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CIO Unij a Priesz Instatymus
Isz Amerikos Sznapsas Spaudos tais- Gražuole
Galinga
Amerikos

Armija

Pabrango Ve Rusijoje Valdžia Ant

Galybe, Vienybe Ir 
Geras Vardas Dingo

HARRISBURG, PA. —
Pennsylvanijos valdžia susida- 

i re sau gera bizni isz sznapso.
Visus biznierius isz to biznio 
iszvare ir dabar sau szinkuoja 
kaip nori. Jau ir taip sznapsas 
Pennsylvanijoje per brangus,
dabar valdžia nustatė kad vi- jos užsienio Ministeris Moloto-' 
su pus-doleriu sznapsas turi Vas patarė kad kita konferenci- 
pabrangti. Kai ta pati valdžia'ja butu laikoma Moskvoje, tai 
1941 metuose

Kiek
Musu

Laisves Tures
Laikrasztininkai

Moskvoje?
NEW YORK. — Kai Rusi-

i ja butu laikoma Moskvoje, tai 
pabrangino! Amerikos Sekretorius James 

sznapsa keturiais doleriais ant! f. Bymes tuojaus pastate rei- 
L ir tada jau buvo j kalavimus kad, “Jeigu Rusija 

duos tiek laisves visiems laik
rasztininkams, kiek jie gavo ir 
turėjo czia, Amerikoje tai jis 
sutinka.” Molotovas tuojaus 
ant to sutiko. Bet sunku tikėti 
kad Molotovo žodis gilios Rusi
joje, sunku tikėti, kad Rusija 
dabar jau taip atsimainys, taip 
savo griežtus nusistatymus 
peirmainys kad laikrasztinin- 
kams^duos pilna laisve.

urna Amerikos laik- 
u dabar džiaugiasi ir sa-

rkoj! Ne y N. J. T. laik-

Žmogžude Sznapso Uždirbo
$57,000,000ISZ FRANCUOS.

Graži ir grakszti Marga, 
dukrele pasiturinezio darbinin
ko Francuzo, nusikratė nuobo
daus ir inkyraus gyvenimo ma
žame miestelyje kai ji isztekejo 
už turtingo Basque kunigaiezio 
kuris buvo daug senesnis už ja. 
Nabagas kunigaiksztis Pierre 
d’Andrain nusikando daugiau 
negu j am buvo gerai. J o jauna 
moteriszke, ji kalį) maža vaika, 
vilkosi jaskui save per Ispanija 
Morocco, Algeria ir Pietų Ame
rika. 1923 metuose jiedu apsi
gyveno Palmyra mieste, Syri- 
joje, kur kadaise Kaarliene Ze- 
nobia vieszpatavo. Dabar jau
na, Įausti, graži ir grakszti, ku- 

i Marga ežia 
Jos vy- 
puosznu 

iris iszro- 
izius. Jo

WASHINGT0N, D. C. —
ISZ KARO SZTABO, — „„

'Amerikos kareivis per kara bu-j gOrczio tai 
vo gerbiamas ir visu bijomas.
Jam visi lenkėsi ir visi jam pa
vydėjo. Jis atstovavo galin
giausia ir bagoeziausia armija 
ant viso svieto. Bet dabar ta ga
linga Amerikos armija sutru
pėjo. Dabar nieks jos nesibijo, 
dabar Amerikos kareivis yra 
pajuokiamas ir neapkenezia- 
mas net tuose krasztuose, ku
riuos jis iszvadavo, iszgelbejo.

Amerikos Karo Sztabas žino 
kad visiems kareiviams ir kari- 
Jlifikams sziandien beda. Nėra 
dabar priesz ka kariauti ir nė
ra tikslo del kurio reikia armi
ja palaikyti.

Amerikos armija dabar turi 
pusantro milijono kareiviu. 
Daugiau negu puse szitos armi
jos susidaro isz vaikezu, pieii- 
burniu, kuriu vieta namie už 
pecziaus ar mokykloje ant suo
lo. Kita puse musu armijos su
sidaro isz veteranu kareiviu, 
kurie nerado ir nenorėjo darbo 
ir gryžo in vaiska.

iSzitie jauni vaikezai ir vete
ranai kareiviai nieko nepaiso ir 
nesupranta savo pareigas sve
timuose krasztuose.

Karo Sztabas jau supranto 
kad baisiai didelis skirtumas 
tarp mokinimo del karo ir mo
kinimo del taikos.

Nepaisant kaip Karo Szta- sanvaite bus galima jau pras- szyti. Laikrasztininkai savo ži-' stojo pasilsėti. J 
bas kalbina ir vilioja jaunus 
vyrukus in vaiska, geras vyru
kas nestos in vaiska savo valia.

Kai Karo Sztabas paleido 
net 8,000,000 savo kariuomenes 
tai labai daug 'karininku, ofi- 
cieriu ir saržentu iszejo isz 
vaisko, ir dabar armija neturi 
tinkamu vadu. Už tai tiek daug 
mulkiu ir liurbiu dabar in 
augsztas vietas pateko.

Karininkai, oficieriai negali 
priprasti prie naujos tvarkos. 
Per kara jiems nereikejo rūpin
tis nei apie pinigus, nei apie ka
reivius, nes visko jiems buvo 
pristatyta. Dabar jie nemoka 
ar nenori iszmokti kaip savo 
reikalus susitvarkyti.

Vyrukai, kurie dabar stoja 
in vaiska gauna tik penkias ar 
septynias sanvaites musztro ir 
buvo iszsiunsti in svetimus 
krasztus. Jie tokiam darbui ne
prirengti ir netinkami.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

perdaug, nes Amerikos valdžia 
tiek taksu neuždėjo. Dabar, 
Amerikos valdžia jokiu nauju 
taksu nededa, bet Pennsylvani- 
jos Sznapso Administracija su- 
simislino sznapsa pabranginti. 
Czia dabar taksos ant taksu.

Bet niekas nieko negali da
ryti ir nėra kam nei priesz ka 
prieszintis nes valstijos val
džia valdo sznapso pardavima 
ir nustato kiek už ji turime mo
kėti. Czia vienas labai geras 
pavyzdys visiems pamat 
kas atsitinka kai valdžia koki 
bizni paima? Mums Komunis
tai vis aiszkina, kad daug ge
riau butu, jeigu mes visus biz
nierius ir fabrikantus iszkasa- 
votume ir viską valdžiai paves- 
tume. Užpernai valdžia su savo 
sznapso bizniu uždirbo $51,- 
COO, 000, pernai $57,000,000 da
bar ir daugiau nori nusistverti.

Darbininkai kurie tuose li
kerio, sznapso sztoruose dirba 
visai mažai uždirba, nepaisant 
kad biznis eina kaip ant svies
to. Kitos valstijos jau seniai 
panaikino visokius suvaržy- 

I mus, bet Pennsylvanijos valsti
ja vis skaito kiek bonku žmo
gelis parsinesz namo. Dabar

peijri
kanY

Da
rasz

nigaiezio paeziute 
pradėjo vieszpata 
ras ežia turėjo did 
vieszbuti [hoteli], 
de kaip kpks

i®

Laivas Jį;iskendo 400 Žuvo Ki
nijoje; Daktaras Grinius Buvęs 
Lietuvos Prezidentas Atvyko In 
Amerika; Traukinys Susidaužė 

7 Žuvo 71 Sužeista Prie 
Bakersfield, Calif.

ėjo paB 
džiunus ypatingai’ 
nūs vyrus. Czia 
kavimo, suvedžioj 
leistuvingo vaiszi

Emir Fawaz ei 
kraszto turtus praszvilpe czia 
prie jos kojų. Net ir galingas

1 ir turtingas karalius Ibn Saud ne i
neszaltai atsihepe in jos vilioji- Jieix-J mus.

1932 metais kunigaikszczio 
žmonele, Marga, užsimanė pa
matyti Moslemu uždrausta ir 
užginta miestą. Jigavo ‘divor-

kas tv 
raszti^, kuris ne tįiip jau greitai 

 

ar lengvai yra suviliojamas ar 

 

suvedžiojamas, raszo: “Jeigų 
Moskva negali pasielgti taip 
kaip kitos tautos su musu laik- 
rasztininkais, tai ji negali tikė
tis kad Amerikos atstovai ten 
atvažiuos pasitarti!”

Bet laikrasztininkai, 
sziandien gimė, ne durni; 
jau kelis sykius paragavo tos 

l Rusijos spaudos laisves. Jie gy
vu kailiu jau ne syki patyrė ka 
spaudos laisve reiszkia Rusijo
je. Jie isz praeities pasimokinę 
sako kad szitokia laisve bus sa’ nuo savo vyroir apsiženijo1 
Moskvoje laikrasztininkams: |s ” 1 • •—1---- '-1

Amerikos atstovai pranesz paskui ji su s:av

ilk U 1-
žius, jau- 

uvo ir meili- 
o, ir pa- 

gumo.

kalian savo

Ka! karas' prasidėjo MarsaD WASHINGTON, D. C. ---- CIO, Daf-
apsigyveno Erancuzijoje artij bininku Kongreso Organizacija paskelbė kad 
prie Ispanijos rubežiaus. Laik-

nusistaezius priesz visus tuos Ame- 
s Kongreso “Naujus Instatymus” ku-gas žinias’, rinko (ir perdavė

Bet kai Naciai užėmė Francuzi- fįe yT3 taikomi pITCSZ Unijas ir Darbinin- 
ja, ji iszkeliavo in Pietų Afri-L 
ka. Ten ji susidėjo su Anglijos
ir Franouzijos szpiegais. Nie- įszmesti visus tuos unijos pareikalavimus 
kas nežinojo ar ji kurio krasz- 
to pasamdyta kaipo sznipas ar 
ne, bet visi ja intarinejo, ir nie
kas nieko negalėjo tikrai pripa- 
rodyti.

