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Isz Amerikos ALLELIUJA!

■ Ilgiau-

i: a.

1,600 Žydu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sude

Anglijos laivynas szita lai va 
užtiko ant mariu ir kariszki

apsunkintas, kad jo inžinai pa
skendo, ir buvo pavojaus kad 
visas laivas nenuskęstu.

paveikslas buvo nutrauktas 
bangos ir juros jau biski bu
vo atslugusios ir nutilusios. 
Czia moteriszke atkasa savo 
namu taka.

Vyras — Tiek to, tai musz- 
kite ja! Man vis tiek, tiktai 
duokite gerai!

J

m

—

Darbininkai
Pralaimėjo

MILWAUKEE.
sios ir žiauriausios straikos 
Amerikoje užsibaigė. Straikos 
užsibaigė ir darbininku unija 
viską pralaimėjo, viską praki- 
szo. Per 328 dienas Automobi
liu Darbininku Unijos darbi
ninkai isz Allis-Chalmers fab
riku, straikavo, peszesi, buntus 
kele, viens kitam galvas pra
skėlė, ir dabar sugryžo in savo 
darbus, nieko nelaimėje, nieko 
negave, nieko nepelnyje, bet 
daug prakisze!

Vietines unijos kuopos pre
zidentas Robert Buše, pasidi
džiuodamas sake: “Fabrikan
tai tikėjosi kad mes straikuosi- 
me pakol pragaras užszals, bet 
mes visus juos nustebinome kai 
gryžome in savo darbus.”

Katras czia katra nustebino 
ne labai aiszku. Per tuos vie
nuolika menesiu straikavimo 
ir pesztyniu, beveik puse visu 
darbininku pamėtė savo unija 
ir prisirasze prie Neprigulmin- 
gos Unijos. Daugiau negu 6,- 
000 darbininku jau gryžo in sa- 
yo darbus pirm negu unija at- 
szauke savo straikas.

Darbininkai prarado dau
giau negu $20,000,000 per al
gas; kompanija, fabrikantai 
prarado apie $65,000,000 per 
bizni; bet per straikas kompa
nija buvo pasiuosota nuo taksu 
ir taip, kad ir fabrikai buvo už
daryti, kompanija visgi kelis 
szimtus tukstancziu doleriu už
dirbo ar sutaupino.

Tai galima sakyti, kad fab-: 
rikantai vistiek per tas strai
kas užsidirbo, o darbininkai m 
skolas paskendo; unija iszmo- 
kejo apie $100,000 tiems kurie 
straikavo.

Darbininkai reikalavo tris- 
deszimts centu ant adynos dau- Į 
giau mokėti. Bet czia nebuvo 
tiek algos klausimas, kaip Ko
munistu insikiszimas. Darbi
ninkai negavo algas pakelti, o 
kompanija neužginczyjamai 
priparode kad Komunistai szi
tas straikas ne tik sukurstė, 
betirvede!

Unijos prezidentas Buše ir 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Per Tavo szventa prisikėlimą, 
Dievo Sunau, atleisk mums 

musu nusidėjimą,
Tikime Jezu Kristų kėlusi ir 

dangų mums atvėrusi,

Nuo mirties amžinos iszgelbe- 
jusi,

Alleliuja! Alleliuja!

Kariszkas
Gubernatorius

Gen. Lucius D. Clay bu
vo paskirtas kaipo Karisz- 
kas Gubernatorius' tos Vo
kietijos dalies, kuria Ameri
kos armija valdo ir prižiūri. 
Jis užima Generolo Joseph 
T. McNarney vieta.

Szitas darbas yra labai 
sunkus ir painus, nes reikia 
ne tik Vokieczius prižiūrėti, 
bet ir su Sovietais susikirsti 
ir su musu Kongresu Vasz- 
ingtone derintis. Maistas 
iszkelia didžiausi klausima.

W////Z

Pati apskundžia vyra, jog 
ja labai sumusze.

Sudžia — Kokia tu turėjai 
tiesa muszt paczia? Ar tu ne
žinai, jog tiktai sūdąs turi 
tiesa baustie?!

Pabėgėliai Ar Mainieriai Graikįj OsKaralius 
Amerikoje Straikuos? | Jurgis Pasimirė^

WASHINGTON. D. C. — HRNTP AT.TA TT.T. — Nors' W ® W 13 ®WASHINGTON, D. C. — 
Sziandien su kuo tik pasiszne- 
kesi apie pabėgėlius ir bena
mius isz Europos, iszgirsi ta 
paczia, kaip sena mazgote su- 
nesziota, pasaka: Daugiausia 
Žydu inlenda in Amerika isz! 
Europos. Visi taip sako, visi 
taip kalba, bet jeigu paklaus
tai tokiu žmonių ar jie tikrai 
žino, ar jie gali priparodyti 
kad taip isz tikro yra, jie nega
lėtu nei žodžio atsakyti!

