats in- 
klimpo, nors visi jam patarė 
palaukti ir gerai apgalvoti. Da
bar 'žmones ima stacziai pykti 
ir jie parode savo nepasitenki
nimą su valdžia per rinkimus.

Sziandien Amerikos Komu- 
nistąi, rodos, užtaria ir atjau- 
czia nelaiminga Žydu likimą, 
jie net in talka Žydams stoja ir 
statosi ju draugais. Bet jie tai 
daro tik žmonėms akis apmui
linti. Rabinas Benjamin 
Schultz raszo Detroit miesto 
laikrasztyje: “Rusija yra bai
siausias ant viso svieto kaleji- 

laimejo ir per nosi gavo. Bet mas šydams. Tenai randasi 
tikrumoje visai kitaip dalykai aPm pusantro milijono Žydu; 
įsiuvi.

> Komunistu vadai ne durni, 
įjie gerai žino kad dauguma » 
JAmerikiecziu ju neapkenezia i r 
įbijosi. Jie taipgi žinojo kad 
Amerikiecziai nei už juos, nei

Amerikos Komunistai vie- 
szai reme Demokratus ir ju 
kandidatams per rinkimus in 
talka stojo. Dalbai- iszrodytu 
kad kai Demokratai buvo su- 
muszti, tai in Komunistai pra
laimėjo ir per nosi gavo.__

i ir jie visi kaip vienas, szian
dien bėgtu isz Rusijos jeigu tik 

' galėtu. Jie nesztusi per Lenki
ja stacziai in ta Vokietijos 
kraszta kur Amerikiecziai val- 

iAmerikiecziai nei už juos, nei ^°' ^mei'ikiecziai yra geriausi 
įhž ju draugus nėbalsuos. Na, Žydu draugai. Žydai yra persė
tai aiszkus dalykas kaip jie nu- klojami tenai, žydiszka kalba 
tarė tai Partijai padėti kuria austa, žydai aiesztuojami, 
jie norėjo iszrinkti in valdžia. sen^a^ Žydai gali melstis, bet 
Komunistams nepatinka Be-'sau^°k Vieszpatie, jeigu Sovie- 
mokratu Partija, nepaisant nei1^ su8aus kad žydai savo vai- 
Prekybos Sekretoriaus Wal- kus mokina ar tikėjimo ar Žy- 
lace, nei. kitu Demokratu kurie diszkos kalbos. Dabar visiems 
nukryjo in kairia ja puse. De- ,sullkiau ir baisiau negu Lenino

1 1 . • • -j Inilrnin!??mokratu Partija yra per daug 
panaszi in Komunistu partija 
ir tas Komunistams ne gerai, 

rėkti ar 
yra in

laikais!”

Angį i- 
Partija 

Darbininku

Crag Wold, Baltimores mies
te sugalvojo pasidaryti sau mi
lijoną doleriu. Jis iszsiunte vie
na milijoną laiszku kuriuose jis 
trumpai pareiszke ko jis nori: 
“Kad loszka, prisiuskite man 
viena doleri.”

nes jie negali per daug 
kritikuoti tuos kurie 
juos panaszus.

Kaip tik tas atsitiko 
joje kai Darbininku 
Hojo in valdžia,
partija Anglijoje daug dalyku 
daro taip kaip ir Komunistai 
daro, bet Komunistu neapken- 
czia. Ir Komunistai negali per 
daug szokti priesz tuos kurie 
daro taip kaip Komunistai sa-Į 
ko reiketu daryti.

Už tai Komunistai Ameriko
je pamate kad jiems daug ge-

Vis Gerai

Neužmirszkite kad dabar 
“Saules” prenumerata in Su- 
vien. Valst. yra $5.00 metams, 
p $3.00 ant puses pietQ,

Inbega locnininkas in savo 
sztora, o tame klerkas sėdė
damas kampelyje pabunda 
isz miego pasžoka nuo bakso:

— Jau tu vaikine neturi 
laiko nakti iszmiegoti!

Klerkas — Tai nieko, jei
gu asz pora minutu pasnau
džiau, bet vis apie bizni sap
nuoju] ___ ,

senis.
“Gal geriau butu pirmiaus 

in tvarta nueiti, o paskui parū
kyti ? ’ ’ patarė Onute.
“Ne! Kaip parūkysiu tai mie

go nesinores, ” atsake tėvas ir 
nesiskubino rūkyti.

Bur-r-rding-ding! Pasigirdo 
laikrodyje.

Sznibždukas “Kas dabar ten! Suszuko nu- ££ 
buvo labai insimylejas in. sįgiandes Puodis ir iszpuole 

Puodžių Onute, bet senas Puo- jam pypke isz ranku. Kas da- 
dis Silvestro nepakęsdavo ir bar tam laikrodžiui pasidarė?! $ 
todėl sziam jaunikaieziui ma- Viz! Ding! Ding! Ding! 
tytis su Onute buvo keblu. Isz Ding ILaikrodis vel!
pat pradžių Puodis da nieko “Tai penkias musza, tetuk,” $ 
nesakydavo kuomet Silvestras — aiszkino bailiai duktė.
ateidavo in sveczius, bot laikui 
bėgant jaunam mylėtojui aisz-Įvas, 
kiai pasakė: “Kad jo koja dau- įszimta sykiu iszmusze! 
giau nežengtu per tu namu du
ris.’' Silvestras susirūpino, bet bėgdama nuo virszaus. 
jo szirdis meile deganti nema-'gi 
ne senio Puodžio prisakymu' 
laikytis. Prisiėjo gudrumu se
ni apgauti.

“Tai gerai,” galvojo sau Sil
vestras, “jei per duris nevalia, 
tai reikes per Įauga lysti, bet 
su Onute pasimatysiu. ”

'Nedeldienio vakare, apie de- 
szimta valanda, kuomet seniai 

įjau buvo sugulė, Silvestro ko- 
| ja pasirodė lange, kuris buvo 
j Onutės, atidarytas pagal suo- 
I kalbi. Kojai perėjus rubežiu 
| pasirodė ir ranka, o paskui ir 
galva. Inlindo Silvestras kaip 
vagis ir patylomis lauke Onu
tės teainanezios nuo virszaus, 
nes deszimta valanda taip tu
rėjo būti. Silvestrui ilgai .lauk-

j ti nesinorėjo nes jo kinkos dre- 
|beti pradėjo! Jei netikėtai seni
Puodis nuliptu nuo virszaus, 
kas butu ? Ar spėtu per Įauga 
iszszokti. O langas augsztai 
nuo žemes. Nenuostabu tai ir 
drėbėt.

Sztai ir Onute 'ant trepu pa • 
sirode. Pasveikino abudu kaip 
paprastai ir sėdos prie pecziaus

, pasiszneketi. Nors ir tykiai 
L. abudu kaip paprastai ir sėdos 

prie pecziaus pasiszneketi.
I Nors ir tykiai abudu sznibžde- 
josi, bet su laiku insidrasine 
nesijuto kad jau garsiau kal
basi. Puodis, kai senas, tai 
greit pabudo ir szuktelejo že
myn:

“Onute, ka tu ten veiki taip 
vėlai?”

“Sakyk kad jau rytas, ” pa
tarė Silvestras.

“Asz nemeluosiu,” atsake 
Onute.