1043 metais ji vėl buvo Pary
žiuje ir sau gražiai gyveno su 
savo giminaieziu, Raymond ! 
Clerisse. Viena diena ji savo |įgj (laito VietOS turi bllti apmokamas, 
giminaieziui padavė biski sal
dainiu. Nabagas nespėjo parei-

Kongresas dabar nori panaikinti ir

kad kad fabrikantai ir kompanijos darbi
ninkams atmokėtu algas už laika kuri dar
bininkas sugaiszina beeidamas in darba. Szita 
pareikalavima unijos vadina nuo vartų ligi 
vartų; reiszkia laikas sugaiszinta nuo namu

su dievobaiminguMoslemu, jr^ ti namo, kai jam pradėjo nege-
nauju vyru rai darytis. Jis vos spėjo pa-

Darbininku unija teipgi sako kad “Ne
Amerikos Kongreso dalykas ar biznis nu- 

” nes ežia 
dalykas ir Kongresą negali 
Lee Pressman, unijos augszcziau-

— J- ——« uimjuxxuxx ------ —j M. - J - « X CUA VUO iJJUVJVJ -------- e/ ------

laikrasztininkams kas darosi iszkeliavo in ta u: rausta mies- raszyti ant popiergalio: “Man gf^yti ka TClSZkia Žodis “Dirbti 
jau mums prižada kad kita jr kas galima raszyti ir kaip ra- ta Mecca. Kelio sje jiedu su- Marga davė saldainiu! Užke-j^ /. . . j i i • ’

szyti. Laikrasztininkai savo ži- stojo pasilsėti. Js pirmutinio liu dienu jis pasimirė nuo už- darbmmku dalykas ir Kongrej
tesnio sznapso pirktis kiek tik nias SUsiraszys ir paskui turės Į vyro žmones labi pasipiktino: trucinimo. Policija suėmė Mar- ineikicyfi 

bus syki in menesi pardudda- zurai, kur visos tos ju žinios' taip paniekino ir 
maa it tilr nn iriAnfj Hnnlrn 4n™ I__ • • • _ _ __

o geresnis sznapsas jas visas inteikti Rusijos cen-^ir supyko kad jkunigaiksztij ga, bet tuojaus turėjo paleisti, 
vnanno, ... • , _ x_v . . ... . ^įemino. Jie nes nieko negalėjo priparodyti. S13S advokatas staeziai pasakė Kongreso Ko-

IX TAVllUr tokius instaty-. . pclicijantai užėjo pas Marga,! .
yrąs pašinu gyvena ar gyveno su savo my s ioves, tai unija visa szita klausima nunesz 

sunumi, Jacques, kuris yra Ko- . . . - •< m • t •
i munistiszko įaikraszczio re- uet in augszcziausia Amerikos Teismą. Jeigu 

daktonus Jie ja,suaresztavo nuSpresĮu fca{j (įe jnstatmai neteisingi,
ir įszsivede. Jos draugai sako 1 ° *
kad ir szita syki ji iszsisuks.j tai viskas bus labiau sumai-

mas ir tik po viena bonka.
Gaila kad ežia negalima isz- 

szaukti straikas priesz toki 
mandravima ir valdžios sauva- 

i liavima, bet kai žmogelis nori 
gerti jis nepaiso kiek jam kasz- 
tuos ir kas pasipiniguos.

bus perskaitytos, ir bus isz-Į pasivijo szita nai, antru ve-Į 
braukta viskas kas Sovietams dyba porele keli jje ir viena 
nepatinka. ’ Į gražu vakara jos

Laikrasztininkai ne tik ra-'me. Jis buvo nu cintas. Mo- 
szo, bet ir per radijo skelbia sa-^ slemu žmones ir 
vo žinias. Moskvoje radijo sto-1 do kad ji antra i 
tys yra labai prastos. Ypatin-J ir pasmerkė kad 
gai Kovo [March] menesyje la-j nimis užmuszta. 
bai sunku iszleisti žinias

VIS TAS PATS
i

— Duokite švara duonos.

— Ar baltos ar juodos?
— Vis tas pats, tai del ak

lo žmogaus, jisai nematys 
tai balta ar juoda.

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKI!!

ar

teismas ra- 
a nutrucino 

. but uakme- 
iaralius Ibn 

isz gaud, kuris buvus suviliotas 
Moskvos ir sunkiau tas žinias insikiszo ir ja iszbejo.
sugauti per radija. Laikraszti-I 
ninkai labai norėtu, savo kasa- , .. . . . , x. ... vyrakumgaikszttais, atsigabenti savo radijo / . .
i x- . x r. • x ! duram, ir per asstotis, bet Sovietai tu Amerikos;

... x *tt*i**‘* I jo būti gera ir radijo stocziu labai bijosi negu J &
velnias rožaneziaus. Kad ir per 
Rusijos radijo, laikrasztinin- 
kas negales sakyti ka jįs nori, 
bet tik ta, kas bus Sovietu cen
zūros pavelista.

Bet da pirm to bus kitu klau
simu. Amerikos valdžia turi

(Tasa Ant 4 Puslapio) Į

Bet viena sena moteriszke kuri szinta. Jis vėl pakartojo kad 
pardavinėja gėlės, kvietkas Į ežia klausimas tik tarp darbi-

i Ji sugryžo pssavo pirma liūdnai pakratė savo pražilusia ninku ir fabrikantu ir valdžia
i d> An-‘ galva ir pastebej0. “Marga jau' negali kisztis.”

ils pasižade- nebegryž! Marga yra labai! Senatorius Homer E. Cape-! Marga yra labai! Senatorius Homer E. Cape- 
itikima jam' keista moteriszke; ji vis nori ir hart, Republikonas isz Indiana 

drauge ir žmonaJž keliu die- reikalauja pražydejusiu geliu, valstijos atkirto tam unijos ad
vokatui: “Tu nori kad mes in 
tavo rankas pavestume visa 
teise szitokius klausimus isz- 
riszti, straikuoti, fabrikus už
daryti, kompanijas subankru- 
tavoti ir Amerikos pramone 
suparalyžiuoti.”

Advokatas Lee Pressman

nu sargai radfunigaikszti' įr dabar ji pati jau yra seniai 
ant smert nudu: 
buvo net devyni 
badytas su dide 
liu. Policija 
žmona Marga, teismas nie
ko negalėjo prodyti ir ji 
buvo paleista.

Jo kūnas' 
:a sykiu su- 
ir ilgu pei- 
resztavo jo

pražydę jusi.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“Saule” - Miahanoy City, Pa.

užsigynė ir sake kad nei jis nei 
unijos nieko panaszaus nenori, 
bet darbininkas nori teisinga 
užmokesti ir dabar valdžia no
ri darbininką prispausti. Jis 
kaltina laikraszczius ir laik- 
rasztininkus ir sako kad laik- 
raszcziai visa szita lerma šuke
le ir žmones iszgazdino. Bet po 
teisybei, paezios unijos visus 
iszgazdino, nes laikrasztinin- 
kai raszo tiktai ta, ka unijos 
bosai sako ar daro. Jeigu laik- 
rasztis apie tokius dalykus me
luotu tai redaktorius tuoj aus 
butu suaresztuotas.

V t M f



Nuo to laiko kada karas pa
sibaigė, iki dalbar apie 150,009 
Kiniecziu žu'vo bekariaudami 
tarpu saves,.

Beveik viĮsi laikraszcziai jau 
pabrango ar brangsta! Ir ki
taip negali būti, kitos iszeities 
nėra. Popiera ant kurios spauz- 
dinama laikrasztis pabrango 
įtuo $48 iki $84 doleriu už tona. 
Reiszkia, daugiau negu dvigu
bai. Ir darbininku algos pakilo 
ir viskas kas yra redakcijai 
reikalinga dvigubai ar trigubai 
pasaoko, pabrango!

Viena moteris, Mildred Un
derwood, 'Chattanooga mieste 
szesziolika sykiu apsi'ženijo ir 
szesziolika sykiu gavo “divor- 
sa,” persiskyrimą. Ji pasiaisz- 
kino kad “Man vyras greitai 
insipyksta."

Veteranu, Pargryžusiu Ka
reiviu Administracija net iszsi- 
gando, kai pamate kiek karei
viu dabar reikalauja gydymo 
ir ligonines priežiūros del ligu, 
kuriomis jie apsirgo parvažia
vę isz vaisko ir kurios nieko 
bendra neturi su kareivio ka- 
riszka tarnybia. Kareiviui la
bai lengva toks patarnavimas 
gauti visai už dyka; jis tik turi 
pasiraszyti kad jis biednas. 
Ana menesi daugiau negu 50,- 
C00 tokiu kareiviu reikalavo to
kio patarnavimo už dyka. Isz 
visu tu tik keli szimtai buvo su 
ligomis kurias jie gavo vaiske.

’ • S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Civiliu Teisiu
Komitetas

kiekvieno amerikieczio parega 
dandyti kasdieniniame gyveni
me amerikoniszkus veikalus 
teisingai, kurie yra musu gy- 
veimo palikimas.