Dabar mes savo skaityto
jams stengiamies paduoti tik
ras žinias, taip vadinamus fak
tus apie tuos žmones kurie at
važiuoja in Amerika isz Euro- rjj jįs tada liktųsi visai nekal- 
pos. Czia mes nieko isz pirszto^ tas, bet savo oži varytu ir ga- 
neiszlaužiame, ir jokiu paskalų' 
neduodame, bet “grynus skai- 
czius! ’ ’

Garsaus Yale Universiteto 
Profesorius, Maurice R. Davie 
su visu sztabu mokslincziu ir 
profesorių surinko tikras ži
nias, patikrino skaiczius ir vi
sus savo faktus surasze in 453 
puslapiu knyga, kuria jie pa
vadina: “Pabėgėliai Ameriko
je.” Jie isztirinejo ir isznagri- 
nejo 638 apylinkes, 43 valstijas 
ir visa Washington© apylinke 
ir visur klausinėjo apie pabė
gėlius. Sztai kas toje knygoje 
pasakyta:

“Pabėgėliu isz Europos in 
Amerika dabar czia randasi 
nuo 240,000 iki 320,000. Apie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

J'o Brolis Inpediuis 
iszrodo kad daug mainieriu ne
grysz in darba nors straikos 
nebus paskelbtos. Eina gan
dai kad daug mainieriu ketina 
neeiti in darba pakol kompani
jos ir valdžia neindes daug ap
saugos intaisu in tas mainas 
kur darbininkams gresia pavo
jus.

Szitoks in darba negryžimas 
po sanvaites gedulio del žuvu
siu, nebutu tikros straikos, bet 
ta pati padarytu kaip ir strai
kos. Lewisas kaip tik to ir no-

\1O Žuvo Ekspliozijoje Parako 
Brown Manufacturing Co., Clin
ton, Mo.; Rusijos Ambasado
rius Paszauktas Namo Isz Grai
kijos; Lenku Vice-Ministeris Nu

žudytas Per Faszistus
Szitas klausimas yra dabar 

svarstomas Washingtone. Val
džios atstovai nepasake ka jie 
ketina daryti jeigu tie mainie- 
riai negrysz in savo darbus po 
Velykų.

JERUZOLIMAS. — Preky
binis laivas Moledeth, (Tevisz- 
ke) slapta veže 1,600 Žydu in' 

į Palestina. Szitas laivas yra in- 
I rengtas vežti tik apie trisde- 
* szimts žmonių. Jis buvo taip

Kai laivas buvo apie penkios 
deszimts myliu nuo Palestinos, 
jo maszinos, visai sustojo. Lai
vo kapitonas iszleido pagelbos 
praszyma. Keturi Anglijos lai
vai tuoj aus pribuvo ir nuėmė 
nuo to laivo 750 žmonių kad 
palengvinus laiva. Paskui kiti 
didesni laivai ta pusiau pa- 
kendusi laiva pradėjo traukti 
in uosta.

Vesulos Ir Vėtros Prie Mariu

ATHENS, GRAIKIJA. — Karalius Jur
gis Antrasis, du sykiu isztremtas isz savo krasz
to ir du sykiu atszauktas savo žmones valdyti, 
staiga pasimirė nuo szirdies ligos. Jis neturė
jo vaiku, tai jo brolis Povilas užima sostą.

Karalius Povilas yra žmonių neapkenczia- 
mas, už tai, kad jis niekados apie savo žmones 
nesirūpino, ir per kara savo kraszta apleido ir 
nieko nepaisė. Jis priimdamas savo kraszto 
prisiega prižadėjo viską vesti taip kaip buvo jo 
brolio vedama. Jis Komunistams baisiai ne
patinka, nes jis stacziai ir atžagariai yra nusi
statęs priesz Komunistus ir priesz visus kurie 
karaliszkui sostui yra prieszingi.

Naujam karaliui nebus lengva, nes dabar jo 
krasztas isz visu krasztu yra apsuptas Ru
sijos ar Rusijos padupcziku; Graikijos kariuo
mene stovi ant rubežiaus pasirengus in kara 
stoti; Graikijos vidaus reikalai yra kojomis 
augsztyn; Komunistai stengiasi valdžia ir sos
tą nugriauti; Sovietai rengiasi Graikijos krasz
ta pavergti; patys Graikai tikisi ir laukia, bet 
kol kas nesulaukia pagelbos isz Amerikos; 
Anglija savo paszelpa ir parama jau nutraukia.

Laikraszcziai Athen mieste 
raszo kad keturiu dienu susi
kirtimas tarp Graikijos val
džios kariuomenes ir 1,500 su
kilėliu jau baigiasi. Valdžios 
armijos laimėjo ir sukilėliai 
dabar neszasi isz kraszto ar pa
siduoda.

Mes daug girdėjome kaip 
baisios vesulos, vėtros ir ve
jai kamavo visa Europos 
kraszta. Bet ir czia, Ameri
koje, musu žmones pergyve
no daug tokiu vėtrų ir viesu-

lu. Juros, maros pakraszty- 
je, prie Redondo Beach, Ca- 
lifornijoje bangos persilaužė 
per akmenis, sienas ir už- 
pludino, užseme namus prie 
juru pakraszczio. Kai szitas

Graikijos laivyno augsztas 
karininkas paskelbė, kad be
veik visi uostai yra dabar su
kilėliams uždaryti, ir jeigu 
czia j u laivai pasisuks, jie bus 
paskandinti.

Kiti sukilėliai pasitraukė in 
augsztus kalnus, bet ir czia 
jiems jau per karszta ir jie tu
rės pasiduoti.