'“Na tai palauk. Nereikes 
meluoti,” sake Silvestias ir 
greitai, nubėgės prie didžiojo 
laikrodžio, kuris stovėjo valgo
mojo kambario kampe ir pasu
ko laikrodžio ranka iki penkių.

“Pažiūrėk in laikrodi ir pa
sakyk man kelinta,” szauke.tė
vas.

“Laikrodis rodo penkias,” 
atsake Onute ir kaip bematant 
laikrodis iszmusze penkias.

Na ir vel sėdos jauniejai 
sznekucziuoti. Staiga virszaus 
grindys subraszkejo.

“Vaje! Vaje! Tėvas!”
Tai senis, kad ji kur vel... 

paimtu!” Prabilo Silvestras 
pabalęs. “Paslėpk mane, Onu
te.”

“Kur asz tave paslepiu?!” 
paklausė sumiszus mergaite.

“Ar žinai ka? Inlysiu in ta 
laikrodi. Ten juk vietos yra.”

Taip ir padare, tykiai laik
rodžio duris prisidarydamas.

Puodis manydamas kad jau 
laikas kelti apsirengęs nulipo 
nuo virszaus ir pypke užside
gęs 'atsisėdo pas pecziu.

Tik penkios, tai da laiko yra 
pypke parūkyti, o paskui eisiu 
in tvarta pažiūrėti,” kalbėjo

Eik jau eik!” 
, ‘1 penkias musza!

Atsake tė-
Jau

Tėvai!” Szauke motina
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ji tam laikrodžiui pasidarė
“Bala ji žino!” Atsake tėvas.
“Jau praslinko keturias-de-| 

szimts metu kaip jis musu na
muose bet da niekuomet taip 
nedarei”

Viz! Ding! Ding! Bum! Laik 
rodis ir vėl!

“Vaje tu mano!” Verke se-( 
nuke. “Jau pagedo musu nu
mylėtas laikrodis ir jau dan- $$ 
giau mums netarnaus.”

“Užkerėtas!” Sake Puodis, 
kuris laibai burtams tikėjo.
“Visvien, kalbėjo toliau pri-
spartindamas bailiai prie užke- -S& 
reto laikrodžio, “pažiūrėsią 
kas jam yra.”

“Ne, ne, tete!” Suszuko
Onute sulaikydama ji už ran
kos. Moteris už kitos rankos 
pagriebė ir laike.

“Negalima,” abi kartu szau- <■■■■■ 
ke.

“Leiskite! i
si!” Barėsi te v 
nesibijau!”

Nepaisydamos moteries ir 
duktes iszsprudo isz ju ranku 
ir griebėsi prie laikrodžio du- - 
ru. jos vėl JI trauke szahn, bet kus apraszymas, didele knw» 
- - - ■ Inn-inpi". Popierinei apdarai’

| No 102 Prakeikta. meilin“8
- ------ o----------------- ----- _____ ------------- zu2 pua. 35c 
daryti, bet negalėjo, nes Silves- No- 103 Yaidelota, apisaka isz 
trasisz visu iiegn ias laiko An p™11}111®8, pu868 8zil»tmeczio, iaz- 
lias 1SZ v ĮSU Jiegu jas laike, Ali ! lrata 18Z LietuviSžku užlieku. Su ua- 
tra karta senis mėgindamas veikslais, 177 dideliu puslapiu" 35~ 
atidaryti duris iszgirdo nesvie-1 104 „ 'Trys i3torijos, apie Ne- 

tiszka baisa ir laikrodis apSL-jbes, Karalaitis Žmogus. 121 pus 25c 
verte. Seniai nusigandę bego No- 106 Penkios istorijos, apie 
ant virszaus ir net 1 am pa t o1 n™8 r™8 * ,iISZ: n^miru8iu prisikėlė, . ldjuijd L(JjDorybe veda in laime; Szaltiszaiti 
tnukszmo vejas užgesino. No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal-

iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
ir vi- 

i Girtuoklis 
(Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
Įsos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 

. 52
l puslapiu.............................................
j No. 112 Trys apisakos apie pini-

VaV^c

S i“ i”.: teirinki,e ® sekančio katate™ „4 ,, „ , ,
50c, o aplaikysitp v S! tes kn«>. prisiuskite tik 

^raa^mr^EsteaScoPe'MT,,• Ct P

1 —------ ainu Mahanoy City, Pa.
No. 101 Kapitonas Veiniai

jis inpykes pastūmė jas in sza-^ pu®Japi,u;„ ^??Aeri?ei aPdarai, 
Ii. Mėgino laikrodžio duris ati- tninaliszka apraszymas, 202

50c

35c

ir not lamm t IGre8orius; 182 numirusiu prisikėlė, et lampa to Dorybe veda in laime; Szalti82aiti> 
užgesino. N* ' J __

Laikrodis, žinoma, pairo o Sil- pinasi B6kanti skaitymai: Ha isz ma- 
, , .. . . . . iszo iszhns; Apie boba ka negalėjo

vestras atsikėlęs ISZ griuvėsiu Raganiazka lazdele; Boba kaip L ' 
iszszoko per Įauga ir nubėgo Bavo Uežuvio sulaikyt;
namo- . j.'oibobo?'___ ...

Ant rytojaus miestelyje ėjo trumpi pasaka itymai ir t. t.
paskalos kad ' Puodžių senas
laikrodis szposus kokius tei/gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
vidurnaktyje iszkirto. Daugu- bsti nog Bmert; Apie Szv. Kristupą; 
rnas patikėjo, bet ll tokiu buvo liuknjnaj einiki ir kiti szposelei. 20c 
kurie mane kad senis Puodis No. 116 Istorija, apie Sierata, 

| puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c 
119 Keturios istorijos apie 

Garžia Haremo nevalninke: i-^oszis: 
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 ................................. lbc

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du b™1®1 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus... c

gerai degtines buvo iszsitrau- 
kes ir jam tik rodėsi.

Silvestras ir Onute nieko ne
sakė. — GALAS.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “San
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

No.

SKAITYKIT 
“SAULE”

ISTORUE * SS 

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

:: 25< "

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

No. 128 Dvi 
ir .pi. B

No. 129 R-o+. • ’ 44 pus- 15c
Ketvirtas prisak-v^T ^.torijO8 aPi® 
tolei 1„ Szventa žen“;

A ; „ y7’ .’ftonjos apis Anglo- 
turi SZ a^enczb*os; Kožnaa daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoias. 76 puslapiu...............20c

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

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Zudmsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu.......................................

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriauu; Klara; Nuspresta.- 
sis; A*it keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................