Yra kiekvieno amerikieczio 
pareiga prižiūrėti kad jo apy
linke, jo valstija, jo federate 
valdžia, ję federate valdžia vi
sada pritaikina sziuos Veika
lus. Yra'pareiga kiekvieno pi-

tesne jurisdikcija civiliu lais
vių srityje.

Gazdinimas Negru balsuoto
ju pietinėse valstijose, minia 
žiaurybes, brutaliai, lig sziol 
nenubausti, lineziavimai Ame
rikos piliecziu, pastangos “ne
apykantos” organizacijų ip- 
pi'kdyti viena rase priesz kita, 
viena tikyba priesz kita, ta vis-

SAos tautos istorija parodo, j<a prezide,ntas turėjo omenyje, 
kad demokratija niekad . nėra kada įnsteįge “Committee lieiczio ir kiekvienos apylinkes, 
pastoviai saugi. AmerikiecziuQn Qįvd Rights.” Jis pareiszke,1 XT- v- 11 

Į kiekviena karta turi isznaujo k;ad ^)() pįmluoju pasauliniu 
1 I I «■» 11-»• i»• 4-1 Ir mdn 0’0 Tm ’ ..... . • ....ja ginti. Dabartine karta, savo^ karu, “laisve nuo baimes” bu- 

’l vo rimtai grasinama kada “or- 
Ll ganizuotos kuopos taip ragino

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Pasiskaitymo Knygeles

Michigan valstijoje aaigsz- 
cziausias teismas iszleido insa- 
kyma kad moteriszkei nevalia 
‘ ‘ bartinderio ’ ’ darbia dirb t i, 
kad moterei nevalia saliune už 
baro szinkuoti. Matyti kad mo
teries vieta ne už; bet prie ba
ro. Gal keli to augscziausin 
teismo teisėjai kadaise 'buvo 
bartinderiai ar saliuninkai ir 
jie žino kad moteriszke prie ba
ro daug daugiau biznio pada
rys negu už baro.

Rusijos žmones nepatenkinti 
su savo valdžia; jie vieszai nie
ko negali sakyti ar daryti, bet 
Sovietu valdžia nūjauczia kad 
ne viskas tvarkoj. Žmones rei
kalauja daugiau maisto, ir ge
resnio ir pastovesnio gyveni
mo. Kaip tik už tai kad Rusi
jos vidaus reikalai užima be
veik visa valdžios laika, Stali
nais su Molotovu nutarė Ameri
kai ir Anglijai nusileisti. So
vietai dar vis tikisi gauti pa
skola isz Amerikiecziu. Szita 
žmonių neantaika ir nepasi
tenkinimas nepasirodo Sovietu 
laikraszcziuose, bet žinios vis
gi ateina kad Raudoname Ro
juje ne viskas tvarkoj.

Valdžia paskyrė komitetą 
isztirti ir tikrai dažinoti, kas 
darosi musu Universitetuose ir 
kolegijose. Eina gandai kad 
Komunistai papirko ir dabar 

■ Gerokai, damoka profesoriams 
ę.iusu universitetuose kad jie, 
vienaip ar kitaip užtartu Ko
munizmą savo pamokose.

Du didžiausi ir svarbiausi 
klausimai Amerikos valdžiai ir 
visiems Apierikiecziams: Rusi
ja ir darbininkai.

Senatorius Bilbo, kuriam ne
pasisekę inlysti in Senata, da
bar pasitraukė Bet jo valstijos 
žmones sako kad jie ji dabar 
iszirinks savo valstijos Gubeiy- 
natoriumi. Nors Bilbo nega.vo 
savo vietos Amerikos Senate, 
bet jo alga, kaipo Senatorius 
bus jam mokama. Reiszkia, jis 
gaus 15,000 doleriu sau ir apie 
$lO,0OO savo szeimynai. “Ir tie 
pinigai tam niekszui eina isz 
musu taksu!” ,

Paprastiems žmonėms- bai
siai sunku, beveik negalima at
važiuoti isz Europos in Ameri- 
ka. Bet gailingi Vokietijos di
džiūnai ne tik atvažiuoja, bet 
yr garbingai ir triukszmingai 
priimami. Kurt Schumacher 
važinėjo po Anglija; kunigužis, 
Pastoras Niemoeller važinėja 
po Amerika ir pamokslus Idro- 
že, nrlaikalbas sake. Žmones l 
taip^ pasipiktiiiqY dsįUšįįj 
Karo Sztabas visiems tokiems I 
didžiūnams uždraudė isz Vo-1 
kietijos istzivažitiOti. /

milžiniszka militarine jiega,' . . . - - ■■
jau turėjo ja ginti nuo prieszu o. ■ • -
užsienyje. Dabar po vadovyste' neaRykailta> kad miniu veik;
Prezidento naujai ins teigto ( 
“Committee on Civil Rights,” 
ruosziasi vartoti demokrati
nius žygius ginti ja nuo prieszu 
namie — prieszai kaip nesenei 
atgaivintas Ku Klux Klanas, 
The Columbians, ir kiti elemen
tai Amerikos gyvenime, kuriu 
neapykanta ir fanatiszkumas 
ugdo gvolta ir nepaisejima in
statymu.

-Pradžioje Gruodžio [Dec.] 
men., Prezidentas Trumanas 
paskelbė insteigima szio komi
teto. Pagal jo praszyma, komi
tetas patvirtina nauja legisla- 
cija ir invyks sustiprinti 
federates valdžios — ir valsti
jų — jiegas apsaugojimui civi
liu teisiu ir laisvių kurie yra 
demokratijos pagrindiai?. Komi
teto svarbiausia užduotis bus 
rekomenduoti instatymus, ku
rie duos federaliai valdžiai pla-

mai iszigazdino vyru® ir mote
ris del ju kilmes ir tikybiniu in- 
sitikinimu. ”

“Sziandien,” jis sake “lais
ve nuo baimes ir demokratines 
insteigos kurios ja reme yra 
atakuojami. Kaikuriuose vie
tose, laikas nuo laiko, nebuvo 
galima invykdinti užlaikyma 
instatymu, ir asmenys, kartais 
kareiviai ir net moterys buvo 
u'žmuszti, sužeisti arba iszgaz- 
dinti.

“Užlaikymas civiliu teisiu 
yra valdžios, valstijų, federa
tes ir vietines pareiga. Kada in- 
statyma užlaikantieji žygiai 
negali iszpildyti szia pirma 
valdymo pareiga szie

Nors žinome, kad negalima 
isznaikinti neapykanta insta- 
tyniais, bet pagerinti dabarti
niu teisiu instatymai, kuriuos 
Prezidento komitetas ir De
partment of Justice dabar ban
do sudaryti greicziau suseks 
prasižengėlius. Remdami to
kius pasiulijimu's del tokiu in- 
s ta tymu amerikiecziai sustip
rins būti intetka ir tuo grei
cziau Amerikos svajone taps 
tikrenybe. -^C. C. F. A. U.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

JSTORIJEapie Ila i3Z 
----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
,aikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagy vent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
Ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leihaus gimoras, Gir 
tuoktis Jurgis, Kaip pažint at 
maiua oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
Saule Pu b. Co.. Mahanoy Cih

KALENDORIAI
1947 M.

JSZTIESKIME
PAGELBOS RANKA

žygiai 
privalo buiti pastiprinti ir pa
gerinti.

Konstitucijos garantavimas 
asmenims liaisviu, jis pabrėžė, 
uždeda ant, federates valdžios 
“pareiga vi lkti kada valstijos 
ar vieti,
saugoja Vsz|as 
teises.” j

Bet, va] 
UMaeiviliJ

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

15 coliu ploczio x 23 & col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
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PADEKIME J
.VĖL VĄIKS 

iTbKTMĘ IN~D
PAROD?

UOSZIEMS

autoritetai neap-
koiTstitucinias

ia sulaiko ndtinka- 
■h^^Jjbitutai, ku-i

Kelio® radijo stotys Kalifot- 
nijoje yra intartos kad jos yra 
Komunistu traukose. Kongre
so komitetas dabar tyrinėja 
szitą intarima.

Visiems mums tikra sarmata 
kaip musu (armija pasielgia su 
musu sužeistais kareiviais. Su
žeistieji kareiviai, kurie pamo
te savo paliudijimo popieras ar 
rasztus, nieko negauna isz val
džios. Vieniais kareivis, kuris 
garbingai atsižymėjo ant Cor- 
regidos Salos karo lauke, nieko 
negavo isz valdžios net nuo 
1941 metu, už tai kad Karo 
Sztalbas jo paliudijimo popieru 
neglali surasti.

Kaip Washingtone, taip ir 
kituose miestuose dabar yra 
rengiama ar jau vedama Vajus 
surinkti pinigu del tu vaiku ir 
jaunuoliu kurie nuo ligos yra 
luoszi ir szlubi. “Infantile Pa
ralysis, ’ ’ arba vaiku Paraly
žiaus Liga yra labai baisi ant 
to, kad jie palieka vaika luosza 
ant visados.

Dabar daktarai biski, po bis- 
ki, iszranda kaip szita liga isz- 
gydinti ir kaip luosziems svei
kata sugražinti. Bet visa tai la 
bai brangiai atseina, daug ■

^WoaigC: ’‘Tydol, 
Ri skelbiu insteigti 
|rezident’s Commit-

i

i
arba pradžia 

SKAITYMO 
...ir...