Graikijos valdžia dabar rado 
daugiau jiegos ir vilties kai 
dažinojo ka Amerika stoja in 
pagelba. Sukilėliai ir Komu
nistai dabar jau mato kad ju 
dienos suskaitytos, nes jie ge
rai žino kad jie negales atsi
laikyti priesz Amerikos jiegas 
ir pinigus.



pranta, kodėl Rusija tiek daug 
pinigu iszduoda bėsisamdyda- 
ma ir besiunsdama in Amerika

SA 0L1 ” MAHANOY Om, PA

Geras Taikininkas Komunizmui Kelias

Kas Girdėt
Musu laikraszcziai per daug 

aszaru lieja ir per garsiai Lozo
rių gieda del Palestinos Žydu■ •k ii -1- - '. • V.J . .. vir del visu tu persekiojimu, uz 
kuriuos visi kaltina Anglija.

Per daug Žydu ne tik Szven- 
toje Žemeje, bet ir ežia Ameri
koje draugauja su Rusija ir pa
tys yra tikri ir isztikimo Mark
soąpasztalai.

Žydas Komunistas Freikeit 
ir Louis Levine ka tik parva
žiavo isz Rusijos, kur jie su Ko
munistais pasibueziavo ir da
bar Amerikos Žydams raportą 
isždūoda.

'Žydai, kaip ir Komunistai 
Amerikoje, visas pastangas de
da ir visomis galiomis stengia
si suardyti draugiszkus santy
kius tarp Amerikos ir Angli
jos. ...

Dabtir musu dipliomatai ima 
suprasti kbd 'galinga Anglija 
yra mums Amerikiecziams rei
kalinga. “Saule” ta jau seniai 
sake ir rasze.

Anglija sustabdė Kaiseri per 
pirma kark. Mes pribuvome tik 
ant pabaigos ar taip sakant ant 
“pergales parodos.” » V, , • •Anglija, pastojo Hitleriui ke- 
lia, kai mes nei ginklu nei ka
reiviu neturėjome! Kai Anglija 
del savo gyvasties savo karei
viais laukus nuklojo, Amerika 
galvatrukcziomis pradėjo in 
kara rengtis, “jeigu ne Angli
jos •žu’t-butinė kova, jeigu ne 
Anglijos kareiviai, tai Hitlerio 
sprogstanezios bombos butu ir 
rimsu miestus iszdaužusios!”

Sovietai visa tai gerai žino ir 
už tai dabar jie deda visas pa
stangas Amerikieczius subun- 
tavoti priesz Anglijos žmones. 
Tai senas kariszkas žygis: 
“Suskaldink ir valdyk.”

savo agentus ir szpiegus, kad 
jie buntus sukeltu ir lerma pa
keltu, kai ežia Amerikoje tiek 
daug dumiu randasi kurie ta 
darba geriau atlieka ir visai už 
dyka.

Vienatine Lietuvos viltis da
bar yna;: badas Rusijoje ir Sta
lino mirtis. Jeigu szitiedu in-1 
vykiai tuo paežiu sykiu atsi
tiktu, tai galimas daigtas kadį 
Sovietu Rusija pasirodytu, 
kaip 'Czaro Rusija: milžinas su 
molio kojomis.

Jei mokytoja cigaret užsirū
ko,

Jai ne tik darbo, bet ir buto 
tuoj pritruko.

0 jei ji iszdrysta sau nosele 
iszpudruoti,

Arant “Raidos” su vaiki
nais iszvažiuoti,

Ar ant “Moving Pikczieriu” 
lankytis,

Ar ant szokio drystu ji 
szvaistytis;

Ant rytojaus iszsikraustyt 
jai reiketu.

Nes kūmutes ir poniutes rėk
te rėktu,

Kad ta ragana papiktina j u 
vaikuczius,

Mamos aniuoliukus, tuos 
biesukus.

Nieks dabar negali suprasti,
Kam taip sunku mokytoju 

rasti:
Mokytojai in visus mus 

spjauna,
Ir in kitus darbus sau keliau

na. .i

Sutkus sako kad jis nesu

SKAITYKIT
J®3 “SAULE”

PLATINKI!!

Amerikos Veteranu Komite
tas turėjo seimą Californijoje 
ir nutarė kad Rusijos Komu
nizmas yra tas pats kaip Ame
rikos Demokracija!

Szitas pargryžusiu kareiviu, 
arba veteranu komitetas yra 
palszyvas ir neatstovauja mu
su kareiviu; nes jame randasi 
daug daugiau prekybiniu jū
reiviu, kurie niekados nebuvo 
vaiške. Jaunasis Franklin D. 
Roosevelt, kalbėdamas 'New 
York mieste, stacziai pasakė 
kad Amerikos Veteranu Komi
tetas yra perdem Komunistu 
valdomas ir vedamas. Dabar 
Komunistai paleido visokius 
szmeižtus priesz ji, nors ne se
niai ji ant ranku nesziojo.

Kufii'gužis Leon M. Birk- 
head labai pasekmingai ir 
moksliszkai apszmeiže Prezi
dento Roosevelto valdžia, ir 
beveik pražudė garsųjį lakuna 
Charles Linbergha. Dabar jis 
su pasididžiavimu pranesza 
kad jis visa vežimą szmeižtu 
turi suraszes priesz mainieriu 
bosą, John Lewisa. Jam tik rei
kia pinigu. Jis sako kad už 
$13,500 jis szita szmeižima san- 
žiningai atliks.