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

No 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas;’Drūtas Petras; Nuogalis. 62

• «••••••••••*
PUNoP1153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. ^2 

PUNoP158 Keturios istorijos apie Ka- 
oitonas Stormfield danguje; Pabe-

ĄO nualavi7’
jeio-u užraszysite savo drau- 

2iu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus 1______ _—-—-

No. 160 Keturiolika istorijų ap»_ 
“o laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
D13> Vieszpats Jėzus ir miszka me
džiai; Žvake; Del piraztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiK 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Kropo- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu............ ...25»

No. 162 Trys Istorijos apie Bale# 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
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. 25e

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsts 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ................  26*

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu..........26c

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkto 
Mariu; Sruoli# isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................... 15c

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
PLemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo 
Preke ................  1

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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w v* • 1 A 1 Bažnyczia stovi ant nedlKanszka Apysaka !es; bet ; krantA ®7 kalvos. Asz užsiraugiau i

vėre priesz mano akis. szita<fe>'*S^ttkiii'' visos‘’ septy-
Einant artyn bažnyczios, ug- nios. Gyveno jie ramiai, mirties

JONAS RAULAITIS IR ŽYDAS ’U Y
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---------------- prieszais margas paveikslas;

ĮJLYCZIU jau nebežymu.
Viskas užversta sudužu-

liko. Kitu yra ir po atviru dan
gum, sztai ten prie bažnyczios.

siais pajuodusiais plytgaliais. 
Czia geležgaliai, ’balkiai, arba 
susiraicziusios skardos szmo- 
tai nuo ugnies karszczio.

Tris dienas ir tris naktis ežia 
blaszkesi, lyg juriu vilnys, ug
nis. Kilo ore didžiuliu kibirksz- 
cziu stulpai ir auksztai pasisu
kę ratu, vėl krito žemyn ant 
nauju triobeliu; sužibėdavo vis 
daugiau ugnies liežuviu, tar
tum nematomos rankos degio- 
jamos žvakes. Su trenksmu 
griuvo trijų, keturiu auksztu 
namai, užpildami ulyczias 
griuvėsiais. Isz trijų ketvirtda- 
liu miesto beliko nepereinamu 
griuvėsiu krūvos su styranczio- 
mis krosnimis.

Asz vilkaus per ugniaviete; 
kartais isz po mano kojų prasi- 
muszdavo durnai ir per batu 
padus pajusdavau karszti. Vie
tomis namu pamatai buvo da 
užsilikę, kad galėjai aiszkiai 
perstatyt padėjimą kambariu. 
Nenoromis apsistoji ir užsi- 
manstai.

Kaip beprotiszkai negailes
tinga kare! Lyg audra užgriū
va ji ir nuszluoja viską sau nuo 
kelio. Suprantama, czia pir-

Tik jie ne musiszkiai miestelė
nai, ne czionykszcziai, o pabė
gėliai isz apylinkes sodžių. So
džiai tai lyg žvakes jau antra! 
sanvaite liepsnoja. Padegėliai1 
pas mus ir traukia. Ir taip kaip 
jie katalikai, tai tiesiai prie 
bažnyczios glaudžiasi. Tartum 
taborą jie ten padare. Ypatin
gai žingeidi!! Jus praeikite jei 
indomaujate!”

Tarp griuvėsiu aplink, iszto- 
lo didžiuojasi pilka didele baž
nyczia. Patraukiau ten.

Vietos jpažnyczia garsi per 
koki szimta verstu visoje apy
linkėje. Ji garsi savo senumu ir 
didumu. Kas del senumo tikrai 
nežinau. Man pasakojo, jog ji 
turinti apie szeszis szimtus me
tu. Auksztybe jos in padanges 
iszsiduodanti. Kada asz važia
vau czia su automobiliu, lygiu 
ir kietu plentu, szoferis kaip 
tai atsigryžes suszuko:

— “Sztai varpine Sz-liu baž
nyczios. O isz czia lyg Sz-liu — 
trisdeszimt verstu.

Kada miestas da buvo musu 
puseje, in vakarus nuo jo ėjo 
kovos. Vokiecziai manydami, 
kad bažnyczios bokszte intaisy-

visa pabėgėliu prieglauda atsi-

Jeigu jus laikraszti turite, 
Tai girtuokliams skaityt 

neduokite, 
Nes jeigu turi už 

ka gert, 
Tai gali ir laikraszti 

užsiraszyti, 
Tikejimiszku laikraszcziu 

skaityti nenori, 
Ba priesz ateiti 

baisme turi, 
Ir velniu kaip szeszkas 

bijosi, 
Už bedieviszku laikraszcziu 

griebasi,
Skaito, bet supranta tiek, 

Nes viskas buna

nies ženklai aiszkiai mažėjo. 
Sudege sukritę stogai, biet sie
nos užsilikę czielos ir krūvos 
ulyczieles neužtvenktos griuvė
siais. Dabar jos pilnos žmoni n 
marguose drabužiuose ir man 
primine toji ju iszvaizda aziji
ne dali Konstantinopolio, jo 
gyventojus. Saule isz aukszto 
szviete savo kaitriais spindu
liais.

Nusileidžiu nuo stogo, einu 
per daržu in viena isz ulycziu. 
Isz deszincs inejimas in. Kada 
tai buvo namai, dabar tik pasi
liko keturios aprūkusios du
rnais sienos be stogo ir lubu su 
keletą kiauriniu vietoje langu 
ir duru. Bet tarp tu keturiu sie
nų prirengta gyvenamoji trio- 
ba. Stovi lovos, stalai, kėdės, 
suolai, krosnyje pleszka ugnis.

Ant slenksczio trys senutes. 
Viena siuva, kitos dvi sėdi su
dėjo rankas ant keliu sznekasi, 
taip ramiai, taikiai, lyg tartum 
■nieko neatsitiko, lyg savo grin- 
czioje. Ir rodos visiems na
mams taip ir privalo būti be

belaukdami. Kaip netikėtai 
atėjo Vokiecziai, pradėjo vogti 
pleszti. Senukas sako:

— Blogi dalykai žmonel; 
reikia kraustytis in miestą.

— Neleidžia jau Vokiecziai 
atsako ji.

— Bet mes naktį iszeisime. 
Pasikinkysime arkliuką, taip 
niiszku, pelkėmis dasigausime 
lyg miesto. Asz toki keleli ži
nau, jog musu nieks nepaims.

Susirinkę sziek tiek daiktu 
ir valgymu, vakare, kada sute
mo, pakinkė senukas arkli, per
sikraustė per daržus, taip pa- 
kraszcziais lauku ant kelio isz- 
važiavo. Pravažiavo versta, vis 
gerai. Staigai užlekia Vokie
cziai, žvalgai. Senute isz veži
mo laukan, o senukui prisakė 
važiuot atgal. Norėjo senute 
pasilikti prie vyro, neprileido. 
Daryti nebuvo ka, ėjau pesz- 
czia. Ir lyg ryto pasiekiau 
miestą. Ir pirmu žygiu, žinoma, 
prie bažnyczios.

— O kur dabar senukas? 
Klausiau.

Viena karta susilaižino Jonas 
Raulaitis su savo draugais, jog 
nepavogs, nepaskolins ir nieką 
neparduos, o už valandėlės pi
nigu turės. Buvo tai Petnyczios 
vakare, pas Žydus ketino pra
sidėt szabas.

Ne po ilgam paregėjo, jog 
Raulaitis ka toki maisze ant pe- 
cziu nesza ir inejo pas Žydisz- 
ka mėsininką.

— Ar pirksi verszi? Paklau
sė Raulaitis patyka Žydo.

— Nu, isz kur jam emei?
— O kas tau smirdeliau gal- 

vo! Ar pirksi, ar ne?!
— Nu, eiksen in kamorhku, 

ba da kas gal pamatyt, ba jau 
sabas ir žvakes žiba, tai jam ne
valo pirlikt.