RASZYMO

J
*
★ ★

★ —. *
164 pus., Did. 5x7col.|

Dabar Po 25c. **

Tiek d/aug eroplanu susidau
žė ir tiek daug žmonių žuvo to
se nelaimėse nuo Kalėdų iki da
bar, kad tukstancziai žmonių 
dabar atsisako keliauti ęropla- 
nais.

Pirmiau reikėjo trimis ar ke
turiais menesiais isz kalno už- 
sipraszyti vietos ant eroplano. 
Dabar galima skersai ir iszilgai 
Amerika važiuoti ar in Europa 
skristi be jokio užsipraszymo. 
Tik užsimokėk, sėskis ir, savo 
paskutini testamenta padaręs, 
persižegnojęs, skrisk kur tik 
nori.

Daug eroplanu lekia pustusz- 
ti, kiti nei vieno keleivio neturi 
ir lėkio skersai mares. Eropla
nu kompanijos laibai susirūpi
no ir visomis galiomis stengia
si persitvarkyti ir geriau savo 
croplanus prižiūrėti.

FIGHT 
infantile 
PARALYSIS

MARCH OF DIMES
JANUARY 15-30

*
į MAHANOY CITY, PA ■AS Skaitykite “Saule”

kasztuoja. Už tai, visur szitie 
vajai yra varomi, už tai, kiek
vienas žmogus turėtu prisidėti 
prie to vajaus kiek tik jis isz- 
gali.

Buvusis Presidentas Frank
lin D. Rooseveltas szita liga bu
vo susirgęs savo jaunystėje, ir 
už tai jis per visa savo gyveni
mą szlubavo. Ir kaip tik už tai 
jis ir invede szita deszimtuku 
paroda, insteige szitus vajus 
surinkti pinigu gydyti tuos ne
laimingus. _ __ __ __ ___

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas-isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Iria ūda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 2U<*

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT
u

PLATINKI!!

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 jr neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius moneys orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Iszsirinkįte isz sekanczio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik 
o nulaikysite knygas per paczta.
čUUE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Par-

\ 50
iressfvuMre?

No. 101 Kapitonas Velniąg, Pui 
kus apraazymafe, didele kny^a, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. . Su pa
veikslais, 177 dideliu- puslapiu. 85c

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

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

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

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

No. 116 Istorija apie Sierata, 
.15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T^oszis 
Viena motina; Vaikucziu plepejima; 
62 puslapiu .............................  15

No. 120 Dvi istorijos apie Vata 
kas Isz girrios ir Ant nemano. 5c 
puslapiu ........................................... 15f

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Koletą; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu..................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du brole

I Vargutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

Popierinei apdarįj.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,

Prezuw 
asž szianci 
insakyma' 
tee on Civil iRights, ir praszau
to komiteto! man pagaminti ra- 
szyta irapo)rta. Szis raportas 
private turėti patvirtinimą del 
priėmimo aiflja insteigimo le- 
gislacijos tinkamesnių budu ir 
dalykoms apsaugoti teises Suv. 
Valstijų žmonių.

In szi komitetą prezidentas 
paskyrė 15 pilieeziu isz iszdir- 
bystos, -daibo, religijos, iap- 
szvietos ir draugiszko daibo 
sryeziu. Ju tarpe yra atstovai 
svarbiausiu^tikybiu ir rasiu 
Amerike. Šie vyriai ir moterys 
padės pinnji pastūmėti veik
mių, pagal uriu amerikiecziai. - 
pakeis savcfnstątymus ir net - 
pataisys sai Konstitucija su- 1 
naikinti net sybeę ir pagerinti puikus aprašymas. 119 pus. 
draugiszkus

Teisingai 
kurio pareų 
ti federaliu 
veikla. Pei kiek laiko szis 
skyrius mai; 
giau intekn 
teisiu laužy 
departamen 
portą -savo 
sitikimuose. 
nęrąlinis pr rorąs inteik ra
portą se-kan 
nauja civilii isiu federate le- 
gislacija tu

Tarydama 
deralius civ 
mus, Genei 
pareiszke: i

Lygiai kajra pareiga Tei
singumo skj invykdinti ci
viliu teisiu alas visose pa
de jimse, kju tik lieczia ir 
pritaikinti visiems žmo
nėms, visu u, tikybų ir po-Į 
litini insįtimu, taip jrą

akeitimus.
Departamentas, 

yna administruo- 
instatymus irgi

kad reikia dau- 
sulaikyti civiliu 
,. Skyrius arija 
jau gamina ra- 

yrimu tuose at- 
uv. Valstijų ge-

Kongresui kur

u rasideti.
.(lalbartinius te

teisiu instaty- 
is Prokuroras

PUIKI ISTORIJA

TIKTAI,

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

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

N.p. 182 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoias. 76 puslapiu.................20c

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

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
Žndinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
48 puslapiu.......................................15c

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes 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; Osieczns, 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; Steb-rri*» kuczios naktį. 
Nikitas . 61 put .................15c

No. 150 Keturios , ‘ rijos apie Du
ktė akmenoriaus; Ki«..a; Nuspręsta 
sis; Ant 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 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 82 
puslapiu .......................................... 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
.<0 Duolanin ...................... i

Jeigu užraszysite savo drau 
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia liuksmybia per 
visus metusi |j

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

No. 160 Keturiolika istorijų ap»~ 
■ Po laikui; Onytės laime; Per neataa- 
i rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
. nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me

džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
i žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 

nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiW 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kramto; Mistras ir Krepe- 
ežius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.....................25«

No. 162 Trys istorijos apie Bals* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................. 10«

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

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

No. 170 Asztuonio, istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herod as Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szvieša; Pasitaisiaa prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu .................  ,2k«

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61
puslapiu .................... .15«

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam is» 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15« 

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; keletą Juoku ir Paveiksle. 
Preke ...............................................

Adresas: 
Saule Publishing COo, 

Mahanoy City, Penna.
4
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AITVARAS [žiurkszta], o lupos judėjoj tarsi ] 
i niurnant.

kaž-ka nesuprantama vo reikalinga greieziau nueit ir nors užsiimąs. Vis-viena, kaip
X I • . • , ■ • • ■ v • • • I

! Vežėjas sėdėjo ir žiurėjo in
I ja, ligi tol, kol slo;
Ine ir jam nepersidave. Jo se-j 
i nos, suvytusios trankos pradėjo jo, 
drėbėt, ir be dantų burna su- ra valia esą tvarkyt ir naudot 
virpėjo.

— Ai’ tu matei musu teveli

Pirkie U. S. Bonus j
----- ★-----

visai tai gėdai padaryt gala.
Bet jis vėl atsisėdo atjausda- 

gianti ja bai-' mas savo bejeguma.
— Szeimininkas tai czion, 
g, rotmistras, tarė jis. Jo ge-

jeigu asz užsimanycziau numi
rėli prikelt, naudos nebusią.

1 — A, ir isztiesu toki dalykai 
kad esą butu metas jo tėvui ir 
motinai isz karto pakilt, 
szeimininke.

Vežėjas užvože knyga.
— Ir bįogiau už viską.

Asz gerai pamenu, kaip vie- nakties in prieszkambari iszejo 
na karta da būdamas kudi-Į sena szeimininke, visiszkai ap- 

kiu asz važiavau pro sena vien- siredžiusi i 
sėdi ja, kur ir tai buvo tiksliai szono sunkiu ryszelu raktu, re-j 
žinom'a, esą prisilaikydavo ait-j 
varas. Toji viensedijia gulėjo; diena, ne nakti. Sunkios durys 
atsikirai, negražioj vietoj, ant'buvo uždaromos keturiomis in- 
plokszcziu ežero krantu. Ap
link aukszta ‘balta gyvenamąjį 
narna sodno nebuvo: riogsojo 
du-trys iszpurte medžiai. Vie
toves, invaranezios didesni 
nuobodumą, ma neprisiejo re
gėt. Bet, matomai, czia ūkis 
buvo gerai vedamas. Visi tro
besiai buvo erdvus ir stiprus, 
o laukuose javai tokie aukszti 
ir tankus Užaugdavo, kad asz 
ju ir lig sziol neužmirszau.

'Pažymėtina toje viensėdijoj labai smarkiai bego, tarsi bai- 
buvo tvarka, kuri visur czia1 mes vejama, ir bepaliovos niur- 
vieszpatavo. Asz pamenu, mes! nėjo: “Vieszpatie, iszgdlbek 
Važiavom pro ja iszleto, idant 
inkainavus kaip gerai buvo 
iszkastos graibės, lygiai nuties
ti keliai ir tvarkingai pastaty
ti mediniai tiltai. Smigdavo 
in akis gražios dažytos valtys, 
prie pat kranto siūbavusios' 
ant ežero bangu, ir begalinio il
gumo skalbiamieji tilteliai, toli 
insidavusieji in ežerą.

—- Taip, esą, aitvaras isz- 
reiszke noro, idant jie skalbtu 
savo skalbinius giliame vande- 
nyjc> o ne brastoj prie krantu, 
tarėm mes.

'Niekam ir in galva neatėjo 
abejot tame, kad viensediecziai 
tikėjo in aitvara, ne tame, kad 
viensėdijoj viskas esą nusista
tė taip, o ne kitaip, tiktai pasi- 
dekojant aitvarui.

Isz baimes priesz aitvara 
.yiensedijos kieme. uesivalkio.jy 
ne vienos skiedreles, nesimatė ppges vedė in aukszta [palėpė] 
jokio sziaudelio, arklides buvo'ir sta!btėlejo priesz inejima ant 
Užlaikomos neblogiau, kaip sa-Į szįeno. , 
lonas, o laukai primindavo 
sodno lysves.

