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Isz Amerikos 
Ugnis, Vejas

Ir Gaisrai
PHILADELPHIA, PA. — 

Szita niekieno nesitikėta szal- 
na, szaltis ir vejas visus žmones 
pagavo neprisirengusius. Kai 
tvoros pradėjo braszketi ir le
das pokszteleti ant ežeru ir 
prudu, visi daugiau anglių už
sipylė ant pecziaus ar guzikuti 
paspaude kad daugiau aliejaus 
degtu del szilumos, ir apie pe- 
cziu sutupe szildesi.

Kai peczius karszcziau dege, 
kai daugiau malku, anglių, ar 
aliejaus visi vartojo del szilu-| 
mos, tai ir daugiau nelaimiu' 
atsitiko su pecziais, ugnimi ir j 
gaisrais. O su tuo baisiu szal- 
cziu da susidėjo ir susitarė 
toks žvarbus ir stiprus vejas, 
kad langai dundėjo, medžiai 
lenkėsi ar lūžo ar su szaknimis 
iszsitiese girioje.

Szaltis, vejas ugnis ir gais
ras daug bledies padare.

Girardville miestelyj^, Penn- 
sylvanijos valstijoje gaisras li
gi žemes sudegino beveik visa 
skviera namu. Vietiniai laik- 
raszcziai skelbia kad ežia pa
daryta bledies daugiau negu už 
czverti milijono, bet areziau 
tiesos bus pasakyti kad apie 
szimta tukstaneziu doleriu pa
dengs viską.

West Conshohocken Gas 
fabrikai užsidegė ir daug žmo
nių Philadelphijoje neteko szi
lumos ar negalėjo pusryežius 
iszsivirti. Tas pats ir Norris
town mieste buvo.

Amerikos Sekretorius
elgima.

Baisios ronos ant ranku ir 
kojų parodo kad ji buvo su- 
riszta ir tampoma ir kankina
ma pakol ji pasimirė. Paskui 
jos galva ir visas veidas buvo 
sudaužintas. Po tam jos kūnas 
buvo pusiau perkirstas ir isz- 
mestas ant tuszczio loto.

Slavai Reikalauja 
11 Bilijonu Dole
riu Isz Austrijos

Naujas
GubernaiiOnusBledies Padare Ameri-

Szaltis, Viesulas Ir Gaisrai
HARRISBURG, PA. —

James H. Duff bu /o invezdin- koje; Komunistai Valdžia Lai-
Kai Amerikos Sekretorius 

James F. Byrnes, 68 metu am
žiaus, atsisakė ir pasitraukė 
isz savo vietos, Prezidentas 
Trumanas paskyrė Generolą 
Geo. Marshall in jo vieta. Gene
rolas Marshall yra 67 metu am
žiaus. Generolas Marshall yra 
gimęs Uniontown, Pa., jis ka- 
riszkus mokslus ėjo in Virginia

Military Institute, kur jis atsi
žymėjo kaipo geras ir gabus 
fut-bolistas. Generolas’ Mar
shall buvo paskirtas viso Karo 
Sztabo Vadu Rugpjuczio Sept., 
pirma, 1939 metuose. Sekreto
riaus Byrnes paveikslas po 
kaire, o naujo Sekretoriaus Ge-Įnus barnius ir 
nerolo Marshall paveikslas po ir dabar ste 
deszine.

tas kaipo Pennsylvanijos tris- 
deszimts-ketvirtas gubernato
rius. Jis užima Joha C. Bell, Jr. 
vieta.

Naujas Gube 
ragina visus 
dirbti iszvien i

Baptistu bažnyczia, Salem, 
mieste New Jersey valstijoje 
užsidegė.’ Laikrodis ant tos 
hažnyczios visai nepaisė gaisro 
ir musze deszimts kai ugniage ■ 
šiai gesino bažnyczia.

Namas užsidegė Philadel
phijoje ant 1609 N. Marshall 
ulyezios. Louis Cantor, 43 metu 
amžiaus, jo žmona Ida, 40 me
tu amžiaus ir j u dukrele Fern, 
12 metu amžiaus iszszoko isz 
savo deganezio namo ir visi bu
vo sužeisti. Policijantai juos 
nuveže in St. Lukes ligonbute.

Trys vaikai buvo ant smert 
užmuszti kai kas nors ekszplio- 
davo mokykloje ir paskui mo
kykla užsidegė, Monroe City, 
Mo. Szeszi kiti mokiniai ir vie
nas mokytojas buvo apdeginti 
ir sužeisti.

Rockford miestelyje, Illinois 
valstijoje, Kunigužis Peter P. 
Powder turi, ar tikriau sakant, 
turėjo tris ožkas ir du tvartus.
Dabar jis turi dvi ožkas ir vie-

mejo Rinkimus Lenkijoje, 
Laisves Paskutine

Viltis Užgeso
mo-usu vaikams. Visi

miestai ir miesteliai ga

Pargryžu-

zti. Jis 
nusistaty- 
net devy- 

bo ir savo

vagiate;
dvieju metu (mergina, Eliza

 

beth Short btjivo žiauriai nu
kankinta ir nežmoniszkai nu
žudyta. Ji labai mylėjo juodas,

tijos svarbia
?ie iszkilo

vis 
veteranai nebus1 
savo ir savo part 
mus iszdeste ir
nis punktus savo 
pasižadėjimu.

rius Duff 
ublikonus 
irszti se- 
nratimus 

iszti vals- 
usimus, giau ir daug geresniu rijiokyto- LONDON, ANGLIJA. — Lenkija su 

^cVugoslavija reikalauja baisiai daug žemes ir 
i paraJpiĄigu isz karo nukamuotos Vokietijos ir Aus- 

mos isz valstijos kad vifeur bu-1 ja g .. j krasztai inteike savo pareika- 
r.n o’Aria.nsincj mnlrizk'lnc:) ir m n. A

lavimus Keturiu Didžiųjų Tautu Tarybia, kuri

na tvarta. Viena ožka sau ra* 
miai kramtė elektros drata, ku
ris užsidegė, ožka užmusze ir 
tvarta sudegino.

Ponia Ruth Heck, 33 metu
.. - • .• i I szilkines sukneles ir beveik vi-amziaus žmona ir motina sku- 

binosi virti vakariene, Lancaa- sados tokias neszlodavo nes .
ter mieste, Pa. -Ji uždėjo ant'£zita iu0[iPlanke labai «razlMl ? ^teranams-' 

(tokiose suknelėse iszrode. Už siems Kareiviams. Duos pagel- 
pecziaus ma u, bet ne gana, . s sukne ! ba visoms kareiviu szęimy-i
greitai tos malkos msidege, tai J J J. . . j „ VT)atingai toms kuriu 'vieszkeliu ir prižiuręs kad visi 
ji pasiėmė gazolino ir ketino'les nesziodavo, ta! josios drau- n°ms, ypatumai toms kuriuK-------
ant tu malku užpilti. Ji parimi-1 
re in St. Joseph’s ligonbute Se- 
redoj, jos vaikas Jonukas, sze- 
sziu metu amžiaus pasimirė 
Panedeli, o jos vyras ligonbute.

Ugnis isztirko ir gerokai ap
degino tris sztorus ir vietas 
kur gėlės yra auginamos ir par
duodamos. Viena in Mount 
Airy, kita in Highland Park 
ku_ net keturi dideli gėlėms 
namai sudege.

Vienas jaunas Philipinas ku- _. . . . . . ..I Duif ta pati mums prižada),ris buvo pripratęs vis nusi- vo suvaržytos ir taip tampriai 
surisztos, kad virve net indegi- 
no jos kuna.

Policija dabar jieszko tos 
“Juodos Jurgines” draugu ir

tu geriausios mokyklos) ir mo
kytojai.

6—Vieszkeliai: Taisys viesz- dabar rengia taikos sutartis su Vokietija ir 
kelius skersai ir iszilgai visa1 
Pennsylvanija ir statys daug 
nauju ir geresniu ir saugesniu

vaikai ar vyrai žuvo ar buvo 
sužeisti per kara. Visiems ka
reiviams valstija paskirs atsa- 

Bonus.” 
buv7surasta"ant'tožo’zio loto' kareiviai turi tik
ana Seredoe vakara. Jos veidas’ lr Jle£MS k° tlk ]le

I ir galva "buvo taip sumuszti ir, r .
sudaužyti kad nebuvo galima1 2-Upes ir upehukus iszva- 

. . x- .. __ . ,T , l lys ir iszczystins, kad visur visijos visai pažinti. Slapta Vai- J .... ___ ........................  i žmones galėtu gauti gero iri dzios FBI policija sužinojo kas s ,
. . '. .. j sveiko vandenio. (Gubernato-ji per viena isz jos pirsztu at- . . . '. . .

1 viii a IVTavf.in ia.ii coniai ir +.aii_ 
spaudos fabrike kur ji dirbda
vo. Jos kūnas buvo pusiau per
pjautas, jos rankos ir kojos bu-

du “Juoda Jurgine.”
“Juodos Jurgines” iszbiau-j . - -

rintas ir nukankintas lavonas koma ir tinkama

; rius Martin jau seniai ir tan
kiai szita buvo prižadėjęs pa
daryti. Dabar Gubernatorius

prausti su gazolinu pirm negu 
eina gerai iszsimaudyti ir iszsi- 
prausti, nes jis sake ir tikėjo 
kad tas labai gerai nuo szal-

3—Rūpintis sveikata ir ge
rove visu Pennsylvanijos žmo
nių. Statys daugiau ir didesniu 
ir geresniu ligoniniu ir paru-

, i pins kad visiems žmonėms bus
ežio. Besiprausdamas su gazo- kavalierių, kuriu ji turėjo ga-; geriaus- daktarai prieinamįJ 9—Taupumas ir Atsarga: 
linu jis užsirūkę cigareta. Už, na daug. Policijantams ypatin-' g ka anaszaus girdėjome'Nau jas Gubernatorius prižada1 
keliu valandų jis pasimirė Phi- gai rupi surasti viena raudom j įr kiįu gubernatoriu ir pas.l pastatydinti daug dideliu eže-'
lippine General ligonbute.