Kas tiesia tai ne melas. Mes 
tik teisybe apie John Lewisa 
raszeme ir raszome. Kai jis 
prasiszoksta, mes ji pasmer
kiame, kai jis mainieriams ge
ra daro ir vėlina, mes pirmuti
niai ji iszgiriame ir net kacziu- 
tes plojame. Bet szitoki szmeiž- 
to dra!ba, kuri Kunigužis Birk- 
head rengia, ir apie kuri laik- 
rasztininkas ir radijo žinia 
skelbėjas Upton Close raszo, 
mes smerkiame ir tam Kunigu- 
žiui patariame atsiminti kad 
jis skaitosi prie dvasiszku ir 
dievotu ypatų, kuriems jis sar
mata daro.

Komunistai W ashingtone 
gali pirktis ar sau randavuotis 
namus labai pigiai, kai pargry- 
žusieji kareiviai nei vieno 
kambarėlio sau negali susi
rasti.
Naylof Gardens kambariai ku 

rie Amerikos valdžiai kasztavo 
7 milijonus doleriu pastatyti, 
dabar yra pilni svetimtaueziu, 
kuriu pavardes, anot Upton 
Close laikiiasztininko, visai ne
skamba kaip pargryžusiu ka
reiviu. Visi szitie didingi kam- 
barai Komunistiszku raugalu 
atsirūgs ta.

Cžia dabar apsigyveno Ha
rold Buckles, kuris yra Kon- 
grsemono Adolph Sabath sek
retorius. Jo sesuo, Katherine 
Buckles Schryer yra ta Komu
nistu isztikima drauge, kuri 
sau viena vaju veda priraszyti 
žmones prie Komunistu parti
jos. Szitas žinias paskelbė 
Washington© 1 a i k r a s z t i s 
‘ ‘Times-Herald. ’ ’

Kita poniute, kuri szituose

Szita kalaite ramiai sėdi 
ir laiko siulu matkeli, kai 
Ponia Kari Kaesmeier mez
ga mažus drabužėlius, Leets
dale, Pa., kur neužilgo gar
nys atsilankys. Bet ne pas

ponia Kaesmeier bet pas jos 
kalaite, ‘ ‘ Gretchen. ’ ’ Maty
ti kad sziandien žmones la
biau rūpinasi kalaitėmis ir 
szunimis negu vaikais. Tai 
gal jau tokia gadyne.

Pastotas
WASHINGTON, D. C.— 

Ana sau vai te Amerikos Užsie
nio Politika paaiszkejo, kai 
Prezidentas Trumanas paskel
bė, kad Amerika stoja in pagel
ta mažoms tautoms, ne vien tik 
su pinigais, bet ir su kariszku 
patarnavimu.

Szitas Amerikos nusistaty
mas gali visarii svietui taika 
Suteikti ar visa žmonija karo 
kraujuose vėl paskandinti.

baisiai nukamuotas ir sunai
kintas per kara, kad Graikai 
jokiu būdu negali save iszsi- 
maitinti ar nuo prieszo apsi
ginti.

Pernai Rusija, pareikalavo, 
kad Turkai pavėlintu Sovie
tams pasistatydinti kariszkas 
tvirtoves ant Turku žemes prie 
Dardanelles. Szitoks žygis isz 
Sovietu puses padarytu Tur
kus Rusijos vergais.

Dabar Sovietai turi derintis ne 
su manimi, bet su Amerikos pi- 
liecziais. ’ ’

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

na yra Mrs. Gregory Bardacke, 
kuri yra žmona Komunistu 
partija organizatoriaus. Ji pa
ti yra Motinu Komiteto pirmi
ninke. Ji su savo vyru yra ir 
dabar intarth kaipo Komunis
te.

Ir daug kitu tokiu “Ameri
kos Piliecžiu” gauna. kamba
rius in tuos valdžios su musu 
pinigais pastatytus kambarus, 
o musu kareiviai, isz vaisku pa
reina ir nei pastoges sau nesu
siranda.

VISI NORI 
AMERIKONISZKU 

ANT VELYKŲ

Jį£AS tu Velykų nelaukia"?!
Laukia seni, maži, viduti

niai ir jauni, bernai ir mergos, 
ūkininkai ir miesezionis, visi 
stengias suezupti koki litą tai 
del margucziu bandeles, tai del 
sirupo, o smaguriui ir del deg
tinėles.

Priežodis sako: Dirbk o ko 
trūksta privog'k.

Taigi ir Lietuvoje: vieni isz 
pirocios centus krauna del Ve
lykų, o antri daro szakar ma- 
kar, bile tik litu gauti.

Priesz pat Velykas ingriuva 
pas mane Ona Muiluviene, se
na bet turtinga gaspadine.

,— Tegul bus garbe! Ar tu 
man, vaikei, neparaszytum 
laiszka Merikon pas sunu Me- 
riikona ?

Paraszysiu, mamų t, asz atsa 
kiau.

Pasiėmiau plunksna ir be jos 
sakymo raszau visu žinoma pa
sveikinimą.

— Na, ka turi daugiau ra- 
szyt, mamut? Asz užklausiau.

— Raszyk, vaikeli, kad ma
ne marti skriaudžia, kad netu
riu apsivilkti ir ko pavalgyti.