Tasai aitvaras gyfveno vien
sėdijoj visais laikais, ir isz vi
su laiku apie ji esama in vairiu 
istorijų. Czia asz noriu papasa
kot viena isz ju, invykusia 
priesz du szimtu metu.

Buvo tamsi rudens naktis. 
Gausus lietus tekėjo per pilkas 
rastu sienas, tais laikais na
mas da nebuvo apmusztas len
tom, ne m 
rus vejas, 
obeliu medžiu 
stogą.

Siaucziant __ o___  ____
peleda. Ji turėjo lizdą tarp spa-| 
ru didžiajam aukszte, ir ji bu
vo papratusi tenai inlekti per 
maža langeli ties paežiu krai-' 
gu. Bet ji da nesuspėjo atrast 
lango, kaip ja nut veie> votį a, dav[> uuq skaitymo ir pakelda- Vaikas iszdarbo kada parėjo,1 
perpu jos pu uo as i'rsz as.yo prįsi]d,aiiSant audrai, Nusiprausė, pavalgė ir iszejo,1
plunksnas, padaręs ja panaszai užimui ip pauksaczįo

| Tas parodo kad, 
inlekt! ®zeiminįske pabarszkino; ve- Tėvai nuo vaiko, o vaikas nuo

Žėjas iszejo jai atidaryt duris. tėvu atpranta,
Jis tuojaus-gi pradėjo teisiu- Ir tėvai savo vaiku budo 

| ties, kad sedis aukszte su uty i- nesupranta,
(ra ugnimi. Jis pamanė, kad ji Kada šuneliui nelaisve daede, 
l tiktai dėlto tokia tamsia nakti G czia nuo žmonių turi ir geda, 
atėjo, idant ji papraszius elg-

ir su parisztu iprie

gis ji nesiskirdavo su jais ne 
i, ne nakti. Sunkios durys

vairiomis stumelemis, ir pra
ėjo gana daug laiko, pakol se-j 
nai moteriai pavyko, pagalios,' 

j jas atidaryt. Vos tiktai ji ati-j 
dare, sviede szeimininkei j n I 
veidą visa lietaus cziurkszli, 
susisuko prieszkaimbaryj, tarp j 
kilimu, kurie pakildavo ir rai-| 
tydavos, kaip žaleziai.

Sena moteris uždare paskui 
save duris ir pradėjo smarkiai 

Į žingsniuot nakties tamsoje. Ji

Vieszpatie, iszgdlbek 
mus ir pasigailėk!”

Rankoj ji turėjo užžiebta ra
gini žibinta, bet jos mintys taip 
buvo tuomi persiemusios, kad 
ji isz baimes nežinojo ne ka da
ryt, kad ji nežiūrėjo, kur žen
gianti, ir puldavo in balas, ku
rias lengvai galėjusi aplenkt. 
Ne kairta savo sumiszime ji pa
mesdavo praminta takeli, pa
puldavo in -žole ir, užsikabinu
si už erszketkrumu, plesze in 
skiautelius savo ru'bus. Bet, 
pasirodo, ji in visa tai nekreip
davo ne mažiausios domes. Ji 
neatsigryžtant toliau žingsnia
vo, visa laika niurnėdama:

‘‘Vieszpatie, iszgelbek mus 
ir pasigailėk! Vieszpatie, isz-' 
gelbėk mus ir pasigailėk!”

Pagalios, ji priėjo arklyde. 
Užkopė mažomis, siauromis

O, tai pigia arielka, 
Nutrucintu ir gyvuli, 
In viena vieta užėjau, 
Stikleli iszt’raukiau, 
Netrukus pajutau, 
Ir vos nepasiutau, 

Mane pradėjo sukti, 
Ir viduriai gurkti, 

Per keletą dienas sirgau, 
Ir vos, ne vos 

atsigaviau. 
Tai tau gerymo vietos, 
Kur nutrucija svietas, 
Jau kojos in toki pleisa 

, nepastatysiu, 
i Ir visiems apie tai 

pasakysiu, 
Idant arielkos tokios 

negertu,
O in geresnia pleisa 

trauktu, 
Ba ir vėlinąs gala 

gautu, 
Jeigu lasza tokios 

smarves paragautu! 
* * *

Kaip girdėt tai, 
Tėvai daug rugoja 

ant savo vaiku, 
Kad negali gauti 
rodos/su savo šuneliu.

Asz j niis vyrueziai 
'siu. tjl#>

Del

tare Uncle Sam Says

UUUVU Cl-piULlO/JL-ClO 1^11 i 
ndažytas, pute žiau- Į 

ir szakos laukiniu 
atsiremdavo in

darganai atlėkė

Per duris skverbėsi szviesa, 
ir kuomet szeimininke pasilen
kė in preki, jai buvo lengva pa
žvelgt in maža kambarėli, ku
rio sienos buvo perdem nuka
bintos pakinkiais, pleszkemis, 
balnais ir odiniais viržiais. Tie
sa pasakius, tai buvo ne kam
barys, o nedidelis 'butas, ati
tvertais nuo sudėto szieno. Per 
plonas lentines sienas skverbė
si szienas, o viduryj grindų 
juodavo didelis liukas, per ku
ri buvo galima nusileis in ark
lide. Ant lovos, kamaraites 
kampe, sėdėjo senas tarnavęs 
viensėdijoj vežėjas. Jis skaitė
prie užžiebtos balanos szviesos ( 
(Biblija [Szventraszti]. Rodos,' 
i ana '-baisia darganuota nakti ji-^ 
sai negalėjo, ramiai gulėt ‘r, 
miegot. Kas minute jisai atpul- (

savo tarta taip, kaip jam pa
tinka. Asz tiktai negaliu su- 

aitvere? Paklausė jis pusiau'prast, delko musu tėvelis ait-
sznab'ždedamas.

Musu “tėvelis aitvaras” bu
vo paprastai aitvaras.
viensėdijoj niekuomet jis ki
taip ir nebuvo vadinamas.

— Ne, tarė szeimininke. O
jeigu ir pamatycziau, tai nenu- la. Pagalios, vežėjas paklausė:

— O kas su juo loszias szian- 
dien nakezia?

— Kapitonas Du ve, tas, ku-
niece. andPonder these facts, L,__  _

nephew. In 1937 many Americans 
bought the Series C Savings Bond, 
similar in every respect to the pres
ent Series E bond which millions Of 
you are now buying regularly 
through payroll savings or at your 
bank or post office.

During 1947 the Treasury Depart
ment will hand over $4 for every $3 
these wise Americans laid away 10 
years ago. The total payoff In inter
est is a staggering sum—over $100,- 
000,000. Nearly 75 per cent of all

— Ir bjogiau už viską, kad ‘ 
jis nesuprantąs, kad tokiam* 
palivarke negalima taip gy-j 
vent, kaip jis gyvenas. Paine-, 
nu, asz dažnai jo nabaszninkui I 
tėvui sakydavau: jus neduoki
te Terebiu ponui Henrikui! Sa.-j 
kydavau asz, kur ežia jam be- 
intikt ponui aitvariu? Ver- 
cziau atiduokite palivarka jo( 
broliui, žmogui savystoviam ir 
iszmintingam. O ponui Henri
kui duokite palivarka, kurio 

| valdymas neuždedas tokios dl- 
— Pas ta nususėli tiek-pat deles atsakomybes.

O dabar Terebiu neteksią 
J ne ponas Henrikas, ne ponas 

ko' Augustas, o teksią tani kapito-j 
n ui Du've, ] 
nors nepraloszias.

Vežėjas skubai atsistojo, už
sisegė savo szvarka ir paėmė 
balana. Pagal jo iszvaizda bu
vo galima dasiprotet, kad jis 
esą nutaręs nueit in namus ir 
pabandyt pasikalbėt su rotmis
tru. Bet kuomet jis pakele ba
lana, tai pasuko ja taip, kad 
szviesa nupuolė in keturkampe 
grindyse skyle, per kuria jis 
paprastai nusileisdavo in ark
lide. Ir staiga ir jis pats ir szei
mininke pamate, kad ant kope- 
cziu, iszkiszes isz skyles galva, 
stovis aitvaras. Jis stovėjo ant 
virszutinio laipto, mažas ir pil
kas, kelnėmis ir pilkam szvar- 
ke sidabriniais knypkiais. Jis 
klausėsi pasikalbėjimo su to
kiu nusistebėjimu, lyg kad bu
tu suakmenejas. ” 

vežėjas ir
jaus-igi pasisuko in szali. Jie 
nudavė buk aitvaro nemate.

— Na, o dabar asz manau, 
mums senukams verlziau esą 
nuėjus pasilsėt, tarė vežėjas 
balsu, kuriam jis stengėsi pri- 
duot ne,susirūpinimą niekuomi.

‘ ‘ Tu, jog žinai, kad czion 
viensėdijoj nėr reikalo sėdėt 
naktimis be miego net ir tuo
met kai in duris beldžiasi beda. 
Czia ir be mus yra kam budėt. ’ ’

— Taip, tavo teisybe, czia 
yra kam budėt, tarė nuolankiai 
szeimininke. Ir daugiau ne žo-

varas neinsikiszas losziman.
— Bet jog jis nuolatos esąs 

Bet' ark'lydeje ir vargu ar žinąs kas. 
pas mus darosi, tarė szeiminin- 

Į ke.
Po to ant aukszto užstojo ty-

sigaseziau. Musu tėvelis aitva
ras, .apart gera, mums nieko ne- 
linkis.