Raulaitis inejo in kamaraite 
ir mete maisza su versziu ant že 
mes. Žydas apeziupinejas pa
klausė :

— Nlį, ka tu už tam verli- 
szus norlii?

— Rubli!
— U j vai! Dosiu tau trliis-

■ deszimts kapeikų.
— Ar tu Žyde pasiutai? Ir 

tai pasakos Raulaitis pradėjo 
imtie maisza.

— Nu, asz tau dosi 60 ka
peikų, juk tu jam neauginai ir 
jam neks nekastavok.

— Na, ilgai nesnekek, Žyde, 
duokie 75 kapeikas.

— Uj, ganef! Imk, Imk pats 
ba man nevale, jau sabas.

Ir parode Raulaicziui dėžutė 
su pinigais, isz kurios paėmė 75 
kapeikas ir iszejo.

Kamaraitėje stovėjo puoduo
se pienas, kugelis, chales ir sza- 
basines žuvęs. Tas nevos ver- 
szis, o tai neverszis, tiktai dide
lis szuo, latsik vote jas maisze 
nakti, isz maiszo prakabdes 
skyle iszlindo, pieną puodinese 
iszverte, kugeli ir žuvęs suede, 
Įauga iszmusze ir pabėgo. Ant 
rytojaus Žydo namuose pasi
darė “Gevalt!” Nes skunst ne
galėjo pažinstamo Raulaiczo, 
ba pirko verszi, o verszis vog
tas.

miau szziuose namuose gyveno 
žmones, kurie savo dvasia bu
vo toli nuo kares. Pragyveno 
kartos, sziandiena jau sugriu
vusiu namu, sienose; visuomet 
czia vieszpatavo taikus darbsz- 
tumas, tykus ramybes gyveni
mas. Bet priėjo nuožmusis lai
kas ir nepraszoma nelaukiama 
baisi viesznia-kare užslinko ir 
czia. Sugriovė, sulaužė viską, 
iszarde, padege ir taip pat 
trauke tolyn.

— Del Dievo! Ar galima 
taip gazdint ?

Isz už apdegusios krosnies, 
visai beprotiszkai iszlindo esy
be, juodamt ploname drabužy 
su nudėvėta balta apykakle, 
bebarzdis ir beūsis jo veidas, 
tankiomis raukszlemis surauk - 
szletas.

—“Praszome pažiūrėti griu
vėsiu! Beprotiszkai trys ket
virtadaliai miesto sugriauta, 
sunaikinta! Nepatikesite kaip 
tai skaudu! Žinia ant mano 
akiu tie visi namai iszaugo, asz 
czia trisdeszimts septyni metai 
gyvenu, prie iždo tarnyste tu
riu! Taip!”

ta temijimo stotis, užpylė seną
ją bažnyczia granatomis. Vie
nok isz ju nei viena nenukrito 
ant stogo ar sienų Aukszcziau- 
siojo namu. Iszbyrejo tik visi 
stiklai languose ir vietomis 
atatruko zimsai.

Ine jus Vokiecziams in mies
tą prasidėjo gaisras. Plėnys 
szokinejo nuo vienu namu ant 
kitu. Isz trijų pusiu aplink baž
nyczia bangavo ugnine jura. 
Priėjo lyg aukszto szvepto- 
riaus aptvėrimo, lindo per ji, 
palikdama savo pedsaka, bet in 
szventoriu nepersimete. Ir tar
tum aukszcziau iszkilmingiau 
stojosi bažnyczia, tarp sunai
kinto kvartalo.

— Dievo stebuklas, stebuk
las Dievo! Kalbėjo žmones.

Nestebetina, kad atsirado 
sodiecziai kovos lauke, tarpe 
sziuvu szyilpimo ir trenksmo 
granatu, pamėtė viską, bego in 
miestą, skubinosi prie vieninte
les varge priebegos, bažnyczios 
ir glaudėsi po jos auksztuoju

Kareivio Kapas

ant niek,
Ir priesz kitus giriasi, 
Nori pasirodyt kad 

jis mokytas.
O tiek iszmoka kiek 

gyvulys pipirus.
Ir tevyneje buvo nekitaip, 

O ir czionais yra taip, 
Ir tenais yra tokiu, 
Iszmokytu iszguitu, 

Dabar komunistais save 
vadinasi, 

Užklumpineja ir panaikina 
žmonis, 

Del tokiu laikraszcziu nereikia, 
O katrie skaito, tai tuo 

peikia.
Taigi, nedraugaut su jais, 
Jeigu ir in akis pareis, 
Tokiu ypatų kožname 

luome turime, 
Del to, atsargus bukite.

Geriausia laikraszti “Saule” 
skaitykite, 

Nes ja skaito tukstaneziai, 
Tai ne juokas vyrueziai, 
Skaito ja musu lietuviai, 
Vyrai, moterys, jauni ir 

seni, 
Visi isz “Saules” džiaugėsi.* * *

stogo, lubu ir langu.
— Tai jusu namai? Apsisto

jęs užklausiau.
— “Ne, ne musu!”
— O keno-gi?
— “Szeimininku nėra, isz

ejo.”
— O jus isz kur?
— “Asz isz Roziliu, ji isz 

Kybartu. ’ ’
— Iszbegot?
— “Taip iszbegome.”
Ir su didžiausiu kalbingumu, 

senute apsakinėjo viena isz is
torijų, kuriomis taip turtingas 
szis kares gaisre paskendęs 
krasztas. )

Ju buvo tik dviese, senukas 
ir ji. Buvo vaikai, iszmire. Vie
nas anūkas Amerikoje, kitas 
kariuomenei, ant kares. Senute 
žila, jau baigia septyniasde-

Dekavones Dienos
Sveikinimai

Ir nelaukdamas isz manes 
jokio užklausimo, nei žiūrėda
mas ar asz sutinku klausyti, jis 
vis skubėdamas pasakojo.

“Atėjo diena, dviejose va
landose, musiszkius klausiant, 
jau ju nebuvo: “Nėra, sako visi 
iszejo!” O kaip pradėjo eiti vis 
tolyn ir tolyn. Pilnas miestas 
ju pripildytas buvo. Ir isz kar
to pradėjo krautuves daužyti 
ir pleszti. Tuom pat laiku ir už
sidegė. Jau taip dege, taip de-

Lygioje pievelei
Prie žalio berželio,
Matyt naujas kapas
Žuvusio bernelio.

Jo kapas nepuosztas,
Žolynais nesėtas,
Tiktai medžio kryžius,
Ir žodis padėtas:

Czia ilsis kareivis,
Del laisves kovojo;
Daug prieszu nukovęs,

Ten kur Pittsburge 
užkaboryje,

Dedasi per moterėles 
tikra biaufybe, 

Dorybes visai neturi, 
Tiktai ant gėrimo žiuri.
Ju vyrai negali nieko 

sakyti, 
Nei savo moterėlėms 

velniu duoti.
O kad juos kvaraba, 
Bus apie tai gana!* * *

— Kas-gi ji žino? Su Vo- 
kiecziais pasiliko. Gyvas gal, o 
gal ir užmusze! ’ ’

Kalbėjo ji be jokio jausmo. 
Pailso turbūt. Septyniasde- 
szimt pragyvent, galima pailst. 
Prie minties apie persiskyrimą 
su vyru, apie mirti, jau pripra
to. Taip, kad ir imtu Vokiecziai 
ka daryt su senuku? Ar patik
tu? Ne per ka. Iszvys Vokie- 
czius ir ji pati vėl sugryž sod
žium

Taip, kad nelaime jos ne taip 
didele sulyginant su nelaime- 
mis kitu.