— Bet tamista, ežia bus me
lagyste: juk tamista kiekviena 
diena pyrago su sviseteliu val
gai, apsivilkus geriausiais kai
liniais, apsiavus sziltais vailo
kais.

— Kad sakau tai raszyk, 
bus atlyginta.

— Bet kokia nauda kad sa
vo sūnui szirdi užduosi?

— Tu vaike durnas: kai pa- 
bedavosiu tai doleriu atsius. 
Merikonu nėra ko gailėtis, jie 
pinig-us maiszais mieruoja, isz-

Parasziau ir perskaieziau, o 
moterėlė apsiverkė.

— Na ka tamista veiksi su 
pinigais?

— Vof gluszas! Klebonas 
praszo ant misziu, reikęs duoti, 
mes moterys nutarėm pirkti 
nauja baldąkima, ogi nuėjus in 
Rokiszlki ant Velykų be cento 
nei bandeles negausi sugraužti.

Vos tik baigiau raszyti kaip 
sztai inskrido jauna mergaite 
valakine Mare Skaistuty te.

— Paraszyk man, tamista 
laiszka Amerikon pas broli.

— Gerai, sakyk ka raszyt.
— Nugi raszyk kad iszteku 

palivarkan, bet kavalierius rei
kalauja penkių tukstaneziu pa- 
sogos, o kad pasogos negaus 
tai tokia didele laime nuskris 
nuo manės. Paraszyk gražiai, 
lai jis prisiunezia doleriu.

— Tai tamista meluoji: juk 
tamistai tik da szesziolika me
tu, o antra, jusu motina sake 
kad pirma turės iszleisti už vy
ro vyresneja jusu sesute.

— Kai nemeluosi tai jis ant 
Velykų nei pinigu neatsiųs, at
sake mergaite.

Treczias mano “pacientas” 
atėjo Jonas Lepszis, gana tvir
tas ūkininkas, kuris ir pralobo 
isz sunaus Amerikono. Bet da
bar sūnūs neteko darbo ir jau 
puse metu kaip neatsiuntė do
leriu.

— Paraszyk, man, vaike 
laiszka Merikon pas sunu. O, 
laidokas, visi metai kai nieko 
heatsiunezia. Paraszyk jam 
kad mes 'badu mirsztam, o tu 
Merikoj ponauji, paraszyk, jei 
tu pinigu neatsiusi tai in na
mus neinsileisim!

— Dede, juk tai melagyste, 
juk tamista penkis tukstan- 
czius esi ant vekseliu žmonėms 
paskolinės.

—- Tai nedalykas, kad lie-, 
piu tai ir raszyk; kai gausiu isz 
jo pinigu tai gerai, gerai, bro- 
lut, užuliosime.

Sugadino man nervus, ir bū
ti dalyviu melagystėje nusibo-, 
do tai iszejau in kamara ir pa- 
sislepįau už girnų.

Laikrasztininkai jau seniai 
caip raszo ir sako kad Gralki
oje randasi treczio pasaulinio 
.tarp sekios; kad ten gali karas 
nad ir rytoj išžkilti ir visa pa
sauli uždegti karo liepsnomis; 
kad gali iritraukti visus pasau
lio krasztus. “Saule” taip ra
sze kai tik Graikijos karalius 
buvo isztremtas, ir kai kara
lius sugryžo, “Saule” rasze 
kad tikrumoje treczias karas 
jau prasidėjo Graikijoje, nes 
Graikijos kariuomene stovi su
rikiuota prie Rusijos-Graikijos 
rubė'žiaus, ir Sovietu armijos 
tenai vis yra didinamos.

1931 metais, Amerikos Sek
retorius, Henry L. Stimson vi
somis galiomis stengėsi Ameri- 
kiėcziius perspėti, kad mums 
gresia pavojus isz Japonijos, 
kai Japonai pradėjo lysti in 
Azija. Bet, niekas jo nepaklau
sė, niekas jam neintikejo, pa
kol Japonai mus ant Pearl 
Harbor užpuolė.

Dabar Sekretorius Marshall 
nenori kad ir jam taip butu. Už 
tai jis aiszkiai dabar pasakė 
pirm negu jis iszvažiavo in 
Moskva, ir visus mus perspėjo 
ir mums parode koks pavojus 
mums gresia.

Kai vienas Marsh alio drau
gas užklausė ji apie paszelpa 
Graikijai ir pasiprieszinima 
Rusijai, Sekretorius jam rim
tai atsake: “Szitas klausimas 
yra toks svarbus ir pavojingas, 
kad vien tik p^ats Amerikos 
Prezide.ntas gail ji iszaiszkinti 
ir ji iszriszti. ’ ’

Ir kai tik Sekretorius Mar
shall iszvažiavo in Moskvos 
Konferencija, pasigirdo balsas 
isz Washington©. Prezidentas 
Trumanas Amerikiecziams ir 
visam svietui paskelbė, kad 
Amerika stoja Graikams ir 
Turkams in talka ir PAKER
TA KELIA SOVIETAMS!

Sovietu Rusija jau dabar lai
ko vergijoje Estonija, Latvija, 
Lietuva, Finlandija, Lenkija, 
Czekoslovakija, Rumunija, Al
banija, Bulgarija, Vengrija ir 
Yugoslavija. Komunistu parti
jos szulai kituose Europos 
krasztuose savo nieksziszka 
darba veda toliau.