— Tu veltui tarne taųT esi ris iszloszia, kaip tiktai dasily- 
insitikinusi, tarė vežėjas. Viso-1 ti prie kaulu.
kiame atvejuje, jis esąs asztrusj 
szeimininkas, pastaruoju-gi maža šzirdies, kiek ir tarto,t ta- 

_  „ s giliai su'simanstes. 
mato-! ^uo i° rotmistrui nėra 

laukt pasigailėjimo.
— Netrukus jis visa Tere

biu valdysiąs, tarė szeiminin
ke.

Vežėjas paėmė biblija, apsi
suko, taip idant ant jos nupul
tu szviesa ir buvo bepradedąs 
skaityti.

—' Asz ka-tik isz proto ne- 
iszejau, kuomet ju kalbas isz- 

merkt akis in tai, kad jis žudąs’ klausiau, tarė szeimininke. 
ir save iir viensėdija., skundėsi Taip man buvo pikta ir nejau- 
ji. | ku! Pradžioje jiedu buvo links-

— Viensėdijos valdytojas iri nib ir musu ponas tiktai juoke- 
' si isz to, kad praloszdaves. O
dabar jiedu jau ne 'žodžio ne 
kalba, nebent tiktai tuomet, 
kai musu ponas nauja sklypą 
praloszias. Tuomet jis prade
dąs koliotis, o szis antras fkva- 
toti. i

Senias vežėjas skaitė ir 
nejoj bejt isz jp^virpaneziu lupu

is kartojo: Vienas Vida 3mas 
sklypelis už kito, vienas Uisz- 
kelis už kito, pieva už pieve>s ir 
dirva už dirvos. /

— Kokia nauda tame, l/a tu 
skaitai ? Tarė szeimininke. 
Kad tu butam, tikras vyras, tai 
nueitumei tenai ir priverstu- 
mei ji gerumu ar jiega pamest 
loszima, pakol jis da savo pali
varko nėra praloszes.

— Asz jau pasenau sziuose 
namuose begyvendamas ir ži
nau, kad Silfenbrandta pigiai 
nenustabdysi, kuomet jis ka

I . ■ laiku viensėdijoj daug kas to-; re vežėjas 
kio invyksta, kas jam, , 
mai, nesidalboja.

— A, jeigu jis butu taip asz-. 
trus, kaip tu sakai, jis niekuo-! 
met nedaleistu, idant rotmist
ras [kuopos vadas] darytu tai, 
ka daras!

Vežėjas stengėsi ja perspet.
— Tu neprivalai užmirszti, 

ka tu kalbi apie musu poną!
— Asz negaliu todėl už

merkt akis in tai, kad jis žudąs’

pakol jis da kam buyers of Series C bonds held on to 
d them for the full 10 years. You hiveOSZias. ” the opportunity now to join your fel-

low Americans who will share in the 
Treasury Department’s 1957 payoff 
of an extra dollar for every $3 you 
invest now in Savings Bonds.

U. S. Treasury DepartmM

Pirkie U. S. Bonus Sziandieri!

szeimininkas, rotmistras, o 
mes tiktai jo nuolankus tarnai, 
pakartojo vežėjas pamokinan- 
cziai. Bet staiga jo balsas nu
truko ir jis su didžiausia baime 
paklauso : ar 
naujas kvaila 
rojo rotmisti

o sūnelis 
nheina po velniu:

Norints'isunelis da 
/ jaunas, 

Jau nebages vėžlioja 
in daiba,

Vargszas per lietu 
ir sniego klampojo, 

Ne viena karta net 
apsiaszaravojo.

Silpnas žiedelis, be 
, laik vysta,

Nežino vargszas kas 
tai jauny st a,

Nelaisve didele pas 
tėvus turėjo, 

Tėvai ant to 
nežiūrėjo, 

Nežino nieko 
niekas nepamokina.

Noirs blogai daro, 
Nieks Negina, 
Anksti iszęina, 
Vėlai suy.ryžta,

Apie sūneli tėvai užmirszta.

vėl koks-nors 
umaiiymas pa- 
n galva? ,

visus 
szeimininke, 

(yruojant isz vie
ta. O kuomet ne- 
jis pralosze ark

lius ir karves, Visu gyvuliu ne
tekės, jis nusįvere už viensėdi
jos. Jis pastate ant kortos vie
na valdoma s[ ypa už kito, vie
na paskui kii 
va už dirvos, 
ir viską, visk

Vežėjas bt > pusiau bekilus 
nuo savo vie j, pakol ji jam 
ta pasakojo:

savo pinigu 
sėdėdama, s 
no s puses in 
teko pinigu,

i iniszkeli, ir dir- 
pievauž pie vos, 
pralosze.

)uk tai jam bu-

niur-

szeimminke tuo- riS1ni’ W ndg

džio nepratarus, jinai pakele 
r no grindų1 žibinta, iszlipo per 
liuką ant kopecziu ir isznyko 
tamsoje.

Kuomet szeimininke sugry- 
žo in namus, ji tvirtai pasiryžo 
tuojaus-gi nueit ir miegot. Isz 
dalies dėlto, kad ji žinojo, kad 
aitvaras esąs nepatenkintas, 
kuomet žmones be reikalo ne
miega naktimis, bet svarbiau- 
sia, ji buvo giliai insitikrinusi, 
kad dabar, kai aitvaras žino 
apie visa, kas dedasi, viskas 
busią taip sutvarkyta, kad g§- 
„___ _____jga.li. Bet nuėmus
nuo saves raktus, ji jau vėl pa
juto nenugalima troszkima ži
not, kas darosu su loszikais. Ir 
negaiszuojant laiko ji buvo gi
liai insitikrinusi, kad dabar, 
kai aitvaras žino visa, kas dė
dasi viskas busią taip sutvar
kyta, kad geriau ir but negali. 
Bet nuėmus nuo saves raktus, 
ji jau vėl pajuto nenugalima 
troszkima žinot, kas darosi su 
loszikais. Ir, negaiszuojant lai
ko, ji vėl priselino prie mažo 
kambarėlio duru.

—BUS DAUGIAIĮ-

in pilko ir sviede ja du kartu in p- • . . i Kiniui.
siena. Tuomet auksztis atsisa
kė nuo nauju mėginimu i____
in lizdą. Vietoj to, ji atsitūpė 
ant laukines obeles ir szauke 
ten per visa nakti.

Namuos buvo tyku. Bet pa
gal szviesa, prasiskverbiaUczia 
pro langiniu plyszius, buvo ... ,

• i , , . . tis atsargiau su ugnimi. iaisZku, kad namu gyventojai ° °
esą da nesugule. Laikas nuo1 —1 U asz puts žinau, kad 
laiko buvo galima iszgirst.gar-1 tai pavojinga, tarė jis. Bet man 
sus juokas, po kurio vėl užsto-^Pasirode, kad kas-nors turis to- 
davo kapu tyla.

Apie vienuolikta valanda skaityt! |
-------------------------------------- 1 Sena moteris in tai nieko ne.

Istorija apie “AMŽINA ŽY- atsake. Ji atsisėdo ant dėžės su' 
DA.” Jo kelione po svietą ir odų atrežom ir senais gelžga-'

kia tamsia nakti Dievo Žodi

liudymas apie Jezu Kristų.
20 Centai.

liais. Ji da vis buvo taip iszsi- 
gandusi, kad niekaip negalėjo.

SAULE PUBLISHING CO., atsipeikėt. Rankomis ji cziupi-
Mahanoy City, Pa. - U.S.A, nėjo ir plesze priekaiszte

Neturi drabužio kaip reikia, 
O da ant kožno žingsnio 

ji keikė.
Ir taip sūnelis auga lig metu, ■ 

Jokios ateities priesz save 
nemato, 

Pameta tėvus ir iszvažiuoja/ 
Ir taip po svietą liuosas 

reizuoja.
Daug yra tokiu tėvu, 
Kad • nemokina vaiku,1 

Tai ko daugiau gali norėti, 
Ir apie tokius tėvus kalbėti ? 
Bus gana, nes turiu užtylėti!

Atstato Atminties Gotehes Gimimo Narna

y Gi : j' O
r. ip 1 B ? v’’u-
U. . | -IiIii r fe,

Vokiecabai gerbe ir 
gerbia rasz Johann Wolf
gang GoteHs yra ne tik 
Vokietijosjr viso svieto 
garsiausiais ir dainius. 
Jie laike s'aszytojo gimi
mo narna į visos tautos

szventove. Per kara szita Vo- 
kiecziu szventove buvo su
griauta ir sunaikinta, kai Ame
rikos ir Anglijos eroplanai be
veik visa miestą Frankfort-on- 
the-Main su žeme sulygino.

Paveikslas po deszine paro-

Susimildami, jeigu iszkeliao- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszvA- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandiėn 

j aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o dęl mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mūs 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

do kaip ta szventove buvo su
griauta ir sunaikinta, o po kai-j 
rei parodo kaip tas tarnas, ta 
tautiszka szventove iszrode 
pirm negu Amerikos ir Angli-Į 
jos bomberiai ja sunaikino. Ji 
dabar yra atstatoma.

SKAITYKIT

PLATINKIT!
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Žinios Vietines
— Utarninke Szventos Ag- 

nieszkos.
-— Gerai žinomas advoka

tas James A. Dolphin nuo 35 S. 
Main Uly., pasimirė Ketverge 
3:30 ryte. Paliko paczia, 3 su
ims ir viena dukrele. Laidotu
ves atsibuvo Panedelyje.