— “Sztai jau tai nelaime!” 
Parode ji galva in szali.

Ir tik dabar patemijau ke
liuose žingsniuose sunykusi, 
prisiszliejusi arti prie sienos, 
moteriszkes paveiksią.

Isznaujo eina pasakojimas, 
toks jau trumpas, taip lygiai 
prastas, bet da labiaus pilnas 
szaltos liūdnos baimes.

In taji sodžių, kur ji gyveno, 
atėjo visas eskadronas Vokie- 
cziu. Pasirenge nakvoti. Buvo 
paskirta septyni kareiviai jos 
grinezioje ilsėtis. Pavakarie
niavę sugulė. Vokiecziai ant as
los pasiklojo sziaudu o ji su 
vaikais kaip visuomet. Du vai- 
kucziai jos buvo: berniukas 
penkiolikos ir mergaite tryli
kos metu.

—BUS DAUGIAU—

Stacziai Pasakė
Jonas — O kad norint tu- 

retau vilti. Mariute, gaut ta
ve už paezia, tai tuoj aus pul- 
tau ant keliu priesz tave!

Mariute — Nugi galėjai 
suprasti jog ne del bereikalo 
motina mudu du vienu pali
ko namie.

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

20 Centai.
SAUDE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

ge, asz tokio gaisro savo gyve- Galvele paklojo. Apylinkėse Viskonsine vals.,

:: JUOKAI ::

Ne Jis

:: JUOKAI ::

Iszsikalbejimas

nime neužmirsziu!”
— Sakykite, užklausiau: 

Kur dabar randasi szeimynos 
sziu sunaikintu gyveniniu?

— “Visaip! Didele dalis isz- 
važiavo, paspejus sugriebti ka 
galėjo. Kurie vargingesnį tie 
pasiliko. ’ ’

— O kur-gi jie priglaudę? 
Po atviru dangumi?

— “Del ko-gi po atviru dan
gum? Su panieka jis pastebėjo, 
geri žmones priglaudę, pas ku
riuos da namai szeip taip užsi-1

Į Ne skubina niekas, 
Czionai paraudoti,

! Mat jis buvo vienas, 
Nėr kam jo atminti.

Tiktai laiksztingele, 
Ant beržo nutupus, 
Gieda jam dainele 
Per naktis ir rytus.

Ir tiktai berželis,
Tasai žalias vienas, 
Aprauda kas rytas,
Ir kas vakarėlis. — K.

pas kėlės,
Kaip girdėt, tai atsilankys 

garnys pas paneles, 
Kuris ketina prezentas 

palikti:
Kokio sztamo tos prezentos, 

Tai niekas da nedažinos, 
Vieni sako, kad tai nuo It.... 

Kiti mano nuo Ang.
Vis, bile prezentas,

Ant sziandien nustosiu, 
Daugiau ne dainuosiu.

1 Skaitykite ‘ Saule”

Ne visi pumpkinai ar ka
lakutai (turkeys) ant stalo 
per “Dekavones Diena” 
(Lapkr. Nov. 28 diena,) tu
pės, bet daug gražiu kalaku
tu ir skaniu pumkinu rasime 
ant korteliu su gražiai pa
sveikinimais, kuriuos vieni 
kitiems siunsime ir savo gi
minėms ir draugams parody
sime, kad mes ju neužmirszo- 
me, ir kad mes esame dėkin
gi kad tiek daug geru drau
gu turime.

Visi mes per Kalėdas viso
kius sveikinimus viens ki
tam siuneziame, bet, jau da
bar žmones pradeda ir per 
“Dekavones Diena” siunsti 
savo pažystamiems ir drau
gams Dekavones Dienos 
sveikinimus.

Locnininkas Namo — Asz 
noretau idant sugryžias nak
ti taip neklikautum!

Raudauninkas — Tai ne 
asz, tiktai mano pati klikau- 
ja!___ _____________

Saliunoje

Sveczias — Tas alus nie
ką; asz geriau geresni!

Saliuninkas — Gali būti, 
bet ne pas mane.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

SSU Knygele, Dabar $1.00 VsJ 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:

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

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

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

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv. 

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. 
Ministrai, turas.

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Pirmas — Kūmai, asz tau 
skola atiduosiu, nes szita me
nesi negaliu nieko duotie.

Antras — Tu man kožna 
menesi taip kalbi!

Pirmas — Na, ar gal asz 
nedalaikau žodi?!

Atviras
Uoszve — Matai ženteli, 

nėra da menesio kaip pas jus 
buvau, dabar vėl pribuvau.

Žentelis — Tai nieko, mo
tinėlė jau nuo gimtos dienos 
neturiu giliuką!

Prie Mokslo Plaukinio
Viena mergina klausia 

profesoriaus plaukimo:
— Kaip ilgai ponas pro

fesoriau tęsęsi mokslas plau
kimo?

Profesorius — Vyras turi 
mokintis dvi sanvaites, o 
merginos ir moteres papras
tai tris.

Mergina — Kodėl mote- 
rems ilgiau?

Profesorius — Ba josios 
turi pirmiausia mokintis tu
rėti burna uždaryta.

PUIKI ISTORIJA1
» i ‘ii ’

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

1 MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
’ — Utarninke pripuola Szv. 
Elzbietos.

t Marijona, pati Kazimie- 1 
ro Valento, 609 E. Centre uly., 
numirė Nedelioj. 3:30 valanda 
ryte Hamburgo ligoribute. Ve
lione sirgo ilga, laika. Gimė Ma- 
hanojuje. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko di
deliame nuliudime savo vyra 
Kazimiera ir dukrelia Mariute; 
motina ponia Ona Baubliene 
609 E. Centre Uly., seseri Flo
rence ir broli Jurgi namie. Lai
dotuves atsibus Ketverge, su 
lapiegomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje 9-ta valanda ryte, ir bus 
palaidota parapijos kapinėse. 
Graborius Liudvikas Tras- 
kauskas laidos.

— Seredoj Szv. Felikso.
— Mahanojaus Publikos 

Mokslo Direktoriai nutarė pa
kelti algas visiems mokytojai 
jh* inokytoms, isz priežasties 
brangenybes.

’’ — Ketverge Szvencz. P. Ma
rijos Pasiaukojimas.
į • Bend. Am. Lietuviu Pa- 
iszelpos Fundo Skyrius Nr. 83, 
isz Szvento Juozapo Parapijos 
rengia “Drabužiu Vaju,” su- 
ezelpti Lietuvius Pabėgėlius ir 
nuo Karo Nukentėjusius. Va
gus prasidės Lapkr. (Nov.) 20- 
ta ir 21-ma dienomis, Seredo, 
ir Ketverge, 4-ta valanda po
pietu. Todėl, suszepkite Lietu
vius, kurie bus jumis szirdin- 
jgai dėkingi!!!

— Petnyczioj Szv. Cecili
jos. .