Bet Sovietams labai reika
linga paimti Graikija su Tur
kija, jeigu jie nori valdyti Vi
duržemiu Juras.

Viduržemiu Juros reikalin
gos ne vien tik Anglijai, bet la
biau Amerikai. Senovės kari-

Turkai stacziai atkirto ir pa
sakė kad jie nesutinka ir nesu
tiks; kad jie tikisi kad Ameri
ka su Anglija Turkus užtars. O 
jeigu Amerika su Anglija ir 
apleistu Turkija, Turkai, ligi 
paskutinio laszo savo kraujo 
kariaus, ginsis priesz Sovietus, 
žus, 'bet nepasiduos.

Turkai neturi nei naujausu 
ginklu, nei kariszku fabri
ku. Bet Turkai turi gana pini
gu ir ju pnamone gerai stovi. 
Jiems tik reikia kariszku vadu 
ir mokslincziu. Prezidentas 
Trumanas prižada kad Turkai 
gaus ir karisžkus padus ir 
inokslinczius ir kariszkus fab
rikus. Jau dabar Turku armi
jos stovi ant ru'bežiaus priesz 
Sovietus.

Visos szitos žinios, visi szitie 
Amerikos nusistatymiai tiek 
daug reiszkia, kad negalima da 
suprasti ar insivaizdinti pilna 
ju reikszme.

Anglija prarado savo pirma 
galybes vieta Europoje.

Amerika at Europos vado
vystes vieta pasisavino.

Amerika stojo mažoms tau
toms in pagelba priesz galin
gas tautas, (kitais žodžiais sa
kant, priesz Rusija.)

Amerika Sovietams kelia pa
stojo.

Sovietai nesuprato draugisz- 
ku taikos žodžiu; tai dabar pa
ragaus griežto nusistatymo.

Rusija, kaip mažas vaikas, 
iki sziol savo narava varinėjo 
ir visus kitus stumdė ir gazdi- 
no. Atėjo laikas kada Rusija 
turi su kitos tautos narayu ir 
norais skaitytis.

Rusija szitas nepatinka ir 
nepatiks. Ka Rusija dabar sa
kys, ka darys, tai klausimas, 
kuri tik pati Rusija gali isz 
riszti.

Sekretorius Byrnes 'buvo 
priverstas Sovietams nusileis 
ti, pataikauti, nes Kongresas 
ir dauguma Amerikiecziu vis 
skaitė ir laike Sovietus už 
draugus.

Sekretorius Marshall dabar 
nuvažiavo in Moskva ne patai
kauti ar nusileisti, bet kitu pa
mokinti ir isz kitu pareikalau
ti teisingumo ir susipratimo, ir 
Sekretorius Marshall gali tai 
drąsiai daryti, nes jis žino kad 
Amerikos Prer’dentas, Ameri
kos Kongresas, Amerikos laik
rasztininkai ir Amerikos žmo
nes jam pritaria ir ji remia.

Kai vienas laikrasztininkas

Siuncziant pinigus per ban
kini ėzeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “San
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musn 
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.

ISTORIJEapie Da i8Z 
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu, Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
Saule Pu b. Co.. Mahanoy City

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

>| ----
Jeigu nežinai kokia 

nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy* 
venima, 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.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

1ST0RIJE apie Gree°riu* 
------------------ Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

15< ::

SAULE PUBLISHING 00.,

ninkai yra pasakė: “Kas valdo 
Viduržemiu Jurąsj tas valdo 
pasauli. ’ ’

Jeigu Amerika neduotu 
Graiku valdžiai paramos ir pa- 
gelbos, tai Komunistai ta val
džia nuverstu ir visas krasztas 
pataptu in Sovietu rankas. Iki 
dabar, Anglija szelpe Graikus; 
davė valdžiai 250,000,000 dole
riu in metus ir dabar ten palai
ko 10,000 savo kareiviu.

Sekretoriaus Marshall paklau
sė argi jis nesibijo dabar va
žiuoti in Moskva, kai Sovietai 
jauėziasi taip irižeisti, jis nusi
juokė ir tykiu bet.rimtu balsu 
atsake: “Asz visai nepaisau 
kaip mane ten priims Moškvo- 
je. Mano pirmutine pareiga yra 
savo žmonėms Amerikoje visa 
tiesa pasakyti ir juos perspėti 
kad baisus pavojus jiems gre
sia. Asz ta padariau, savo pa-

puoszniuose kąmbąruose gyve- aiszkino man sene. Mahanoy City, Pa. ĮJ.S.JL Graikijos krasztas buvo taip r eiga savo žmonėms atlikau.
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j žiburėlio užklupau, bet nieko1 Prisipažystu, jau baisiai iszal-1
.1 neiszejo: antrieji rėmai pas'kės. Kad taip dabar gera szmo- turime! Sakykite, kur buvot 

naujos V FI Y Iltį H1 juos da buvo neiszimti, ir asz'ta tortelio ir szinkutes! nne reznrekciios?
V J. k-/ ka tik nuo triūbos nenušiver-'jūs, gerbiamoji poniute, in szia