‘Juodos
Jurgines”

Žmogžudyste

1 pinigai butu teisingai ir lygiai 
Į paskirti visoms apylinkėms.

7— Darbininkai ir Fabrikan
tai: Jis ir jo partija rems ir pri
tars darbininkams ir fabrikan
tams ir stengsis sutaikinti kad 
visiems žmonėms butu gana 
darbo ir tinkamas atlygini
mas. (Drąsus žodžiai).

8— Jaunuju Isztvirkimas: 
Jis prižada parūpinti daugiau' 
vietų jauniems pasilinksminti? Yugoslavu ir sunaikinimą miestu, 
ir laika praleisti, kad jie nesi-

I valkiotu po ulyczias. Ypatin- 
1 gai szitas bus daroma dides- 
| niuose miestuose. Bet, tuo pa- 
i ežiu sykiu jis prižada dides- 
i nius ir tvirtesnius kalėjimus
prasikaltėliams.

plauki jaunikaiti, kuris buvo' įui"į"u" laįrasztininkafpa-'ru ir Prudu ^laikyti mpiu van- 
su “Juoda Jurgine” f — "
go mieste.

Elizabeth Short, arba “Juo- “Byberry,
da Jurgine” gyveno su kitom' mums baisia sarmata padare), 
dviem merginom apartamente? 4—Ūkininkams: Valstija pa
jos motina su eroplanu atskri- skirs daugiau pinigu del agro-Į 
do isz Bostono ir jos sesuo, nomijos mokyklų ir kolegijų, 
IvĮrs. Virginia West pribuvo isz inves telefonus ir elektra vi- 
Berkeley, California.

“Juoda Jurgine” buvo syki jaunimui pasilinksminimo vie- 
suaresztuota 1943 metais kai J tas, insteigs daugiau geresniu 

.-------- mokykiu ūkininku vaikams ir
pastatys gerus 1-------------------

ūkininkai galėtu lengvai ir 
greitai in miestus pribūti.

5—Mokslas: Parūpins dau-

Austrija.

Yugoslav!ja reikalauja vienuolika bilijonu 
doleriu isz Austrijos kaipo atlyginimą už karo 
kasztus Yugoslavams. Pirm to Yugoslavai 
pasisavino ar pasisavino ar dabar savinasi 
daugiau negu tūkstanti myliu, skersai ir iszil
gai Austrijos žemes.

Yugoslavai sako kad Austrija ir Austrijos 
žmones yra ypatinga kalti už iszžudinima daug 

Jie sako
kad Austrijos žmones labiau negu Vokiecziai 
norėjo Yugoslav!jos kraszta užkariauti.

Komunistiszka Lenkijos val
džia padavė savo pareikalavi
mus. Lenkai reikalauja naujo 
rubežiaus ant Vokietijos sie
nos, jie nori da 40,000 myliu,

I skersai ir iszilgai isz Vokieti- 
| jes, ir aiszkinasi kad ežia visi 
| Lenkai ir už tai turi būti Len- 
l ku ir žeme. Panasziai ir Hitle
ris kalbėjo apie tokius krasz- 
tus kaip Lenkija.

Apart to nauju rubežiu pa
reikalavimo, Lenkai reikalau
ja kad visos nuosavybes, ku-

Visos draugystes ir partijos 
tuose rasztuose turi būti Už
draustos.

Visi prasikaltėliai turi būti 
sugražinti in ta kraszta’isz kur 
jie pabėgo ir kur jie prasikal
to.

Visi Naciai turi isz visu dar
bu būti pravaryti.

Vokiecziai turi susitaikinti 
su Lenkais ir susitvarkyti sa
vo geležinkelius, eroplanus ir 
visus susisiekimus kad viskas 
butu iszvien daroma.

SanDls- pasakojo apie ta valdžios dur- denis pavasariais, kad nebutu
I daugiau tokiu baisiu tvanu ir 
vandeniu užliejimu, ir taip su 
taupinti daug to vandenio del Į 
vasaras kada jis visiems reika
lingas. Del szito darbo jis pri 
žada kad musu girios vėl bus

j prižiūrėtos ir visur bus sėjama’ rios buvo isz Lenku atimtos 
daug medžiu ir medeliu, žu- butu dabar sugražintos.
vys bus auginamos visuose eže
ruose ir upeliuose medžioto
jams bus tikras rojus Pennsyl

?ieszkel^kad!kadvisos girios bus aPsczios

niu narna, už Philadelphijos 
kuris visiems

Į siems ūkininkams, parūpins

LOS ANGELES, CALIĮ1. — 
Policija net per keturis mies
tus iszleido savo geriausius reiviais, bet nuo to laiko poli- 
slaptus detektyvus sujieszkoti ei j a nieko nežino apie ja ir nie 
visus “Juodos Jurgines” ka- ko neturi priesz ja ar jos pasi-

policijantai ja suėmė už tai kad 
ji po saliunus valkiojose su ka-

Visa Austrija ir Vokietija 
turi tapti demokratiszkos tau
tos, kaip dabar yra Lenkija.

Visus szitus pareikalavimus 
Lenkai dabar drąsiai stato, nes 
jie žino kad Sovietu Rusija 
jiems ne tik pritadia ir užtaria, 
bet ir. vieszai remia.

vanijoje, nes valdžia parūpins 
pauksztimis, bredžiais, ir viso-
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Kas Girdėt
Naujas Kongresas nutarė 

Valdžios iszlaidas, kasztus su
mažinti. Reiszkia keli milijo
nai darbininku neteks sziltu 
vietų ir turės dabar dirbti del 
pragyvenimo. , I į ,

augsztus karininkus, Genero
lus Ambasadorių vietose. Gene
rolas Mark Clark, Generolas 
Bedell Smith, ir dalbar Genero
las- George Marshall. Kitoms 
tautoms szitas nepatiks ir jos 
ims intarineti Amerika.

Butkaus žmona inejo in bu- 
częrne ir mandagiai paprasze 
buczieriaus:

‘ ‘ Kad loska, ar pasvertumei 
man szita ryszeli, pundeli?”

“Mielu noru,” linksmai at
sake buczierys. “Jis sveria ly
giai tris svarus.”

“Dalbai acziu,” atsake But
kiene; “tame ryszelyje yra 
kaulai nuo tu keturiu svaru 
mėsos tu man vakar pardavei. ’ ’

Musu atstovai dabar rengia
si važiuoti in Aloskva del Kon
ferencijos. Jie gal drąsiai kal
bės; bet jie žino kad musu ar
mijos dalbar mažesnes ir silp
nesnes. Ir kas yra da skaudžiau 
tai kad • Rusijos atstovai žino 
ka musu atstovai žino apie mu
su armijos susilpnėjimą. Tai, 
jeigu musu atstovai turės 
Moskvoje nusileisti, nekaltin
kime ju per daug, nes tikri pra
sikaltėliai tupi Washingtone.

'* SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Republikonu vadai ' dabar 
daug kalba ir daugiau prižada, 
’bet kol kas, jie nieko gero 
mums nepadare. Jie daugiau 
negu tūkstanti nauju ihstaty- 
mu pasiulino in viena sanvaite, 
bet daugiau negu tūkstantis 
tokiu inneszimui buvo in viena 
sanvaite ir iszmesta. Tai per' 
daug nesidžiaukime ar neiszsi- 
gaskime kai skaitysime apie 
toki ar toki nauja inneszima. 
Inneszimas nieko nereiszkia 
jeigu jis nebuVo priimtas.

Amerikos Slaptos FBI Poli 
cijos vadas, J. Edgar Hooveris 
sako kad Amerikoje randasi 
apie 100,000 Komunistu, bet 
deszimts sykiu tiek žmonių se
ka Komunistu partija ir jai pri
taria ir jgi remia.

Apie 12,000 Amerikiecziu 
kareiviu gavo “divorsus” nuo 
savo moterų, su kuriomis jie 
apsiženijo per kąrą. Daug szitu 
moterėliu nei nežino kad jos 
yra divorsotos, nės Karo Szta- 
bas pavėlina kareiviui gauti di- 
vorsa be jo 'žmonos žinios, jeigu 
ta jo 'žmona gyvena kitame 
kr'aszte.

Eina gandai kad Churchillis 
visiszkai pasitrauks isz val
džios ir isz Anglijos politikos ir 
visa stavo laika paszves bera- 
szydamąs savo atsiminimus. 
Szitie jo atsiminimai pripildys 
net septynias storas knygas. 
Jeigu jis isz valdžios pasi
trauktu, tai Anthony Eden jo 
vieta užimtu, nes kito tam dar
bui tinkamo žmogaus nebema
tyti.

Italijoje pragyvenimas pa
brango net trisdeszimts du sy
kiu brangiau negu buvo priesz 
kara. Priesz kara darbininkas 
su savo szeimynele galėjo gra
žiai pragyventi su 243 liromis 
ant sanvaites; * o dabar tokiai 
szeimynelei mažiausiai reikia 
7,770 lirų.