•— Seredoj Szvento Anast.
— Subatoj apie 200 mai- 

nieriu prie Park kasyklose isz- 
ęjo ant straiko, isz priežasties 
kad. Delano Anthracite Kasyk- j 
liu Kompanija nori in vesti' 
nauja plana kad. numažinti 
įdarbo laika prie kasykliu.

—< Ketverge Szvento Rei- 
mondo.

Shenandoah, Pa. f Laidotu
ves a. a. ponios Viktorijos [Bu- 
czinskiene] Paulauskiene, 124 
Schuylkill Ave., isz Heigths, 
atsibuvo Panedelyje su Szv. 
Miszomis Szvento Jurgio Ibaž- 
nyczioje 9-ta valanda ir palai- 
Idbta Szv. Juozapo parapijos 
kapinėse Mahanoy City. Sau
do 8-ta diena, velione staigai 
apsirgo prie Miner’s banka ant 
.West Centre ulyczios mieste, 
ir likos tuojaus nuvežta namo. 
Gydytojas stengėsi iszgialbet 
jos gyvastį, bet visi stengimai 
nepasiseko ir Dievas paszauke 
jh savo karalysta. Velione gi- 
me Lietuvoj. Atvyko in Ameri
ka būdama jauna mergina. 
Daugelis metu adgal gyveno 
Gjiraidfvilleje. Paliko savo 
vyra Matieusza; trys dukte
rys : W. Paulauskiene isz Pres
ton Hill, Girardville; Panele 
Marie Buczinskiute, New York 
ir J. Willisiene, mieste, taipgi 
sunn Vinca Buczinska, Plain
field, N. J.

t Pijus Vokietaitis, buvu- 
eis gyventojas szio miesto, pa
simirė Seredos ryta pas duk
terį p. H. E. Boyd, Baltimore, 
Md. Velionis pribuvo in czio- 
liąis isz Lietuvos daugelis me
tu adgal, ir po tam szeimyna 
persikraustė in Baltimore, Md. 
Jo pati Margareta mirė 20 me
tu adgal. Paliko dvi duterys: 
H. E. Boyd ir Ben. Hoffman ir 
sunu Aleksandra, visi isz Bal
timore. Laidotuves invyko 
SuJbatoj su apiegomis Szv. Al- 
ponso bažnyczioje, Baltimore, 
o kūnas likos parvesztas in 
Shenadorije ir palaidotas Szv. 
Jurgio parapijos kapinėse.

Komunistas
Suimtas

Dirbo Valdžioje Ant 
Žinių Sztabo

WASHINGTON, D. C. — 
Vienas darbininkas valdžioje, 
kuris Gruodžio [Dec.] menesy
je buvo pravarytas isz valdžios 
darbo už tai kad jis insimelavo 
in valdiszka darba ir tiesos ne
pasakė kad jis priguli prie Ko-' 
munistu partijos. |

Kai szitas buvusis valdžios' 
darbininkas buvo suaresztuo- 
tas, pasirodė kad da penkios 
deszimtys trys kiti tokio plau
ko darbininkai yra intarti, ku
rie inlindo in valdiszkus dar
bus.

Suimto darbininko vardas 
yra Carl Aldo Marzani. Kiti to
ki jo draugai ar pasitraukė ar 
buvo pravaryti. Daugiau negu 
du szimtai pamėtė savo dar
bus ar buvo pravaryti.

Carl Aldo Marzani atvažia
vo isz Italijos in Scranton, Pa., 
1929 metuose. Jis buvo isz 
vaisko paleistas Rugpjuczio 
[Sept.] 1945 metuose už tai 
kad jo žmona, motina ir mažas 
vaikas reikalavo paszelpos ir 
užlaikymo. Tada jis insirasze 
in “Reserve Corps,” kaipo 
saržentas del kariszku žinių 
rinkimo.

Jis insisuko in valdiszka 
darba Spalio, [Oct.]1945 me
tuose, ir buvo pravarytas 
Gruodžio [Dec.] menesyje, 
1946 metuose.

Slapta policija ir teismas da
bar intaria Marzani kad jis, 
variuodamas slapyvardi Tony 
Whales, ragino daug augsztu 
žmonių prieszintis valdžios nu
sistatymui imti jaunus vyru
kus in vaiska. Jis prakalbas sa
ke susirinkimuose kurie buvo 
Komunistu surengti ir vedami 
1940 ir 1941 metuose.

Greitas Paežio Patarnavimas

Valdžia pradeda vežti 
paczta su eroplanais kurie gali 
patogiai nusileisti ant mažos 
vietos ar kad ir ant paczto sto
go. Szitas eroplanas atskrido 
isz La Guardia Field in Brook-

lyną. Szitoks paczto patarnavi
mas labai sutrumpina kelia 
laiszku. Dideli eroplanai atve
ža laiszkus in eroplano stoti, 
tenai mažesni eroplanai paima 
ir. atveža stacziai in miestą.

PARVEŽIMAS
ŽUVUSIU

KAREIVIU

IE/3 Neužmirszkit atnau-- 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 

Į sunku varyti, ypatingai lai'k-
PHILADELPHIA, PA. raszczio, kuris sureikalauja 

Valdžia iszleido maža knygele, įogna doleri. ACZIU!
kurioje yra suraszyta ir gražiai 
iszdestyta ir paaiszkinta apie 
tvarka del parvežimo kareiviu 
kurie žuvo kituose krasztuose.1

Szitoje knygele yra paaiszki-'
nimai ir atsakymai in visus Knygele, Dabar $1.00 
klausimus, kurie dabar rupi tu 
kareiviu giminėms. Czia pa-1 
aiszkinta kaip galima pasirink-j

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

1 ti vieta kur žuvusio grabas bus 
parvesztas ir palaidotas, kaip 
Karo Sztabas rūpinasi visus 
grabus ir kapus paženklinti ir 
kaip juos prižiūri, kaip žuvu
sio vaiko ar gimines lavoną ir 
graba parsitraukti namo, kur 
ir kaip palaidoti, ir kur kreip
tis del kariszko ir garbingo pa

Dabar galima siunsti laisz
kus per eroplana už penkis 
centus.

lydėjimo ir palaidi j imo.
Szita knygele yra tikrai rei

kalinga visiems tiems, kuriu
centus. Szitie laiszkai daug( vaikai ar gimines žuvo per ka- j 
greicziau nueis negu pirmiau ra. yisi galite szita knygele 
kai jie buvo siuncziami ant gauti jeigu tik paraszysite
traukiniu.

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

Rodykle:

Bažnytini® metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorių®.
Maldo® Rytmetinei.
Vieszpatie® malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimą®.
Apasztalu Sudėjimą®.
Deszimti® Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Viltie®, Meiles

Įėjima ir 10,000 doleriu baudos.
Marzani nėra koks durnius. 

Jis iszejo Williams kolegija ir 
mokinosi in augszta ir garsin
ga Oxford universitetą, Angli
joje. Jam pasisekė inlysti in at- 
sakominga vieta valdžioje už 
tai kad valdžios sztabas tu/ejo 
tiek daug žmonių isztirineti, 
kad negalėjo visus tinkamai 
perž^reti. Bet Slapta

SPAUDOS LAISVE
RUSIJOJE

GALINGA
AMERIKOS ARMIJA

laiszka ar atvirute in szita ad
resą: American Graves Regis
tration Service, Colonel Turner 
R. Sharp, Commanding Offi
cer, 2800 So. 20-th St., Philadel
phia, Pa.

Szv. Komunijom. 
Sakramenta. 
mieliau. Jėzau a, 
Szvencziausio*.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

nes 
klaus

ir
D 

mu

isz anksto duoti Sovietu val
džiai vardus visu laikrasztinin- 
ku kurie nors ka priesz 
kada nors

Amerikos armijoje dabar Isztekejo Už Kareivio

mreti. Bet Slapta Valdžios 
:ija tykiai ir niekaip, nieko 
kins ilga laika tyrinėjo, 
Tin ėjo ir galutinai gana 
k sujudo anie Įą r*-— 
par ji sucziu£^W r
/tar visiems kitierns uo
stams valdžioje kiszkos 
a. Nors valdžia da nieko

tiek daug nedaro, bet Slapta 
Valdžios Policija žino kad keli

ku kurie nors ka priesz Rusija 
kada nors rasze.i Paskui rei
kės kad kiekvienas laikraszti- 

laiiporta, viza in 
|*oje buvo keli 
: Bfrr asztūiinku,

ninkas gautu 
Rusija. Am 
tukstancziai

Czia Am.™ 
rasztininkams w 
tinkamos vieto:
Moskvoje nieki 
buvo ir nebus?

randasi dvieju rusziu karei-I 
viai: pienburniai ir per greitai' 
pasene kareiviai. Jaunas vyru-j 
kas stoja in vaiska už tai kad 
jis bijosi kad ji panevalia nepa-' 
imtu, už tai kad jis tikisi gauti 
mokslą už dyka, uę tai kad jam 
namie insipyko, u, tai kad jils 
mm**“' j ■ ■ t «*■ :^r -Xirt’ n y t hi ■Rad\jis nori svetinius krasztffs 
pamatyti, ar už tąi kad jis no
rėjo paragauti to ^istringo, ge.i7

Raišiems laik-
^o parūpintos
apsigyventi, dulingo ir paleistuvingo gyve 

anaszaus ne ninio apie kuri jis tiek daug

Frackville, Pa. t Sirgdama 
ilga laika, gerai žinoma Kata
rina Pecziuliene, 53 metu, am
žiaus, nuo 146 N. Railroad 
Ave., numirė Petnyczioj, Ash
land ligonlbute. Gimė Lietuvoj 
prigulėjo prie Apreiszkimo P. 
M. Liet, parapijos mieste. Pa
liko savo vyra Joną; dvi duk
terys: Ona, pati William Con
rad namie; Julija, Washing
ton, D. C., ir sunu Viktorą, 
Philadelphia. Laidos Utar- 
ninke, s,u apiegomis Apreiszki- 
mo P. M. bažnyczioje 9:30 va
landa ryte ir bus palaidota pa
rapijos kapinėse.