' cziau. Taip! Sunku sziais lai-'sanskaita žiūrite?
-------  Į kais lankytojui žilos senovės 
Užsienu iszdume, P'rigunovus paproezius iszpildyt. O abelnas 
iszlaidoms iszvede (suszaude),'kaip ten nebūt u, pamėginsiu in 
Pelikanovai, jis ir ji cze-koje Bielobokovus užsukt: gtal, jei- 
sedi. Pereitis metais asz buvau gu virėjai milijardeli in ranka 
bemanąs nueit in Miasojiedo- insprausiu, ji per užpakalines 
vus, manau sau, pasveikinsią duris inleisianti!

iszsigersiu ir >0 pas Bialobokovus irgi bai-

(ĮJENIAU būdavo savo szven- 
tadienes nuoskaudos ir ne-tadienes nuoskaudos 

smagumai.
— Vieszpatie! Volei 

kos ateina! Vėl intęmk 
ka, lakeruotus batus ir vaiksz- 
cziok, kaip pakvaiszes, nuo su szventemis, 
Petro Grigoravicziaus in Zoja užkasiu, viską, kaip reikia, tai me, irgi sumiszimas: 
Mikoląjunaite, nuo Podsteges ka-gi jie padare?! Teeinama-. — Na, 
Petravicziutes in Velnią Jona-'sias duris užvertė cziužiniais ir, Niūriai 
vieziu! Ir kadnors nevaiszintu,'taip tris dienas prasidėjo. Asz žmonai.
szunsnukiai! O tai jog kaip su buvau beketinąs ant stogo už- (lankytojas) esą drueziai ture- 
pieliu in gerkle! ‘‘Kalakuto lipt, nusileist per triu'ba vande-1 sias remt. Labai iszalke. Baisu, 
szmotelis!” “Acziu, sotus. Ne-' i;iui nubėgt, o isz ten per Įauga' kad jie nesusiorganizuotu.

nega-Į i1’tavykt pas juos su viszita,' Ankscziau tai, kuomet pavie- 
buk tai netyczia pakeliui ant

Vely- 
szvar-

laikykis, Maryte! 
sako Bialobokovas 
Sziandien viziteris

galiu” — “O jus per 
liu1-” — “Paliuosuokite!” — 
“ Ne, ne, ne! Ir madera užsi- 
gerkite! Abba konjakėliu? O 
jeigu musu torto ir varszketi- 
niu pyragaieziu neparagausite, 
tai szeimininke ir visiszkai už- 
isigausianti! Na, szmoteli! Na, 
puse szmotelio!”

— Ak, kad tu sprogtum su 
savo szinoteliu! Jau sotus, ne
lenda, o valgyk! Verk, o val
gyk! Verki dvasioje, o geri: ir 
drei-madera, ir ' gosoterna ir 
doppel-kiummel! (taip vadina
si savo ruszies alkoholiniai ge- 
lyrnai, kuriuos vartodavo 
priesz kara). Už ka jie mane 
kankinsią? Už koki nusikalti-> 
mai kemsza in pilvą ir in visus 
kiszenius kiausziniii: geltonu, 
raudonu, žaliu; kietai ir, 
minksztai iszvirtu; czekoladi-Į 
niu, mediniu, cukriniu — už į 
ka? O nepaimk isz jo kiauszini 
už asmens užgavima priimsiąs!

Da 'būdavo ir tokie ūbavi
mai :

— Tai Fitiukovas, a? Na, ar 
u.e rujmže? Ar ne. Judoszius, 
iszdavikas ? Net neatrado esant 
Yeikalinga Velykoms vizitą pa
daryt! Ka gi, ar ne veltui geru 
tortu prisikepiau, tiek, kad nėr 
kur ir dėt?! Ar veltui po visas 
krautuves bėgiojau, kad ska
niausi kumpi bei szinka nupir
kus? Ne, asz tos nuomones, kad 
tas pats Titiukovas, esą tikras 
niekszas. Sziandien jis in mane 
neatsilanke, torto neparagavo, 
stiklo vyno pas mane neiszge- 
re rytoj jis svetima kasia iszple- 
szias, o poryt jau ir žmogų jam 
nebus sunku papjaut! Kaip 
ranka paduot ir tiek!

* * *
Dabartiniai Rusijos žmone- 

liai ingi turi savotiszku nuo
skaudų ir nesmagumu, bet su
vis kitokios ruszies:

— Hm! Ve ateina Velykos, 
o kur ežia man nueit atsigavėt 
ir nežinau. Tiesa, dabar tortai 
esą visur niekam netike: pada
ryti isz kukuruziniu priemai- 
szu ir užminkyti ant komja- 
czeikos, o vis-gi, nurijus szmo- 
ta in pusantro svaro, butu su
vis nekenksminga. O prie to-gi 
da ir stiklelis spirito isz maszi- 
neles plaukams sunaityt! Bet 
kur-gi nueisi? Perepliotai in

Prezidento Duktė
Artiste Dainininke

Linksma Alleliuja,

— Matote-igi! Mes nieko ne- pernai prosą pas tnus pavogė. In
— Ar tai szis vaikas jo su- ¥ 

nūs? O Vieszpatie! Dūsavo se
na bobele.

Kur — O ka, ar tai jau darbp 
žmogus ir iszsigerti visai ne be-

pra- gali, už girtuokli užsistojo vie- 
szvinkusi boba? Taip, sakai, nas vyriszkiu.