Vienas Airiszis, Danny Fla
herty, San Diego mieste buvo 
83 sykius suaresztuotas už gir
tuokliavimą.

Prezidentas Trumanas tris 
sykius ana sanvaite kalbėjo in 
Kongresą ir state savo patari
mus ir reikalavimus. Visos trys 
jo kalbos buvo labai gražiai 
priimtos. Matyti kad Preziden
tas ^Trumanas laibai gražiai su
tinka su prieszingos partijos 
kongresu... Republikonai labai 
mandagiai iszklause tu pra
kalbu ir paskui mandagiau nu
tarė Prezidento Trumano ne- 
paisinti ir neklausyti.

Sekretoriaus Byrnes pasi
traukimas isz valdžios ir isz po
litikos visai nenustebino “Sau
les ’’ skaitytoju. Jau kelis sy
kius 'buvo raszoma kad Byrnes 
pasitrauks. Jam daktarai jau 

Yhetai atgal patarė viską mesti 
ir gydytis. Jis savo darba ge
rai atliko. j
, Dabar jo vieton paskirtas 
Generolas George Marshall. 
Kiek mes 'žinome apie Genero
lą Marshall, tai jis yra gabus 
karininkais it kariszkas parei
gas gerai supranta. Koks isz jo 
bus dipliomatas, mes galime 
tik spėti. Ales žinome kad jis 
baisiai neaipkenczia Komunis
tu ir nesilenkia Sovietams. Tas 
bus mums geriau.

Pernai ar užpernai Genero
las Marshall norėjo važiuoti in 
Rusija, bet Sovietai jo neinsi- 
leido. Dabar Sovietai ne kad 
loska turės Generolą Alarshall 
Jie tik insileisti, bet su juo ir de
rintis ir skaitytis.

John V. Apablasa, 71 meto 
amžiaus žmogus, suvalgė net 
tris pusryczius ta ryta kada jis 
apsiženijo su 29 metu nuotbka. 
Mes nesuprantame kas isz szi
tu žinucziu ar naujieno buvo ar 
yra, bet savo 'skaitytojams pra- 
neszame, kad jeigu kas pana-

Per kara Europoje, beveik 
visi automobiliai buvo sudau
žyti ar pavogti. Už tai dabar 
visoje Europoje randasi labai 
mažai automobiliu. Naujas au
tomobilius sunku gauti ir bai
siai daug kasztuoja, o senu 
kaip ir nėra.

szaus kada nors ir musu .skaityk Kongresas kacziutes pi oja ir 
toju tarpe atsitiktu, kad jie žiį 
notų kas reikia daryti.

rasiai į<alba lapie Aii^'(J

la^aiPastaraisiais metais 
daug visokiu szlykszcziu kny
gų pasirodė Anglu spaudoje, ir 
visas jas parasze ne vyrai, bet 
moterys!

Butkus save susiramina pri
simindamas sau kad didžiau
sias ponas ir bagoczius užgimė 
Ibe skatiko kiszeniuje, ir palie
ka szia asziaru pakalne su tusz- 
cziais kiszeniais.

s

jo. Tie dėsniai yra “Atlanto 
Czarteįio ir Keturios Lais-' 
ves.” *. . 'Lietuviu Tauta, kovojusi 
priesz demokratijų priešza — 
Naciszkaja Vokietija ir sudė
jusi nbsuskaitomu auku szioje 
kovoje, turi “teise” reikalauti, 
kad Atlanto Czarteris butu in
gy vendintas Lietuvoje ir jai 
kaimyninėse valstybėse.

Suvienytos Tautos, sukurda
mos UN ir padėjusios pamatau 
Atlanto Czarteri, turi PRIE
VOLE atstatyti laisva, nepri
klausoma ir demokratine Lie
tuva.

Kol Lietuvai ir jos kaimy
nams nebus gražinta laisve, tol’ 
pasaulyje nebus taikos, nes 
Lietuvos ir kaimyniniu' valsty
bių žmones kovos moraliniu 
spaudimu ir ginklu priesz pa
vergėjus, priesz Riibbentropo- 
Molotovo dalybų sutarties pa
sekmes.

Būdami isztikimi Amerikos 
pilieCziai, Lietuviu kilmes pi- 
liecziai, Amerikos Lietuviai, 
kuriu dali sudaro szioje Konfe
rencijoje atstovaujamu draugi
jų nariai, tebekovos už Atlan
to Czarterio in'gyvendinima ir 
eis talkon laisves troksztan- 
czioms tautoms, sziandien da 
pavergtoms.

II—Vedant szia kova už At
lanto Czarterio dėsniu ingy- 
vendinima, Amerikos Lietu
viai gyvu da du prisidėjo ir 
prisidės prie Lietuvos Tautos 
žūtbūtines kovos parėmimo.

Musu veiklai vadovauja ko
alicine Ame 
ryba. Szi 
ligsžio'line 
Tarybos a 
rencija visu 
mia ALT, 
Gelh

nebalsuoji ir nepatvirtins ini- 
neszima askirti giana pinigu 
tokia galinga armija sutverti 

 

ar palaikyti.

Republikonai bijosi iszsizio- 
ti apie ėmimą in vaiska visu 
jaunu vyrucziu. Alat jiems jau 
dabar rupi Prezidento rinki
mai ateinancziais metais, ir jie 
nenori žmones užpykinti. Pir- 
mucziausia Partijos reikalai, o 
tik paskui kraszto gerove.

Amerika dabar turi net tris

1

Norėtum savo skaitytojams 
patarti apie visas tas žinias ir 
naujienas kurios dabar mums 
ateina isz naujo Kongreso. 
Pirmos dienos szitokio kongre
so iszperia baisiai daug visokiu 
pasižadėjimu ir gražiu žodžiu. 
Per daug negalima tikėti nei 
vienai nei kitai partijai, nes 
abi partijos nenori viena kitai 
nusileisti. Jeigu viena partija 
tau arkli prižadės, tai kita ir 
balna uždės. Bet viskas dabar 
yra daroma tik prižadėjimais 
ir. saldžiais žodžiais. Neuždyka 
žmones sako: “Girk diena va
kare, o žmogų pagrabe.”

Republikonai dabar innesza 
kelis patarimus del veteranu, 
pargryžusiu kareiviu. Jie jau 
isz kalno žino kad nieko isz tu 
inneszimu nebus, bet jie nori 
pasigerinti visiems pargryžu- 
siems kareiviams kad jie Re- 
pu'blikonu partija atsimintu 
per ateinancziu metu rinkimus.

NEW YORK’O IR 
NEW JERSEY LIE
TUVIU DRAUGIJŲ

KONFERENCIJA
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Sovietai Amerikiecziu neiu- 
sileidžia, bet visomis galiomis 
stengiasi prisivilioti keleivius 
isz Azijos, kurie rengiasi va
žiuoti in Europa. Sovietai pla
tina gražius keliones paveiks
lus ir siutina' plakatus, kurie 
parodo kaip gražu, malonu ir 
patogu važiuoti isz Azijos in 
Europa per Vladivostok laivu, 
paskui traukiniu in Moskva, 
isz kur galima eroplanu keliau
ti in Belgrade, Budapeszta, 
Berlyną, -Prague, Sofia, Tehe
ran, Tirana, Vienna ar Varsza- 
ya.

★ 
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NEW YORK. — Susirinkusi 
Gruodžio 8 d., 1946 m.,. Man
hattan Center saloje, 311 West 
34th Street, New York, N. Y., 
iszklausiusi iszsamiu praneszi- 
mu apie Lietuvos iszlaisvinimo 
veikla Amerikoje ir Europoje, 
nutaria:

1—Lietuvos iszlaisvinimas 
— nepriklausomos demokrati
nes Lietuvos. Respublikos at- 
steigimas, yra pasaulines tai
kos atstatymo, neiszjungiama 
dalis.

Pasaulio taika privalo būti 
atstatoma ant pagrindiniu dės
niu, kuriems tikėdami Ameri
kos ir kitu demokratiniu vals
tybių žmones aukavusi ir kovo-

Komunistu partijos ’ aparata 
isz tu krasztu ir,

[b] sugražinti Baltijos 
tremtinius isz Siberijo ir kitu 
Rusijos vietų,

_ [3] Pakeisti Amerikos poli
tika Tarptautises Tremtiniu 
Organizacijos atžvilgiu;

[a] pripažįstant tikrąją 
tremtiniu astiradimo priežasti;

[b] pametant pretenzija, 
buk tremtiniai tėra iszimtinai 
Naciu aukos; ir,

[c] suderant su Britu ir 
Prancūzu vyriausybes tdrp- 
sanjungines tremtiniu organi
zacijos sukūrimą., ja pagrin
džiant humanitariniais dės
niais ir nusikratant isz jos Ru
sijos ir 
mu.

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.

Rusijos pakaliku reži-

Dr. Matas J. Vinikas
Konferencijos Pirm.

Jokūbas J. Stukas 
Sekretorius

Pirkie U. S. Bonus Sziandien’

*
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pasiskaitymo Knygeles

1ST0RIJEapie Ila isz m 
--------------- iszo iszlins, Al 
va in virszu iszkils, Kaip ui 
iikyti sveikata ir apsaugoti 
izeimynele nuo lygu,Verta Ne 
ižmirszt, Kaip dagyvent 100 
netu, Pamokinimai, Apie boba 
<a negalėjo savo liežuvio su 
’aikyt'i, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypatų 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka /Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15#.
8a ule Pu b. Co.. M ahanoy City
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s Lietuviu Ta- 
•eneija užgiriu 
ikos Lietuviu 
įkcija. Konfe- 
Izirdumu re-

, ‘ ‘ Lietuvai

sariv [FellJ^Į 
tos New Yd 
Valstybėms 
bei ragina v 
aukomis pri 
jaus.