Cleveland, Ohio. — Nelaime 
atsitiko mieste, kada namas li
kos suardytas per ekspliozija, 
kuriame likos sužeiszti 14 žmo
nes. Policija tyrinėja nelai
me.

Jis taipgi yra intartas už tai 
kad jis stengėsi musu karei-! 
vius subuntavuoti ir vis juos 
ragino prieszintis savo vyres- 
niemsiems. Jis ragino Komu
nistus stoti in vaiska ir steng
tis nuversti kapitalistine vai-, 
džia. Marzani gavo net redak
toriaus darba ant žinių sztabo,1 
ir toki darba dirbdamas jam 
buvo gera proga savo Komu- 
nistiszka propaganda vesti.

1942, 1943 ir 1946 metuose 
Marzani po prisieka svieczino ! 
ir sake kad jis nepriguli prie 
Komunistu partijos, ir kad jis 
nieko bendra su ta partija nie
kados neturėjo. Jis taipgi užsi
gynė kad jis prisidėjo prie par-j 
tijos veiklos ar Komunistu 
Fondo. Jis taipgi užsigynė ir 
sake kad jis niekados nesake 
prakalbu Komunistu susirin
kimuose, po slapyvardžiu To
ny Whales.

Augsztas teismas dabar ji 
suėmė del vienuolika prasikal-Į 
timu. Už kiekviena prasikalti-' 
ma jis gali būti nuteistas, apsū
dytas ant deszimts metu in ka-

“Talmudo Paslaptys”

SKAITYKIT
i ^“SAULE”'^ 
į. PLATINKIT!

tukstancziai da didesniu tokiuj Jaunas> 
j žmonių dirba valdžioje. Slapta!
Policija jau seniai butu juos vi
sus sucziupus, bet valdžios di
džiūnai ir politikieriai vis insi- 
kisza ir Policijai sutrukdo dar
bą.

Mes jau seniai ir tankiai ra- 
szeme kad daug Komunistu ir 
raudonskuriu turi sziltas vie
tas musu valdžioje. Dabar ma
tyti kad ir valdžia isz miego 
prisikelia ir ima apsidairyti. 
Jankeli metai atgal, Slapta 
Valdžios “FBI” Policija isz- 
siunte savo žmones po visus 
miestus ir miestelius suskaity
ti visus Komunistus.

i kam nieko nesake, užėjo pas 
'parapijos klebonus, pasiszne- 
| kejo pasiteiravo ir paskui kar- 
I tais da ir paežiam klebonui 
I daug pasakė apie jo parapija 
ir jo parapijieczius. Jie žinojo 
ir dabar žino visus tuos kurie 
ima Komunistiszkus laikrass- 
czius, kurie eina in Komunistu 
susirinkimus ir kurie remia ar 
nors pritaria Komunistams.1 
Jie visa tai žino ir turi užsira-Į 
sze savo knygose ir tik laukia 
progos tomis savo žiniomis pa
sinaudoti.

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 150 ::

Saule Publg. Co., Mahanoy City, Pa.

0 jeigu koks girdėjo ir skaitė kaip galima su 
, nepasimokines apie vienu cigaretu nusipirkti mo- 

j Rusijos laisve laikrasztininkas teriszkes meilumus ant nakvy- 
mansto kad jis gales Moskvoje 
sau eiti kur jis ari, jis greitai 
apsiriks.

Laikrasztininkms nebus va
lia su Sovietu ži 

. betis, nebus valią,
■ pramogas ar in v szus restau-
■ r anas, ir jiems bi griežtai už-
. drausta iszeiti a iszvažiuoti
i isz Moskvos ri

Jie bus in teatrai* in opera.
bet tada jiems bi jaskirta la- 
l-m' rrovLin rvci TTO nfclzivio ' ®

nes.
O per greitai pasenės kare: 

vis, kuris per kara buvo vaiske'metu amžiaus, 
ir dabar vėl stojo in vaiska, nie- England, atvažiavo in Ameri- ' 

(ko nenori, nieko nesitiki, nieko su savo teveliu pavelinimu

Isobel Mary Butwell, 15 
;, isz Reading,!

. . . (ir nepaiso. Jis buvo per jaunas iszteketi už buvusio kareivio,'ti m vieszas .... ... .. 1 __ ikai jie paėmė in vaiska, jis per Saržento Paul Sinclair, 22 me-' 
greitai ir per daug visko mate amžiaus, isz Youngstown,

Jie nie-

Nors musu valdžia savo Už
sienio reikalais skaitosi drau-' 
ginga Rusija, bet czia namie 
nepageidauja ir nepasitiki tais 
Komunistais, ir už tai juos vi
sus skaito, kad, reikalui prisi
ėjus, Policija be jokio vargo ar 
darbo galėtu visus pasiszaukti 
ar paimti.

rubežiaus.

a - -----o — .. ... .v. i

. ir pergyveno. Jis jaucziasi kad ®hio. Jiedu susitiko ir susižie-j 
jam jau ateities nėra, kad gy- ^avo Anglijoje kai Isobele bu-

bai garbinga v i, atskirta 
nuo visu kitu žiliu.
rasztininkai isz / rikos Mos
kvoje buskaip rai lotieji czia 
nuo kuriu visi tr rauktis, ir 
kuriems nebus v 
prisiartinti, kad 
kriestu ta limpa a, laisves 
ir demokratijos Ii

Laik-

prie kitu 
ti neužsi-

| venimas, kaip mes gyvenimą1 vo trylikos metu.
I suprantame aplenkė ji. Jis

i ar nenori gryžti in papras-jn 
ta, taikos gyvenimą, jis darbo 
neranda ar nenori jieszkoti ir 
už tai jis gryžta in vaiska.

Amerikos generolai mokėjo
kaip kariauti, bet nemoka kaip Amerika paskyrė 50,000 tonu

PASKOLA ITALIJAI

WASHINGTON, D. C. —
-------------- -- -------------- £-----------------------J „ J „ ~ —

. darbuotis del taikos nesupran- kviecziu Italijai del skitu me-1- J
ta kaip kareivius lavinti ir mo- tu. Jau keli laivai su kviecziais 
kinti kad jie butu Amerikos pa- buvo ant mariu ir plauke in Vo- 

1 siuntiniai, ambasadoriai sveti-^ kietija. Per radijo buvo tu lai-

Pirkie U. S. Boilziadien!

SVARBI ŽIN|AUDO-
TOJAMS VA NIC !

.skutine

pridėta

Ketverge, Sausihnuary] 
23 d., 1947 m., b 
diena del užnfmo už 
vandeni pakol
bausme 5 % antlo dole
rio, jeigu rokunfous už
mokėta už van Visi 
kurie yra kalti andeni, 
už 30 dienu buarsti ir 
neaplaikys vanc Atsi
lyginkite tuojau;

Mahanoy Townshhority.

muose krasztuose. Generolai vu kapitonams praneszta kad 
nemoka'kaip mokinti, o karei-j jie pasuktu savo laivus in Ita-J 
viai nepaiso ir nenori mokintis.1 lija, nes Italijoje žmones jau

Tai tokie generolai, kariniu - J badu mirszta. 
kai ir kareiviai sudaro ta taip 
vadinama Amerikos galinga 
armija sziandien. Už tai Ameri-J 
kos Karo Sztabas taip labai ap- 
siszauke svetimuose krasztuose r | 
po karo, už tai tie kurie per ka-, 
ra ant ranku neszioja Ameri- 
kieczius kareivius, sziandien 
juos niekina ir reikalauja kad 
prakeiktas Yankis važiuotu 
sau namo.

Butkus sako kad daug ge
riau būti prakeiktu, 'bagocziu, 
negu gerbiamu ir stumdomu 
ubagu. I

| Italijos Premjeras Aicide de 
*1 Gasperi stropiai darbavisi czia 
| Washingtone ir intikino musu 

'i valdžia kad Italijai reikia pa- Į
l gelbos. Per jo pastangas Itali- 
I ja gavo ir paskola. Amerikos 

>lankos patvirtino Italijai szim- 
1 to milijonu doleriu paskola del 

szitu metu. Premjeras Aicide 
de Gasperi jau butu iszvažiavęs 
namo, bet tlogas oras ir miglos 
sustabdė visus eroplanus.

Skaitykite “Saule”
___ _______________ T

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

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

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

Komunijos.
Garbinimas
Malda 
Malda 
Malda 
Malda 

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Minis tranturas.

Szv.

prie
Szv.

Szv. Sakramento- 
Tamosziaua. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos SzvencziausioB® 
Bernardo prie Szv.

Saule, Mahanoy City, Pa.

‘SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik* 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszantl 
reikia drauge ir pre-j 
numerata siunsti peri 

Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Pa.