Bertha Tarris, Leona Tarris, p. pons. Barney Kaltauskai, pane- 
J. Sabai, pons. G. Stubimgai, i 
pons. Andrukaitai, Wm. Mana- 
lis, Jeva Dabaszinskiene, Ro
bertas Wytovich.

Isz St. Clair: Chas. Condrack 
Geo. Murga, Wm. Koltosky, 
Wm. Barenosky, pons. J. Koz- 
luski, pons. Albert Puches, J. 
Yenoskai, Fr. Yenoskv, Ona 
Pusziene, Regina Dunsavicz, 
Eva Bengal, Mary Kencler, po
ne M. Rinsavage, P. Masonis, 
p. Yenosky, pone Kubilius, He
lena Cheplick, p. T. Yakaitiene, 
Garnet Raus, panele Zeralis, p J Anna Yurickine, 
Rozonskiute,

ANGLYS, VALDŽIA KONFERENCIJA

IR LEWISAS

klausimai yra skrybėlaitės, ke-1ginkluotu?” Jie sako kad, 
puraites ir visokios plepalaites.i “Rusija nenori nusiginkluoti 

-----------------įr nesįtįkį kad kiti butu tokie
durniai jos paklausyti ir visus 
ginklus mesti in szali, bet kad 
Molotovas nori visiems paro
dyti Rusijos gera szirdi ir tai
kos dvasia.”

Rusijos armijos dabar ran
dasi ant visu jos rubežiu ir be
veik visoje Europoje ir Azijoje. 
Sunku insivaizdinti ar tikėti 
kad Rusija dabar visus tuos 

Gco. Davenpport, Dot^ Misonis,’ iaukia pamatyti kas bus ir ka ma iszmesti, nepaisant kad ir( Lewisas vis giriasi, kad jis kareivius atszauktu ir užka- 
Florence Glincosky, ‘

, pons. Vine. 
Tom O’Leary,*Bartashus, Al. Puch, Joe Ku- i 

bich, Ben. Mikalauskas, Jack į 

>*i**t**X**>*l« I Kochol, Mel. Andrijauskas, Lo
retta Kurtz, Mary Adams, po
ne Elz. Mikalauskiene, S. Gu
daitis, p. Abe Davis, M. Zukis, 
J. Delingo, Peter Kaunas, F. D. 
McCeary, H. S. Yask, pons. J. 
Berbilai, pone Senkus, pone 
Petrone Kubilus ir J. Schuster, 
pone J. Urbaitis ir sunu Victor 
ir Jonas, M. Kalauskas.

į Isz Mahanoy City: Pone Ma
rie Boobeliene, Marie D. Ku- 
linskiene, Ona F. Dunsavage ir 
Alg. Lucykiene.

Isz Port Carbon: J. Kozlo- 
sky, Mary Conrod, pone Marg. 
Kazlauskas, Katarine Sa'bato- 
ris, popus. G. Stabingai, Wm.

1 Sitcoske, J. Rozoski, A. Shevo- 
I kas ir S. Braukus.

Isz Minersville: Joan C. Phil
lips, pons. P. Burniskai, ponas 
J. Meckatavage, p. Teresa La
butis ir G. Labutis, Alma La- 
bouty ir Helen Zaharchick.

Isz Philadelphia, Pa. — Pone 
H. Welsh, B. Breen, Ch. Laboo- 
ty. p. Mary Koslosky, Grey
town, p. Nellie Reedy, Reading, 
pons. Thos. McCreary, Wilkes- 
Barre, p. Al. V. Kleziene, Ir
vington, N. J. pons. Stan. Sta
bingai isz Armot Add., St. 
Clair, pons. St. Stefanskai; Ne
wark, N. J.

Isz Pottsville: Pone Szedisz- 
kiene, p. M. Cubaszky, p. M. 
Pinkus, Mary Harley, Ben Ro
gers, p. P. Graižis.

Isz Pine Grove: Joe Mitsky, 
j Cath. Thomas, Connie Thomas.
Isz Schuylkill Haven: P, Ed. 
Sabalesky, p. M. Pazrusky, 
pons. J. F. Matonai, pons. M. J. 
Kalitz ir Fr.Yenoskai.

Isz Frackville: p. Sally Con- 
chis, p. Josephine Duven ir 
pons. J. Bitts. Isz New Phila
delphia: pons. Jos. Litvenai ir 
J. Szatai. Isz Summit Station: 
Wm., Albert ir Catharine Ye- 
rusavieziai, Merian ir Olga 
Sweitzer, J. Pohronoezny, Ma
ry Gustaitis, ir pons. Walter 
Weiss isz Middleport.

le Galinsky, Connie Krantusky, 
panele Andruscavage, Eliz. 
Hughes, Alb. Kubilius, W. 
Wabby, Victor Kubilius, Mary 
Wapiiisky, Heights, Faye Vali, 
Bertha Pinkus, Anna Kendrik, 
pone Kurtz, pone Ant. Karolis, 
Ant. Shevakis, Ant. Zubrits- 
kiene, pons. P. Peletesky, East 
Mine, pons. Chas. Slivinskai, 
Antanas Romans, pone Rozalia 
Kunigoniene, Arnot Addit.,

IETUVIAI PRASZO
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LABAI REIKIA 
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SZVENTO JUOZAPO 
PARAPIJOS

Mahanoy City, Pa. į

Wilkes-Barre, Pa. — Anta
nas Rinkeviczius, nuo 84 Gilli
gan ulyczios numirė ir likos pa
laidotas Lapkriczio (Nov.) li
tą diena, su apiegomis Szvencz. 
Trejybes ba'žnyczioje ir likos 
palaidotas Szv. Marijos kapi
nėse, Hanover. Velionis paliko 
dideliame nuliudime, dukterį 
J. Mageriene, du sūnūs: Juoza
pa ir Klemensą. Taipgi broli ir 
seseri ir szeszis anukus.

Drabužiu 
Vajus!

NEW YORKE
(Tasa Nuo 1 Puslapio) VALDŽIA PRIESZ

LEWISA
WASHINGTON, D. C. —

Lewisas grasina kad Seredoj
400,000 Minksztos Anglies mai- tu penkių didžiųjų tautu nusis-j 
nieriu iszeis ant straiku. Vi- tatymas, kad bet kuri isz tu 
daus Sekretorius, Krug iszlei- penkių gali bile koki inneszi- 
do insakyma sulaikyti visas ma iszmesti jeigu jai nepatiu- tik už kampo, o nepaisant kas
anglis ir tik tiems duoti anglių ka- Reiszkia jeigu vienai isz straikas laimes, mainierys pra
kuriems tikrai reikia. Lewisas'szitu penkių kas nepatiks, ji laimes, nes jo kiszemus nuken- 
dabar tyli ir nieko nesako, bet gali pasiprieszinti ir ta inneszi- tęs.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

**— 'i lėtu.Aitu pumaiyui įkas
Fr. Davis, valdžia dabar darys. j visos kitos tautos to inneszimo la^ai daug iszkariavo per strai-’ riautus krasztus paleistu.

Vienas augsztas teisėjas sa- norėtu. Szitas nusistatymas ^as maineiriams, daug daugiau 
ko kad valdžia negali Lewiso yra vadinamas “Veto,” reisz-' - ------
nei skusti nei suaresztuoti, nes kia prieszingas balsas. Į įlinkai.