III— Konferencija 
susidomėjimu iszklause prane- 
szimu apie Vyliausiojo Lietu
vos Iszlaisvinimo Komiteto 
veikimą Vokiszkos okupacijos 
metais ir dabarties Rusiszkos 
okupacijos sanlygose.

Konferencija giliu susikau
pimu pagerbė žuvusiu del Lie
tuvos Laisves kankiniu atmini
ma ir reiszkia moraline ir visa- 
keriopa parama Lietuvos lais
ves kovotojams ir okupantu 
kankiniams Lietuvoje, Silberijė 
ir kitur.

Konferencija didžiuojasi Lie
tuvos gyventoju vieningumu 
nelygioje kovoje už iszsilaisvi- 
nima. VLIKo vieningumas pri
valėtu būti pavyzdžiu ir Ame
rikos Lietuviams, kuriu viena 
dalis ligi sziol nepanorėjo insi- 
jungti vieningam darbui Ame
rikos Lietuviu Tarybos rėmuo- ■p i ■ •se.

IV— Konferencija nutarė 
pasiusti raszta Valstybes Sek
retoriui James F. Byrnes. 
Rasztas kreipia dėmėsi in pasi 
Anszkusius netikslumus Ame
rikos politikoje Baltijos Vals
tybių atžvilgiu ir praszo:

[1] Naujai iszdestyti Ameri
kos politika Baltijos Valstybiu 
atžvilgiu, kad iszsklaid'žius 
abejojimus;

[2] UN-ribose ir tiesioginese 
derybose su Rusija, pradėti žy
gius Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybėms iszlaisvinti, rei
kalaujant,

[a] isztraukti Sovietu oku
pacine kariuomene policija ir

11

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

Trys Istorijos apie Liauda 
arba Nekaltybe suspausta’; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20#'

Saule Publishing Co., ': 
Mahanoy City, Pa.

15 coliu ploczio x 23% col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 
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SAULE PUBLISHING CO., 
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SKAITYKIT

PLATINKIT!

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centn 
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.

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

 

50c., o ^laikysite knygas per paczta.

E PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

sizada dėti

r bu
r New Jersey 

statytos kvotos, 
Lietuvius savo 

eti prie szio va-

dideliu

No. 101 Kapitonas; Velnias. Pui 
kus apraszymas, didėle knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu^ puslapiu. 85c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles: 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t 52 
puslapiu, ...................................... 16'

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

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

No. 1, “1 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: TMoszis 
Viena motina; Vaikucziu plepejima 
62 puslapiu .................................. 15'

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

No. 123 Septynios istorjos api< 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrini? 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu..................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Dūk 
ta pustyniu; Peleniute: Du brole 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15'

40
60
kri-J 
85c

182

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI, 50c

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
tnieras 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

No. 182 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas 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...................  15c

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinste-ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu........... ...........................15c

No. 189 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo
koj imas kunigo. 47 pus......... .... .15c

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

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

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

.     15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkaa; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berną- 
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 ’’torijos apie Auka 
Nihilistu; Stebu_... - • kuczios nakti. 
Nikitas . 61 purUoi, .................15c

No. 150 Keturiob .«**rijo3 apie Du
ktė akmenoriaus; Kl-.a; Nuspręsta 
sis; A "i t keik užlaiko moteres paslapti 
61 puslapiu ..................................15r

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

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

No. 158 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ........................................... 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
.<0 nualauin 16'

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

No. 160 Keturiolika istorijų ap*. 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumu in balta vergiją; Pusiaugave- 
nis; Vieszpata Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del piraztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. tB

No. 161 Keturios istorijos apie Aut 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 106 puslapiu..................... 25a

No. 162 Trys istorijos apie Bais* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
23 puslapiu .................................. 10»

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelel Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 26e

No. 166 Trys Istorijos Sūnūs Ma- 
(klaus; Iszklausyta malda vargsso; 
Geras Medėjus................................ -16'

No. 170 Asztuonios istorijos ą&ie 
Barbele; Mokytoja; VelniszkatDtaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinau 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta 
maybe in szvieša; PasitaiSias prasi
žengėlis; Dūkta malkakerczio. 121 
nuslapiu ........................ 25«

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

No. 172 Dvi istorijos apie Dust* 
Mariu; Sruolis Isz Lietuvos. 68 
puslapiu ....................................... - • 15«

No. 178 Tris istorijos, apie Talinu 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam Įsa 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 16«

No. 175 Pasiakaitiroo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Ko keis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................

Adresas: 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna,
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I Duve da kelias valandas isz ei- szeimininkautu. Bet ir tu pati, da prie szpno,.. inkiszo ra
i les ir vis iszloszdavo ir iszlosz- rasit, to pat nori, 
davo.

Tuo laiku audra nutilo. Pe; keistas veidas, 
leda atrado kelia in saivo lizdą.

Pos rotmistrą buvo kaž-koks

(Tasa)

Pasilenkus prie rakto skylu
tes ir in ja. pažvelgus, ji iszvy- 
do, kad rotmistras Silfer- 
brandtas ir kapitonas Duve vis 
da tebesedi už losziamojo sta
liuko. Rotmistras turejes bai
siai pavargusia ir nusikamavu 
šia iszvaizda. Szeimininkei pa
sirodė, kad per ta trumpa laika 
kaip ji ežia nebuvo jis ne apsa
komai persimainė. Kur dingo 
jo grože, jaunyste ir vikrumas! 
Jis iszblyszko, kaip.drobe, jo 
po akiai buvo nusikorė, kakta 
susiraukszlejusi ir rankos vir
pėjo. Duve’s, veidas paraudo, 
akys prisipylė krauju ir sztai, 
regis, iszszoksia ant kaktos. 
Bet jis stengėsi savo susijaudi
nimą, tarp linksmu kalbu ir 
juoko paslėpt.

Nepraėjo ir dvi minuti, kaip 
Silferbrandtas triukszmingai 
savo kede atgal pastūmėjo ir 
suszuko:

— Dabar, Duve, gama ! Man 
nuo viso palivarko nieko ne
liksią, apart Grancholmo aut 
ežero. Tu man ji privalai pa
likti, idant asz nors ka-ne-ka 
galeeziau žemeje savu pava
dint.

Duve sukvatojo. Bet jis da 
vis buvo nepatenkintas.

— Gaila pertraukt loszima, 
tarė jis. Jeigu tu pastatai visa 
likusi turtą, tai ka tau reiszkia 
da viena karta kaulus mest? 
Jog, dabar viskas telieczia ne
didele akmenų krūva!
(Silferbrandtas nervingai per

ėjo kelis kartus per. kambarį. 
Jis, matomai, vis da tesirado 
po intekme loszimo. Jis ne tiek 
apgailestavo tai, kad viską 
pralosze, kiek gailėjosi to, kad 
toliaus negalėjo test loszima.

— Ka. tu statai priesz salu
te? Paklausė jis.

Duve viena minute pagalvo
jo. Sbeimininke mate, kad jis 
jieszkojo toki daikta pastatyt, 
kuris isztikruju Silferbrandta 
patrauktu.

— Asz statau tavo jodomaji 
arkli, atsake Duve.

Silferbrandtas mylėjo savo 
jodomaji arklį labiau už viską 
pasaulyje. Isz jo krutinės iszsi- 
verže baisus keiksmai. Jis pa
klausė Duves, bene jis pats jau 
esą szetonas, kad ji vedas in 
tokia pagunda?

Szeimininke pastebėjo, kad 
Silferbrandtas kiekviena kar
ta baisiam intužime įgniaužė 
kumsezias, kuomet užeidavo in 
tamsu kambario kampa, ir Du
ve negalėjo ji matyt.

— Blogiau už viską yra tai, 
kad asz esu insitikines, kad ta
ve užmusziu, kuomet tave pa
regėsiu jojant amt mano arklio! 

' ii' esant mano palivarko savi- 
niku, tarė jis DUvei.

— Nejaugi tu negali pasi
džiaugt, kad man, pavargėliui, 
in senatve prisieisią gerai pa
gyvent ? Paklausė Duve ir su
kvatojo. Tu jaunas ir stiprus 
tu veikiai netrukus vel kokio- 
mis-nors priemonėmis ingysi ir 
Arkli ir palivarka.

Visa laika, pakol szeiminin
ke stovėjo ir žiurėjo, ji niekaip 
negalėjo suprast, kas darėsi

kelis kartus 
nieko nepa- 

pagalios, sza- 
ir in jas insi-

nežinojo, ka

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanoy City, Pa. ■ U-S.A.

su durimi, kurios vede isz vai- gena szeimininke, mirtinai pa- 
gomojo in prieszkambari. Lai- vargusi, atsigulė miegot. Bet 
kas nuo laiko iszpalengvo at-' 
sidarydavo ir vėl užsidaryda
vo. Ir kiekviena karta, kuomet 
Silferbrandtas praeidavo pro 
duris, per plyszi lig kad iszlys- 
daivo mažiuke ranka- ir mojo ji.

Silferbrandtas 
praėjo pro duris, 
stebėdamas, bet 
lia j u stabtelėjo 
žiurėjo,

— Na, ar eisi tu, ar ka? Pa
klauso Duve.
• — Asz už minnutes sugry- 
sziu, tarė Silfei!brandtas ir isz
ejo in prieszkambari.

Tykiai, kaip szeszeliš, atszo- 
ko szeimininke nuo duru. Mi
nutei praslinkus, ji jau stovė
jo valgoma jam, prisiglaudus 
veidu prie iszeinanezio in 
prieszkambari stiklo.

Tenai stovėjo Silferbrandtas 
pasilenkęs prie aitvaro. O szis, 
laike rankoje žibinta, silpnai 
apszviesdamas tamsu kambarį.

— Ka tu man duosi, jeigu 
asz tau pagelbėsiu atloszt pali
varka ? Paklausė aitvaras.

— Visa, ka tik panorėsi, aL 
sake Silferbrandtas. Aitvaras 
inkiszo ranka in kiszeniu ir isz- 
trauke isz ten du kaulu.

—-Jei asz tau sziuos kaulus 
paskolinsiu, ir tu jais szianakt 
pradėsi loszt, asz esu insitikri- 
nes, kad tu atsiimsi palivarka, 
tarė jis Silferfbrandtui.

Silferbrandtas isztiese in ji 
ranka.

— Duok szen juos, duok 
szen man juos, tarė jis.

— Tu juos gausi tiktai su 
sąlygą, kad jeigu rytoj tu loszi' 
su manim, ir loszimo daikta 
asz pats paskirsiu, tarė aitva
ras. Ta paezia minute bėdina 
peleda garsiai ir piktai sustau-* 
ge. Silferbrandtas pakele gab 
va ir klausėsi.

Senoji szeimininke mate, kad 
aitvaro akys sužibo piktumu ir 
neapykanta. Jinai jau buvo pa-1 
siruoszusi iszmuszt stiklą ir su-' 
szukt savo ponui, idant szis bu-j 
tu atsargesnis, idant jis su ait-Į 
varu nedarytu sanlygu. Bet 
ežia aitvaras mete in ja baisu 
žvilgsni. Ji sustingo vietoje, 
nedrysdama pasijudint.

Bet ir Silferbrandtas paste
bėjo aitvare kalž-ka baisaus. 
Jis atitraukė ranka ir jau buvo 
besirengiąs in kamlbari su-1 
gryžt.

Bet jis vėl sustojo.
— Nežinau, delko, teveli 

aitvare, asz turiu (blogai apie 
tave manyt: tu visuomet rū
pestingai saugoji mus palivar-' 
ka, tarė jis. Tu ir man, žino-1 
ma, trokszti tiktai gera. Ir to-1 
del, (duok man kaulus. Rytoj 
iszryto kas bus, tai bus, by tik 
sziandien nakczia man pavyk-1 
tu padaryt Duve tokiu-pat pa-Į 
vargeliu, kokiu jis priesz tris 
dienas inejo in mano priesz
kambari.

Sekanczia minute Silfer
brandtas sugryžo in kambari.

— Asz neturiu jiegu ilgiaus 
ežia sėdėt ir klausytis audros 
staugimo ir pelėdos kliksmoj 
suszuko Duve. Asz dalbar eisiu! 
miegot.

— Ar tu nenorėtum pradžio
je iszloszt isz manės Granchol-1 
ma? Tarė Silferbrandtas, sės
damas už losziamojo stalo.

Jis paėmė mUža stikliuką 
kuriame gulėjo kauliukai, ir 
papurtino ji. Po to jis losze su

Silferbrandtas ligi tol nenusi
ramino, pakol viską neatlosze: 
lauka už lauka, pievą ąž pieva, 
miszka Už miszko, ir viena val
doma sklypą už kito, taip kad 
visas Terebiu galu-gale vėl jo 
rankose pasirodė.

Po nakties audrai užstojo 
puikus rytas: auksztas, mėly
nas dangus, szzviežias oras, 
kaip veidrodis, lygus ežeras. 
Sena szeimininke pakvietė pas 
poną, kuomet szis da gulėjo 
lovoje.

Kuomet ji atidarė in miega
ma ji duris, jai pasirodė, kad 
pro ja kaž-kas mažas ir pilkas 
szvystelejo. Bet reginys buvo 
taip ttumpas, kad ji vos tik 
kruptelejo, kaip jis jau isz jos 
akiu isznyko.

Rotmistras Silfeibrandtas 
gulėjo lovoje labai iszblyszkes.

— Ar tu ji matei? Paklausė 
jis.

— Ne, atsake szeimininke, 
einant senu paproeziu. Mat, ji 
tikėjo, kad aitvarui esia nesma
gu, kuomet ji kas-nors matas.

-y Tai buvo etvelis aitvaras, 
tarė rotmistras. Jis kaip sykis 
ta minute iszejo, kuomet tu in- 
ejai. Jis losze su manim kaule
liais.

Szeimininke stovėjo nenu
leisdama nuo savo pono akiu.

— Musu tėvelis aitvaras 
manim ne suvis patenkintas, 
tarė rotmistras. Jis norėtu,
idant palivarke mano brolis kampe kepu

vena moteris 
jam ir atsakyt.

— Nuo seno 
kaip-ne-kaip pavyko viensėdi
ja iszpleszt, tese Silferbrand 
tas. Asz buvau benoris ženklan 
dovanos už patarnavimą, kuri 
man padare, aitvaras, prižadėt 
jam, kad nuo szios dienos pali
varke viskas taip eisią, kaip 
jis to norėsiąs. Bet jis neturįs 
prie manes pasitikėjimo. Ir jo 
toki nepaprasti statymui ant 
kortos daiktai. Jis da bloges
nis, negu Duve.

Szeimininke virpėjo visu ku
rni ir kaip nakczia niurnėjo: 
Vieszpatie, apsaugok mus ir 
pasigailėk!

— Na, nėra ko ten stovėt 
su nelaiminga iszvaizda! Tarė 
Silferbrandtas. Vercziau pri
vesk in kuageriausia pavydaia 
mano kariszkus ru’bus. Idant 
ant ju ne plotmeles nebutu, kad 
knypkiai ir kardas žibėtu. Ma
no mylima ji. žirgą geriausiu 
balnu pabalnot, kairczius gerai 
isziszukuot, kilpos ir viskas, 
kad žėrėtu ir blizgėtu!

Szeimininke žiurėjo in savo 
poną didžiai nustebusi.'Ji isz
ejo ri tuojaus gi sugryžo ne- 
szina forminiais rūbais. To
kiam palivarke, kaip Terebiu, 
nebuvo daikto, kuris geriau
sioj tvarkoj neužsilaikytu ir 
nežibetu ir nežeretu szvarumu.

Tuomet rot 
brandins pakil 
riszkais melyr 
bais, užsimovi

Duves man,

istras Silfer- 
psivilko ka- 
: spalvos ru- 

galvos tri- 
isiriszo kar

K

BALTRUVIENE

Kol da

Asz labai bizi buvau1, 
Po svietą važinėjau, 
Vos su'gryžau namo, 
Ir tiligrama gavau, 
Tuoj in Mesaczusets 

nupleszkejau, 
In visu pabėgėliu vieta, 
Žinoma po visa svietą. 
Viena bobele užtikau, 
Apie kuria dažinojau, 

Kaip svetelius priiminėja, 
Kad reszto neiszdavineja. 
Tai-gi szirdeles, vaikinus 

tiktai vilioja, 
Juos biauriai prigaudineja.

Vienas vyrukas nežinodamas 
užėjo, 

Tai tuojaus iszbeigt turėjo, 
Net ir reszto iszsižadejo, 
Bet vienas in ta bobos 

nagus inkliuvo.
Paskui tas buvo, 

Kęks tai senas singelis 
•. užėjo.

Na ir užfundyt turėjo, 
O kada pasigėrė, 

Kokiu ten vaidu pridarė.
Ka padare nesakysiu, 
Del saves pasiliksiu,

Bet kaip kiti pasakojo, 
Tai tas singelis gerai 

užmokėjo.
Toji Ibobelka gana 

stora, 
Ir bent gaspadine,

ergele, 
to gana, 
a turi,

ęžiuri. 
j'este,

na sumiszime,

.„i neturi 
Svaiguli 
Ant nie 
Vienam 

Kur lietuviai
Tanais tai rofs merginos, 
Kaip pelėdos paskutinios, 

Pasipūtusios kaip apuokai,
Net szirdeles kaip ;ant ju 

dirsteleji tai juokai.
Su autobiliais traukosi, 

Prie visu kabinasi.
Apie bažnyczia del tokiu 

nekalbėk,.
Veluk suvis nutylėk, 
Terlas nusikvarbuoja, 

Ir naktimis vendravoja. 
Vyreliai isz tokios gera 

boba neturėsite, 
Katrie-su tokia 

apsivesite.
* * *

.Nuo juoku dalaikyti 
negaliu, 

Paraszyti apie tai turiu, 
Kaip viena boba staugė, 

' Boselis vyra nuo burdo 
isz vare, 

Tai bobele dideli riksmą 
padare.

Po parąliu su tokia 
boba, 

Tai jau gana!
O tu vyreli, neklausyk, 
Bobai kaili isztaisyk, 

Tegul žmonių nejuokina,
I Tegul pameta taji vaikina.