Rusija jau kelis sykius szi-! Automobiliu darbininkai gavo Litvinovas

Saldus taikos ir nusiginkla- 
gauna mokėti negu kiti darbi- vimo žodžiai isz Rusijos mums 

Bet tai visai ne tiesa, visai ne naujiena. 1927 metais, 
visus nustebinovaldžia ežia bejiege. Kiti teisė

jai gina kad galima ji skusti ir' taip pasielgė. Amerikai ir An- daug daugiau negu mainieriai/ praszydamas kad visos tautos 
laikyti atsakominga už kon-'glijai toks Rusijos sauvaliavi- Ir jie tik syki straikavo. Mai-j 
trakta kuri jis, mainieriu var- mas baisiai nepatinka. Ame-'nieriai beveik kas metai turi armijas panaikintu. Jo tas in- 

rikos ir Anglijos delegatai no-’straikuoti. Per vienas strai-' neszimas labai gražiai skambe- 
Krug, retu szitoki prieszingumo balsi kas mainierys praranda dau-' jo, ir mes buvome pasirenge 

dabar su kitais tariasi kas butu'atimti isz Rusijos, bet patys1 giau negu, kad ir su pakelta Szvento Raszto žodžiais szauk- 
geriausia daryti ir kaip pasi- Amerikiecziai ir Anglai neno-j mokestimi, alga jis gali tris me- ti: 
elgti. Jis gali viena isz trijų da- ri tokio balso iszsižadeti. Kaip 

dabar jie ten padarys stengda-

visiszkai nusiginkluotu ir savo

ST. CLAIR, PA

— Szvento Kazimiero Pa
rapijos Metine Vakariene bu
vo pasekminga ir graži. Žmo
nių dalyvavo isz visu apylinkes 
miesteliu. Valgiu buvo labai 
skaningai prirengti ir visi ga
vo kiek tik norėjo. Klebonas 
Kunigas P. P. Laumakis užsi- 
prasze in sveczius apylinkes 
Kunigus draugus kuriu tarpe 
buvo Klebonai, Kunigai: My
kolas F. Daumantas, isz Gi
rardville ; Klemensas Batutis, 
Tamaqua; Stasys Norbutas, 
Frackville ir Vikarai: John J. 
Feeser isz Saint Clair; Kazi
mieras Rakauskas, Mahanoy 
City ir Jeronimas J. Bagdonas 
isz Minersvilles. Visu atsilan- 
kusiu svecziu vardus ir pavar
des nebuvo galima surinkti, 
nes visur buvo toks kamszatis 
žmonių, kad 'buvo sunku prieiti 
ai’ suskaityti. Kuriuos sutiko
me ar tenai pamatėme yra:

Isz Schoentown: Ponstva: 
Clem. M'ikunai, Michael Wyto- 
yich, pone J. Pacenta ir duktė 
Virginia, p. Anna Stancavago, 
Ag. Pacuinas, Mary Manelis, 
Ona Senkus, p. Albert Kanda
mi, p. Alb. Zincavage, Helena 
Wilchusky, p. Fr. Wilchusky, 
p. Jeva Dabunszinky, p. Bro- 
kiene, p. Szevakiene, pons. J. 
Zeralai, panele Marg. Zeraliu- 
je, p. Razonskas, pons. Kline, p.

Suszelpti Lietuvius Pa
bėgėlius Ir Nuo Karo 

Nukentėjusius!

fcSr3 Vajus prasidės Lapkr,, 
Nov. 20-ta ir 21-ma dienomis, 

Seredoj ir Ketverge, 4-ta va- 

land popietu, su trukais invyks 
Drabužiu Rinkliava. :: ::

LIETUVIAI PRASZO

JIEMS

LABAI REIKIA

DRABUŽIU

du su valdžia padare.
Vidaus Sekretorius,

tus uždirbti.
Palaiminti taikieji, nes 

juos vadins Dievo vaikais!”
- Bet sztai kaip tikrumoje buvo, 

Litvinovas norėjo viską 
vadai1 sutvarkyti. Jis sake kad visos 

tautos turi nusiginkluoti, bet 
negalima tos tautos nubausti, 
kuri, niekam nieko nesakius 
imtu ginkluotis. Reiszkia, ežia 
butu tik teisingu žmonių, džen- 
telmonu garbes žodis ir viskas. 
Tas kuris nėra džentelmonas

lyku daryti:
1—Amerikos Vidaus Sekre- miesi isz Rusijos atimti, bet pa- 

torius, Krug gali per radijo tys pasilaikyti tai yra klausi- 
kreiptis in mainierius ir visai mas, kuri vargiai ir Saliamo- 
nepaisant Lewiso ir ji in szali1 nas iszrisztu.
pastumti. Bet isz to vargiai kas 
butu, nes “mainieriai neturi jo
kios laisves ar balso kaslink 
savo darbo ar unijos.” Lewi- 
sas yra mainieriu tikras dikta
torius. Isz kitos puses, mainie
riai greieziau Lewiso klausytu'ta neva-Fasisztiszka valdžia1 Per greitai pradėjo kalbėti tis. O mes jau gyvu kailiu pa- 
negu savo kraszto Prezidento.

Kitas skaudus ir painus 
klausimas, tai yra Generolo' 
Franco ir Ispanijos klausimas. 
Beveik visi delegatai Konfe
rencijoje norėtu Generolą 

į Franco isz Ispanijos iszguiti ir

Dabar pamatysime kas atsi
tiks kai valdžia susikirs su Le- 
wisu. Visu kitu uniju '____
laukai pamatyti kas ežia bus ir 
kaip viskas iszeis.

. TAIKA IR GINKLAI

NEW YORK. — Rusijos de
legatas, Molotovas per anksti galį ka,įp razbaininkas ginkluo-

panaikinti. Bet nei vienas de- į aP^e
2—Jis gali kreiptis in Ame- legatas nedrysta, nes nežino ar vmszpalyscziu delegatai sta-^ bes žmogus tai ne tas pats žmo- 

rikos augszcziausio teismo tei- jo krasztui butu gerai in kito'cz^ nuste^°> ir paskui pasakė gUS.
sejus ir pareikalauti kad jie1 kraszto vidaus reikalus daug Molotovui ir visiems Sovie- oi— _____ __1 dl— A

nusiginklavimą. Kitu tyreme kad Komunistas ir gar-

priverstu Lewisa laikytis to su
daryto kontrakto. O jeigu ne-

kisztis.
Sovietu Rusija labai norėtu

O kas mums sziandien da 
tams, kad jokiu derybų del nu-' žingeidžiau ir svarbiau, ir ko 
siginklavimo negali būti, pa- musu laikraszcziai per daug ne-

silaikys tai jis gali būti su- Generolą Franco iszvyti, jo vai-1 ko1 R’usiia neinsileis žmones,1 skelbia, tai kad Sovietai priesz
aresztuotas kaip ir paprastas
žmogus kuris kontrakta sulau-' nistiszka valdžia tenai indeti 
žo. Ir ežia neaiszkus dalykas/

džia panaikinti ir

bet visi tie priekaisztai, ku-

savo Komu-'kaip valdžios atstovus ir laik- 
rasztininkus in savo kraszta' 
kad jie patys savo akimis gale-

nes jeigu pati valdžia prisipa-^ riuos Rusija sziandien stato tu pamatyti kas ten tame Ro-
i juje darosi.