* * *
Hei jus Akrino bobelkos, 

paliaukite,
Szposu vyrąms nedarykite, 

Paliaukite girtuokliaut, 
Szventa dienais staugt.
Ir prižiūrėkite geriau 

vaikus.
Tai bus namie geriau.

rankas 
in ilgas, sziurkszczias pirszti- 

; nes. Po to jis iszejo in prieango 
ir užszoko ant savo risto žirgo, 

. belaukusio ji prie prieangio.

Jis pradžioje du kartu apjo
jo aplink viensėdiją ir pas
alaus pasuko link ežero, kur ir 
tais laikais jau buvo ilgi, prie 
pat kranto prasidedantieji 
skalbamieji tilteliai. Jis jojo su 
tokia iszkilminga iszvaizda ir 
buvo taip gražus, kad visi tar
nai ir darbininkai iszbego in ji 
pažiūrėt. Vežėjas ir szeiminin- 
ke mate, kad ir aitvaras iszki- 
szo galva per arklides Įauga, 
idant pažvelgus in palivarko 
savininka.

:: JUOKAI ::

Turėjo Teisybių
Motina — Ir ka tau Mare, 

daryti su savo vyru?
Dukrele — O ka galiu su 

juom daryti, jeigu jisai ligi 
sziolai nieko nedare su ma 
nim!

Kas Tai Yra
Komunistas

rotmistras
Jis sėdėjo

Pasiekęs ežerą, 
užjojo ant tiltuko, 
balne auksztas ir iszdidus, kaip1 
karžygis, o arklys ėjo po juo j 
trumpu, szokancziu žingsniu.! 
Gale tiltuko tarp raitelio ir 
arklio invyko trumpa kova. 
Arklys buvo benoris pasukt at
gal, bet rotmistras Silferbrand- 
tais kanczium ir szporais ji .va
re pirmys. Tuomet vienu szuo- 
liu arklys mėtėsi in vandeni.

Visi, stovėjusieji palivarko 
kieme, tekini bego link ežero. 
Bet kuomet jie ten dabego, 
arklys ir raitelis isznyko. Jie 
net in pavirsziu neiszplauke, 
tuojaus gi nugarmėjo in dug
ną.

Jauni žmones szoko in valtis 
ir pla uke per ežerą j u ieszko t.

Visi, kits kita pralenkdami, 
kalbėjo, patardavo ir siūle sa
vo pagelta. Bet sena szeiminin
ke ne pirsztu nepajudino.

— Viskas veltui, tarė ji. Tai 
aitvaro darbas. Jis įpralosze sa- 
gyvybe aitvarui p\sidekoda ■ 
jnas už tai, kad szis/sziandien 
nakjjjjda ji iszge'lbejes }įSz.bėdos.

I Kuomet susijaudinę žmones 
baimes apimti sugryžo iii pali- 
vai , aitvaras Terebiu stovė
jo vKiems regint arklides lan
ge ir iszkilmingai plevesavb ir 
mojo savo raudona kepuraite.

Jis, jog, žinojo kUd dabar vė
lei Terebui Užstosianti tvarka, 
ramybe ir padorus ir geras gy
venimas.

■GALAS

Skaitykite ‘ Saule”

BALSAI 
MUSU SKAITYTOJU

Ka raszo ponas Antanas., 
Jackneviczius isz Providence, 
R. I. — Prisiuncziu tamistoms 
užmokesti ant ateinanczio me
to už laikraszti ‘ ‘ Saule, ’ ’ man 
labai patinka, ir patariu vi» 
sienas užsiraszyti ‘ ‘ Šaule, ’1 nęs 
tai yra smagiausias ir naudin
giausias laikrasztis. Linkiu 
jum viso gero ir laimes su 
sziais Naujais Metais. Asz ne- 
palausiu skaityt ‘ ‘ Saule ’ ’ kol' 
gyvas busiu.

Vaikutis — Mamyte, pasa
kyk. man, kas tai yra Komu
nistas?

Motina — Vaikeli, tai yra 
tokis žmogus, kuris nori vis
ką atimti nuo kitu.

Vaikutis — Tai jau žinau, 
taip kaip mamyte, nuo tėve
lio.

Motina — Kvailas esi! Eik 
gult.

Ka raszo ponstva Marcelia ir 
Ignac Slavinskai isz Manor, 
Pa. — Mes abudu sveikiname 
rcdysta “Saules,” ir prisiun- 
cziame užmokesti už laikraszti 
‘ ‘ Saule, ’ ’ kur skaitome j au 30 
metu. Patariem szirdingai vi
siems skaityti laikraszti ‘ ‘ Sau
le.”

Pas Daktara
Žydas — Ponas gydyto

jau, ar asz turiu bijotis?
Daktaras — Ka tai kenke? 

Bijok sau.
Ž. — Bet asz nenoriu bijo

ti!
D. — Tai gali nebijoti!
Ž. — Labai gerai. Tiktai 

tegul ponas daktaras duos 
man receptą del nebijojimo, 
asz gerai užmokėsiu.

P. Macziokas isz Charleroi, 
Pa., raszo: Brangi redyste 
“Saules,” prisiuncziu užmo
kesti, ir vėlinu jums pasiseki
mo ir kad “Saule” szviestU; 
laimingai per daugeli metu. 
‘ * Saule ’ ’ man patinka geriau
sia ir visados ja skaitysu. Su 
gerais velinimais nuo jušu 
skaitytoj aus P. Macziokas. 1

... , t p.; ąj*

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Skaitė Biblija
Daraktoras — Keno sū

num buvo Maižieszius?
Ant tojo užklausimo atsi- 

h, stojo žydukas G-umfisz, atsa-

/

gydamas:
— Maižieszius buvo sū

num dukters Faravono.
Daraktoras — Ka tu kal

bi snairgli! Juk ji Maižiesziu 
surado gurbelije prie upes 
Nilaus, kada maudėsi.

Gumfisz juokdamasis, at
kirto:

■
— Niu pons profesoriau, 

ji tik taip kalbėjo, nes nega
lėjo kitaip isz sarmatos už 
slept, kad josios buvo. Szian- 
dien tam niekas netiki kad 
surado Maižiesziu gurbe.

f i

Jauniausia Muzikante

Doris Wbester, szesziu me
tu mergaituke, isz Fredericks
burg, Virginia pagarsėjo kaipo 
labai gabi ir mokinta muzikan
te, pijaniste. Ji Washingtone 
davė koncertą, taip kaip suau
gusi muzikantai duoda ir visus 
nustebino kaip ji puikiai skam
bino ant pijano. Ji myli ant pi-

You have heard people say, “why 
save at a time when prices, are go
ing up?” We cannot ail be econo
mists ; and it is perhaps just as well, 
for they seem to differ a great deal 
among themselves about the future. 
But we all know this: A man who 
Saved a dollar 10 years ago is better 
off today than the man who didn’t; 
and other things being equal, the 
man who saves a dollar today wjU 
be better off in 1957 than the m42} 
who doesn’t. - :r

United States Savings Bonds offer 
you the opportunity to save at 
profit. Thus every S3 you lay away 
now will come back to you in 1957 
with an extra dollar in interest. You 
don’t have to be an economist to 
know a good thing when you see it.

U. S. Treasury Defarimr*, 
• -. .įi.
Pirkie U. S. Bonus Sziandienl.

j ano skambinti, taip kitos jos 
metu mergaites myli su lėlė
mis, zabovomis žaisti. O taip 
sau, tai ji kaip ir kitos mergai-' 
tęs: myli žaisti, nenori perdaug 
mokintis, nenori veido nusi-j"'J 
prausti ir nemyli in mokykla 
eiti. Bet ant pijano skambinti 
tai ji ir nepraszyta skambina.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in Jdta miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo 
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėji 
iaikraszezio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia s&^b. 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur isztfa- 
žiavo. Tokiu laisžku sziandion 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojąs rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nac

ija adresa, tai greieziau galeei- 
.p'me permainyt ir greieziau gan? 
* (site laikraszti. Kitaip ant mus.

1 nerugokite, jog Iaikraszezio nė- 
a olaikote. 1 ‘ Saules ’ ’ Rėdysią

Skaitykite “Saule”
p «.
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žinios Vietines GAISRAS
GIRARDVILLE

400 KINIECZIU 
ŽUVO

POPIEŽIUS PRIESZ 
KOMUNIZMĄ

TEISINGUMAS 
VISIEMS

Szalfas oras.

•— Subatoj pripuola Szv. 
Ppvilo atsiveri. į.

Garnys atneszb'' patogia 
jdiukrelė del P. Palūkimas, 14 
E. Pine ulyczios.

'■— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Polikarpo; Pa- 
nedelyje Sziv. Jono Chry; Utar- 
njnke Szv. Nol., Seredoj Szv. 
Pranciszko de SI., Ketverge 
Szvento Martyno, V. M., Pet- 
nytezioj Szv. Jono Bosco C., 
Subatoj Pirma dienia Vasario 
[Feb.] taipgi Szv. Albino ir 
ta diena pasninkas. Vasario 
menesis paszzvenstas ant (gar
bes Slaptingo gyvenimo Kdis- 
taus.

— Garnys apdovanojo svei
ka ir drūta sūneli del p. Vin. 
Janavicziams, Philadelfijoje. 
Pone Janavicziene po tėvais 
vadinasi Teofilija Bubniure 
jsz Mahanojaus.

Girardville, Pa. — Szvento 
Vincento Lietuviu Parapija 
rengia savo Metini Bankieta 
{Vakariene], Nedelioj, Sausio 
{Jam] 26-ta diena, vak,. para
pijos svetainėje.

SHANGHAI, KINIJA — ( 
Laivas Chekiang, ant kurio va- i 
žiavo daugiau negu tūkstantis 
Kiniecziu, susimusze su mažu 
laiveliu ir greitai nuskendo. 
Sunku pasakyti kiek žmonių 
isz tikro nuskendo, prigėrė, nes 
kompanijos ežia nelaiko var
dus nei skaiezius keliautoju 
del tokios trumpos keliones. 
Nelaime atsitiko ant Yangtze 
upes prie Woosung, netoli nuo 
Shanghai miesto.

Tie kurie iszliko gyvi reika
lavo kad laivo kompanija 
jiems atmokėtu už prarastus 
daigtus ant to laivo, gimines tu 
kurie nuskendo taipgi reikala
vo atlyginimo. Iszkilo toks ter
mas ir pasidarė toks sukilimas 
kad tie inpyke žmones butu vi
sa kompanijos ofisą sugriovė 
ir visus sanvininkus užmusze, 
bet policija pribuvo ir visus 
numalszino. Dabar eina skun
das, nes tas laivas daug dau
giau veže negu jam buvo pa
skirta vežti ir už tai to laivo 
kapitonas ir pati kompanija 
yra kaltinama.

Lansford, Pa. — Ona Salbie- 
»ie, 70 metu amžiaus, kuri įgy
veno su savo dukterį C. Bres- 
jiene, 11 West Ridge Ulyczios, 
pasimirė Nedelioj. Velione 
gįtne Lietuvoj ir atvyko in 
Coaldale, Pa., 43 metai atgal, 
o apie penki metai po tam per
sikėle in Lansforda. Paliko 
Vienatine duktere C. Breslinie- 
ne, sunu Prana, du anukus ir 
viena pro-anuka.

Minersville, Pa. — Garnys 
atnesze sveika ir drūta sūneli 
del p. Albert Bagdonams, 329 
S t. Francis uly.

GIRARDVILLE, PA.— Di
delis gaisras iszkilo Girardvil
le mieste ir buvo pavojaus kad ■ 
nes baisus vejas visa nakti 
net visas miestas neužsidegtu, 
iaube. Ugnis prasimusze per 
stogą, kai Grumms szeimynos 
namas užsidegė. Kai tik ugnis 
prasimusze per stogą, tai vej
as nesze liepsnas ir deganezius 
gontus ant kitu stogu ir namu. 
Deszimts namu visai ligi žeme 
sudege.

Ugniagesiai, pribuvo isz vi
so miesto ir isz apyliskes mies
teliu. Buvo labai sunku szita 
gaisra gesinti, nes labai žvar
bus ir szaltas vejas ne tik pla
tino gaisra, bet ir trukdė žmo
nėms gesinimo darba. Ir kaip 
tik tyczia, buvo szalcziausia 
naktis visos žiemos. Szaltis 
dilgino žmonėms rankas ir 
kojas.

Kiek teko sužinoti, tai Lie
tuviai per szita gaisra nenu
kentėjo. Ugnis buvo sustab
dyta ir užgesinta pirm negu 
Lietuvius pasiekė, nors Yasu- 
laiczio namas ir užeiga daug 
nukentejo nuo vandenio ir nuo 
pastangų gaisra sulaikyti. 
Utarienes namai, tame skviere 
visai nenukentejo.

Keli vyrai buvo in Cantwell 
vieszbuti hotelije ir apie an
tra valanda isz ryto, vienas isz 
ju sake kad jam rodos kad kas 
nors kur dega. Jie visi su 
vieszbuezio sanvininku Cant
well visa narna gerai apžiurė
jo, bet visur viskas buvo tvar
koj. Apie treczia valanda isz 
ryto [Seredoj] Joseph Mac
Donald iszejo isz Cantwell 
vieszbuezio ir pamate kad du
rnai eina isz Grumms namo sto
go. Jis tuoj aus visiems savo 
draugams pasakė ir jie visi 
pradėjo žmones prikelti it per
spėti. Jie teipgi paszauke ug
niagesius.

Per szita gaisra net ir ugnia
gesiu namas ‘ ‘ Girardville Hose 
Company” sudege. Žmones į Komunistai žmones in rinki- 
sako kad szitas gaisras padare, mus varo, Komunistai pasako 
bledies iki pustreczio szimto 
tukstaneziu doleriu.

Sako Nėra Skirtumo 
Tarp Komunizmo Ir 

Nacizmo -

sziuom metu, 17 nepriima Neg- j ygF Neužmirszkit atnau-
rus-veteranus tik “extreme jinti savo prenumerata už laik- 
emergency” atsitikimuose. 3,-’raszti “Saule.” Del daugelis
000 Negru veteranu Georgia laikas jau pasibaigė ir apie tai 
ir Mississippi valstijose neturi1 praneszeme! Bizni be pinigu
nei vienos lovos ligoninėse.’sunku varyti, ypatingai lai'k-

darytii U.S.E.S. Ofise Birmingham raszczio, kuris sureikalauja 
ti- (Alabama) tik vienas Negras kožna doleri. ACZIU!

NEW YORK. — Kartais tei
singumo klausimas Amerikos 
piliecziams skirtumą 
nukentejusiems, del rases,
kybos arba tautines kilmes pa- veteranas, kolegija baigės, įga- 
virsta tautiniu klausimu. Da- vo džianitoriaus darba. Nuo V - . i 
bartiniu metu daug dėmesio 
kreipiama in Negru klausima.

,1 Praeita Vasara, (Feb.) Missis-
; Negru

(Juoduku) buvo sulaikyti nuo 
balsavimo. Senatorių Bilho 
kaltina už sulaikyma daug 
Negru nuo balsavimo vietų.

Lapkriezio (Nov.) menesi iu- 
statymas buvo pravestas Ala
bama valstijoj pagal kuri i’i?al- 
suotojai “privalo suprasti ir 
iszaiszkinti Suv. Valstijų kon
stitucija” ir mokslumo kvoti- 

Į mai buvo isznaikinti. Supran-

savo

RINKIMAI
LENKIJOJE

ISZ LENKIJOS. — Komu
nistai laimėjo rinkimus Lenki
joje ir beveik visas vietas val
džioje užėmė. Neprigulmingi 
Katalikai, reiszkia tie Katali
kai kurie atsiskyrė nuo Katali
ku Bažnyczids gavo tris vie
tas taryboje,

Amerikiefcziai laikrasztinin- 
JOii, kurie tenai buvo ir "ufes 
Rinkimus naate, raszo kad to
kiu szposu yie da niekur nema
tė. Komunistai ne vien tiktai 
po mirties bausme ir po prie
varta visus priverezia votuoti, 
balsuoti už Komunistus, bet 
paskui niekam neleidžia tuos 
balsus tuos votus suskaityti. 
Komunistai rinkimus tvarko,

RYMAS, ITALIJA. — “Ko
munistu užkariavimas užėmė 
Naciu vieta ir dabar ta pati da
ro ka Vokiecziai, Naciai dare,” 
sako Szventas Tėvas, i 
žius. Jis kalbėjo su Amerikie- 
cziais korespondentais ir laik- 
rasztininkais, kurie dabar va
žinėja po Europa.

Popiežius sako kad, Komu
nistai isznaudoja ir piktai pa
naudoja Amerikiecziu duosnu- 
ma ir mielaszirdinguma. Jis 
sako kad jis tikrai žino kad So
vietai, Komunistai tik tiems 
duoda drabužius ir maista, ku-'tarna, kad szis instatymas pra- 
rie priguli prie ju partijos- ar 
j u partijai pritaria. Amerikie- 
cziai visiems siunezia be jokio 
skirtumo. Nors popiežius var
du nepaminėjo Komunistu, bet
isz jo kalbos buvo aiszku apie Suv. Valstijų Aukszcziausio 
ka jis kalba. Jis kalbėjo ne tik Teismo teisdariai kartais nega- 
apie Rusija, bet ir apie tuos 
krasztus kuriuos Sovietai už
kariavo ar pavergė. Ypatingai 
ežia jis’ savo kalba pritaikė Yu
goslav! j ai ir Albanijai, kur Ko
munistu partija UNRRA mais
ta ir drabužius pavartojo del 
savo propagandos.

į Popiežiaus 1: 
. žodžiai parodei 

vien tik Italil 
ra priesz Komu 
suose krasztuol 
vo in An^d^ū 
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vestas sulaikyti 'Negru užsire
gistravimą. Bet jeigu žmones 
butu priversti užlaikyti szi in- 
statymas, tas sulaikytu baltuo
sius nuo balsavimo taipgi. Net

1

fus ir asztrus 
Įd jis nori ne 

askelbti ka- 
, bet vi- 
kalba bu- 
laikraszti- 

Įbuyo at- 
Gs,' dva- 

Htalikus ne
ištarus, bet 
Izintis.

" Amerikie- 
baisiai bran-

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

J Dienos daugiau apie 9 Negrai 
veteranai būvi pakarti ir nei! 
vienas žmogžudys nesuimtas.