Visos tos kalbos apie nusi-
žinsta kad ji negali Lewiso su- priesz Ispanijos valdžia jai pa- 
valdžti tai teismas jau rankas(ežiai labai pritinka

Iszpanai neturi laisves. O 'ginklavimą konferencijose da-nusimazgos ir nieko nedarys.
3—Jis gali pasiremti insta- kur nabagu Ruskiu laisve Įbar Yra tuszczios ir visai be jo- 

tymu, užvardintu Smith-Con- sziandien?
Ispanus valdo diktatorius szai’ JaPonas ir Vokietija yra 

draudžia straikas priesz vai- Franco. Diktatoriau Staline/ nuginkluoti, o visi Alijautai, 
džia. Bet ir ežia randasi keb-Į kepure dega!
lumas. Vienas augsztas teise-l Franco turėjo taikos sutarti siginklave, ir vis geriau gink- 
jas jau isz anksto sako kad tas1 su Hitleriu. Ax A 1P11CPQ +nH 4 nnn ‘
instatymas ežia negali būti pri- tai Stalinas pamirszo kad jis Į------------------- ----- -------
taikintas.

Dauguma mainieeriu j art nepuolimo sutarti, ir Vokie- 
ima pykti ant Lewiso ir sako ^ežiams Naciams pavėlino pra- 
kad jis szita karta jau praszi- 
szoko. Kompanijos staeziai sa
ko, kad valdžia dabar turi su 
Leisu apsidirbti, nes jeigu da
bar valdžia nusileis, tai aisz- 
kiai bus matyti kad valdžia yra 
bejiege, ir niekam neverta, jei-' Generolo Franco vieta neužim

nally Akta, kuris “griežtai už-
kios prasmes. Tik musu prie-

' nuginkluoti, o visi Alij autai, 
visi draugai yra ligi dantų ap-

Ar jiau taip grei-'luoiasi- Rusija turi aPie 4,000.- 
' 000 kareiviu savo kariuomene- 

pirmutinis su Hitleriu sudarė'ie> Anglija su Amerika turi po 
I 2,000,000 kareiviu. Anglija da- 
' bar, taikos laiku ima visus vy
rukus in vaisku, nors jai labai 
reikia darbininku visuose fab
rikuose, mainose ir anglies ka- 

' syklose. Amerikos valdžia ren- 
iszvyti ir jo valdžia panaikinti Vfd visus vyrukus in

žudyti Lenkija ir kitus mažes
nius krasztus?

Amerikiecziai su Anglais 
teipgi norėtu Generolą Franco

szita kara slaptai susidarė su
tarti su Naciais Vokiecziais. 
Sovietu Amerikos karininkai 
buvo mokinami kariszko moks
lo Vokietijoje, o Naciai kari
ninkai Rusijoje mokinosi kaip 
vartoti kariszkus ginklus, ku
rie buvo Vokiecziams uždraus
ti po Pirmo Pasaulinio Karo.

Musu dipliomatai ir delega- 
I tai visa tai gerai žino ir už tai 
'Molotovo saldžiais žodžiais vi- 
1 sai nepasitiki, ir apie nusigink- 
! lavima visai nei neszneka!

MERGINA
NUŽUDYTA

Tėvas Intartas

ISTORIJEapie Da i8Z “• 
---------------— iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 1(X 
metu, Pamokinimai, Apie bobs 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint ai 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bu 
ba kaip ir visos Bobos. 15e. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City

NEW ORLEANS. — Reba 
i Louise Henderson, dvideszimts 

bet jie bijosi kad Komunistai vaisb;a- Buvo valdžia nustojus keturiu metu mergina buvo nu- 
_____________ _________ vyrukus imti in vaiska vien tik žudyta savo kambariuose.

gu vienas žmogus gali viso' tu ir tada Rusija da viena dide- de^ rinkimu, kad žmones paro- iioija nesurado kas tai padare, 
■ . | džius kokia gera yra musu vai-. bet jie intaria jos tęva, kuris

Ir kitas klausimas kuris yra džia- Bet daba,r P° rinkimu ga-,buvo jai uždraudęs draugauti 
toks svarbus kad nei vienas ne-'lime laukti ir tikėtis kad ne už su vyrais ar “deitus” daryti, 
drysta apie ji nei iszsižioti, tai' vel V1S1 vyrukai turės m Jie spej,a> kad gai jos tėvas ja 
yra tas, kuri Molotovas iszkele va,iska stoti. nužudė už tai, kad ji jo neklau-

kraszto valdžiai szpyga paro
dyti.

Ii ir galinga kraszta turėtu.

Po-

Pirkie U. S. Bonus
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nužudė už tai, kad ji jo neklau-
ir paskui pats nutilo. Kiek1 Negalima užmirszti kad mu- se. 
vaisko kiekvienas krasztas tu-' su krasztas da nepaskelbs karo. 
ri svetimuose krasztuose

Amerikos valdžia labai norė
tu žinoti kiek Sovietu vaisko Į 
randasi Balkanuose, Lenkijo-j 
je, Yugoslavijoje ir kituose. Amerika pasilaikys visas tas 
krasztuose. Bet Rusija, isz sa-'Salas Pacifiko jurose, kurias, 
vo puses teipgi labai norėtu da- mes Paememe nuo Japono per 
žinoti: Kiek Amerikos kariuo- l£ara- Visos tos Salos del biznio 
menes randasi Kinijoje ir Ice- ar Pramones yra niekam never- 
landijoje, ir kiek Anglijos ka- tcs> bet del apsiginklavimo jos 
reiviu randasi Iraq ir Graiki- >'ra labai reikalingos tariaAosj ““JW aPie 11Ia“aa 

tvirtoves. Amerikos Karo Szta- arba kaltybe suspausta, Ro-
- - - - ■■ ' bertas Velnias; Medėjus; Kaip

turi nauja bomberi, B-36, kuris i^uzma Skripkorius liko Tur- 
I gali tas sprogstanezias ‘Atom’ iing P°nu- 78 puslapiu, .. 200

pabaigos. Reiszkia mes da 
sziandien esame karo stovyje.'

I Prezidentas Trumanas davė . .. .; . x i i Penkios Istorijos apie Burrkevisoms tautoms žinoti, kaa . ... . .ir Bunkas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 

I Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. ..250 

, Trys Istorijos apie Irlanda

Pasiskaitymo Knygeles

joje?
Visi nori žinoti, bet nei vie- bas P^sza kad dabar armija 

nas nenori pasakyti, ir uz tai 
visi taip stropiai darbuojasi ki-'- - -
tais dalykais ir kelia kitu3'bombas iszneszti in tolimiau- 
klausimas. Ir kaip tik už ma-'sius Pasauli» Salus ir Paskni!klausimas. Ir kaip tik už ma-
ža ko galima tikėtis isz visu tu sau Pargryžti.
konferencijų, kurios labai pa- Dipliomatai negali suprasti: 
naszios in moterėliu arbatėlėsKodėl Rusijos delegatas, Mc- 
susirinkimus, kur svarbiausi. lotovas praszo kad visi nusi-

Kodėl Rusijos delegatas, Mc-
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