“Kalbama apie teisingumą, 
teisingumą N egrams-vetera-. 
nams, larba teisingumą del 15,-1 
000,000 Negru. Asz klausiu, ne, 
asz reikalauju, teisingumą del 
Amerikos. Nes tikiu, kartu su 
milijonais Negru, kuriu batai 
paliko savo žyme Kassarine 
Pass, Cassino, Anzio, Norman
dy, Berlin, Iwo Jima ir Tokyo, 
kad ežia musu tautoje turime 
szirdi ir inrankius sudaryti 
nauja pasauli. Inrankiai tautos 
sutveirtoju budai. Jie inrasze 
tuos budus in musu Konstituci
ja, visiems gerbti ir ginti.
•Del tu invykiu pietinėse val

stijose, nors partijos reikalai 
privertė tyrinėjimą Bilbo tin
kamu del vietos Suv. Valstijų 
Senate, bet daug Amerikiecziu 
tiki, kad toki tyrinėjimą jau 
seniai reikėjo vesti. Nors Ala- 
bamos balsuotojai pravedė in- 
statyma, kuris da toliaus su
varžys Negru Ibalsavrma toje 
valstijoje, 'buvo daug prieeszin- 
gos. Alabamos demokratiszkas 
gubersatorius, kaip ir kitos li
beralų ir darbo grupes smerke 
ta instatyma.

, Kada laikraszcziai rasze 
apie The Columbians, gal stip
riausius žodžius apie ta ijjvyki 
t ire Ralph McGill, redaktorius 
Jtsakomingos ir intekmingos 
Atlanto Constitution. Jo edito

rs ; rialai smerke Columbian vadus 
Atlanta mieste ir prisidėjo prie 
diskreditavimo sziu jaunu pik
tadariu.

Kaip Atlantos redaktorius 
raszo apie neteisingumus Neg
rams, kiti redaktoriai ir vadai 
visur, seks Amerikos geriau
sias tradicijas gindami svetini- 
szaliu grupes, tikybines gru
pes ir kita mažumu dalyka ka
da kiti abejos apie arba nesu
pras ju veikalas. —C.C.F.A.U.

BSr5 Knygele, Dabar $1.00 'VnJ 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:

Bažnytini, metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldo. Rytmetinei.
Vieszpatie. malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimą.. 
Apasztalu Sudėjimą..
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles is 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dievo.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszimsu 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijom. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento. 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

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

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

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

Ii iszaiszkinti Konstitucijos pa- 
rupinimus.

Kitas atsitikimas invyko At
lanta, Georgia,, kada narys The 
Columbians užpulde ant jauna 
Negrą. Szi organizacija yra 
viena isz naujinusiu neapykan
tos organizacijų.

Oliver Harrington, Negras 
laikrasztininkąis ir buvęs karo 
korespondentas, sziandien pra- 
kalbuoja priesz tokius lanti-de-, 
mokrati szkus žygius. Army 
Air Corps atsake jo' aplikacija, 
neturėjo lavinimo parankamu 
•yggraife. Kada jau) Negrai ga
gėjo instoti, Harrington buvo' 
per senas. Praeitais metais jis, 
tapo vieszu santiku patarėjas 
del “National Association for 
the Advancement of the Color
ed People.”*

Neseniai, reikalaudamas 
“Justice for all,” jis kalbėjo 
New Yorke. Ypacz kaip Ne
grai suprato teisingumą.

Jis sake: “Apie 15,000,000 
Amerikiecziu-Negru tiki kad 
teisingumas Amerike reiszkia 
teisingumą Baltiems, mylime 
Amerika lygiai kaip visi Ame- 
rikiecziai.

“Beveik milijonas Negru 
tarnavo szios szalies ginkluo
tose jiegose antrame kare, dau
giau nejgu 600,000 darbo sza- 
kose. Mus prasze tarnauti, pas
kiau pasakė kad neesame gana 
geri kovoti. Kitais žodžiais, 
nedavėt progos aukoti savo 
krauja iszgelbeti kitu gyvybes, 
net ir Baltųjų. Amerikiecziu 
karo nusistatymas buvo “ne- 
pavelinti Negrus fronto linijo
se,” pakol 92-ras pulkas galu
tinai pasiekė Europa.

“Kareiviai gryžo. Daug ve- 
ranu nepatenkinti todėl, kad 
jie negali rasti butu, darbu, ap
saugos. Bet Negru-veteranu 
reikalą yra spalva.

Isz 97 veteranu ligoniniu

Szv. Tamosziau*.
prie Vieizpaties Jėzaus.
prie
Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Szvencziausio*.

kreipti in 
siszkius ir visi 
pasiduoti koi 
jiems drąsiai :

Jis sake ( 
ežiams szis ka
giai kasztavo, b?t visi mes ne
paisėme, nes mes kariavome 
del laisves ir viso svieto tautu 
gyvasties ir nepriklausomybes, 
bet visos tos aukos, visas tas 
vargas ir pasiaukojimas dabar 
niekais nueis jeigu Komunistai 
insigales.

Moskvoje pasirodė jau keli 
straipsniai Komunistu laik-1 
rasztyje, kuriuose yra puola
ma ant Popiežiaus. Sovietai sa
ko kad Popiežius gina ir užsto
ja kariszkus prasikaltėlius ir 
leidžia Faszistams apsistoti 
Vatikane A,<z

Saule, Mahanoy City, Pa.
ir parodo už ka balsuoti, Ko
munistai visus balsus suskaito 
ir Komunistai rinkimus lai
mėj a.

i

Kol buvo vilties kad Lenki
ja turės laisvus ir teisingus rin
kimus, tol da buvo nors ki- 
birksztis vilties kad gal ir Lie
tuva nepražuvus. Nes jeigu 
Lenkams butu buvę valia bal
suoti ir teisingai iszsirinkti sa
vo valdžia, jeigu Amerkka su 
Anglija butu privertus Komu
nistus pasitraukti isz rinkimu, 
tai Lenkija butu savo valdžia 
iszsirinkus ir visus Komunis
tus iszsivijus. Tada ir butu 
Lietuviams lengviau pareika
lauti rinkimu.

Bet dabar jau ir paskutine 
__ ,______ , _____ viltis užgeso. J eigų Amerika su 
James Hali, kuri turbut yra'Anglija nesikiszo in Lenkijos 
žuvusio James Leroy Hali; klausima, tai jau nėra nei kas 
žmona.

TRAUKINYS
SUSIDAUŽĖ

Chicago, III. f Gerai žinomas 
Martynas Juraszka, 61 metu 
amžiaus, nuo 5746 So. Maple
wood Ave., numirė Nedelioje, 
Sausio (Jan.) 12-ta diena, li
tą valanda ryte. Gimęs Lietu
voj isz: Kauno redy., Baseinu 
apskr., ir Žvingių miestelio. 
.Velionis sirgo ilga laika. Pali
ko dideliame nuliudime
paezia Ona (po tėvais Szu- 
mauskiute, kurie gyveno Ma
hanoy City, Pa.) trys suinus: 
Florianą, Albina ir Roberta* 
taipgi ir dukteri Leonora. Lai
dotuves atsibuvo Seredoj, Sau
sio 15-ta diena isz Zimmer
man’s koplyczios, 10-ta valan
da ryte su apiegomis Szv. Ka
zimiero bažnyczioje ir palaido
tas parapijos kapinėse.

NAUJAS
GUBERNATORIUS

.
bi.p (Tasa Nuo 1 Puslapio)

BAKERSFIELD, CALIF.— 
Southern Pacific traukinys nu
lėkė nuo rieliu ir susidaužė, kai 
penki karai nukrito in griovį. 
Sužeistieji buvo greitai nuvež
ti in Kern County General Hos
pital ir Mercy Hospital. Trys 
žuvusieji da nebuvo paskelbti 
nes niekas j u negalėjo pažinti; 
kiti žuvusieji buvo: James Le
roy Hall, isz Kansas City, Mo., 
Bessie Diles, isz Richmond, 
Calif., kareivis Joseph Berna- 
vich, 18 metu amžiaus, ir Mrs.

“Talmudo Paslaptys”
Apie ’Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 150 ::

Saule Publg. Co., Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT
A ITT !?»»<=:

Kytras Vaikas

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Teta klausė mažo Juozu
ko:

— Pasakyk man, Juozuk, 
kas tave sutvėrė?

Ant to užklausymo ranka 
nuleido žemyn kaip puse 
masto nuo žemes, tarė Juo
zukas: — Tokiu dideliu, tai 
mane, Dievas sutvėrė, o to
liaus tai pats užaugau!

Jam Smutna

kiais kitokiais laukiniais gyvū
nais.

/ Kaip visi szitie pasižadėji
mai bus nuveikti, vien tik Gu-

< bernatorius ir Dievas žino, ir 
abudu tyli. Gubernatorius 
Duff sako kad pinigu ir krasz- 
tu klausima jis, kaip geras 
džentelmonas, palieka valsti
joj partijai ir tarybai.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
Cpliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
36c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“Saule” - Mahanoy City, Pa.

Keli kareiviai, kurie buvo 
ant to traukinio ir patys buvo 
sužeisti, drąsiai iszgelbejo 
daug kitu žmonių isztraukda- 
mi juos isz po apvirtusiu karu.

Niekas da tikrai nežino kaip 
ta nelaime atsitiko, bet spėja
ma kad viena riele buvo suge
dus ar inlaužta ir kai trauki
nys ant jos užvažiavo, ji iszsi- 
kiete ir taip ratai nuslydo nuo 
rieliu. Szit&s Southern Pacific 
kompanijos traukinys “The 
Owl” važiavo isz San Francis
co in Los Angeles.

szneketi apie Lietuva, kuria 
Sovietu Rusija prarijo! PLATINKI!!

Žmogelis — Tas arklys 
turbut serga, turi nuleidias 
galva ir ausis.

Žydas — Ui! Jam smut- 
nas, nes taip mažai už jam 
siūle!

kFDDY kilowatt ----- ČhilFChasėF----- PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
taiužraszk 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. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.