• nieko? Ei, Mikuti! Stepuk! Ei-1 Tuoj visos susirinkusios 
kit ežia.! Jieszkokit! Jieszkokit belkos kartu užsipuolė!

j kuo nors atsigavėti! ’ I — Iszsigerti nebegali! Jums *
I Daugybes kojų trypimas eržilams, kad tik lakti, kad jus J 
pripildė szeimininku szirdis nusprogtute! Mes namie turim'¥ 
baisiausiu szalcziu. ir skalbti ir vaikus auginti, o

— Pasigailėkite! Prasžnabž- jums tai tik kafėzemos rupi! *
° 'l . . ITen tik ir valkiotis jums. ¥

— Reiktu ji namo parvesti. $
— Kaip tu ji, žmogau par- *

Kaip prie rezurekcijos?
— Duokite!
— Nėra ne szmotelio! 

buvot prie rezurekcijos?
i . — O tau kas darbo,

bo- 5

Pasiskaitymo Knygeles
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 Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur-

* ting Ponu. 78 puslapiu. .. 20?

niui vaikszcziodavo lengva ji, I 
nieksza, badavo atremti, o da-j 
bar jie, sako, pradėjo bariais 
vaiksZcziot kaip alkani vilkai.
Viena partija net kulkasviaidi Jaunos, patogios ir bobutes, 
insigijo. Neleisis, tai ir prade-' 
šia tave isz eiles pliskint!

In kambari, uždusęs, i nieke 
pastatytas uyleziai mažas sar-1 
gybinis, budėtojas, Bielo'boko- 
vu senelis:

• — Užstumk duris! Gesink 
žiburius! Petruk, marsz in1 
prieszkambari! Užversk ežiu-1 
Žiniais! Virėja! Jeigu per vir-' 
tuve inleisi, pažinusiu, kaip 
szuni. Visi, kas gyvas, in rusi! 
Paimk pro vizijos (maisto), gal 
taip tris dienas prisieisią se-1 
dėt. Tai Fitiukovas tikra už
puolimą galis padaryt. Mus ap
supsiąs ir kamuosiąs naktinė
mis atakomis (antpuoliais). 
Petruk! Tau pavedu kaimyno 
balkono (prieangio). Jeigu'
mėginsiąs lyst, muszk ji per j Nereikia tiek ėst, kad zakset, 
galva geliu vazonais 
liais)!

Ligi nakties sėdėjo 
drėgnam rusyj.

O nakezia mažoji
atidarė sulipusias nuo 
akeles, in kaž-ka tai insižiure- 
jo prie szviesos lajines žvaku
tes ir insižiurejus suszuko:

— Va velnias! Velnias at
ėjo!

— Kur velnias? Iszsigando 
motina. Ka tu, mano miela? 
Kas tau?

Isz kampo iszsities kokia tai 
tamsi ypata ir mandagiai tarė: . i

— Atsipraszau, poniute, tai .. .............. ./ „ . . . ’ , “Linksma Alleiluia Visiems!’;asz pakeliu Užsukau m jus, per J
dumtrauki (kamina). Matomai' 
tamstų skambutis esą pagedęs,' 
che-che! Taip va asz nuo stogo.

Ar marginot daug margucziu, 

Del kožno ir savo vaikucziu?
Ugi ir virytos reikia 

pritaikuot, 

Jeigu pas jus atsilankys 

per Velykas,

Apsakyti apie savo bedas, 
Apie kaiminku pasielgimus, 

Ir apie ju apsiejimus, 
O gerymo, alaus?

Kuo daugiaus,
Ba privalgius,

Iszsigerti reikia visados, 
Bet nepasigert,

Margaret Truman, Pre
zidento Trumano duktė, 
daug laiko ir triūso paszve- 
te lavindama savo baisa ir 
besimokindama muzikos. Ji 
kelios sanvaite atgal iszkil- 
mingai pasirodė kaipo dai
nininke, artiste, kai ji kelias 
daineles padainavo su De
troit Symphony Orchestra.

Muzikos žinovai, ir tie, 
kuriu darbas dainininkus ir 
dainininkes invertinti, sako 
kad Prezidento duktė turi 
gražu ir gera ‘Mezzo-Sopra
no’ baisa, ir yra vilties kad 
ji gali atsižymėti ir muziko
je pagarsėti.

Kai ji buvo perstatyta 
tame koncerte, koncerto ve
dėjas labai kukliai ir ramiai 
pasakė dabar “kelias daine
les sudainuos Panele Mar
garet Truman.’’ Niekas 
nei žodžio nesake kad ji yra 
Amerikos Prezidento duktė.

Kai kurie žmones pasi- 
szypsojo isz Margaret Tru
man; sakydami kad ji gavo 
proga su ta Detroit Sympho
ny orchestra dainuoti, už tai 
kad jos tėvas yra Preziden
tas. Nieko panaszaus tenai 
nebuvo. Prezidento duktė 
pati darbavosi ir mokinosi ir 
staeziai prasze kad muzikos 
mokytojai nieko nesakytu a- 
pie jos tęva ar jos szeimyna.

Garbingu ar atsižyme- 
tevu vaikams visados gyva 
beda, bet kur prasimuszti, 
nes visi juos intarineja ar 
sako kad ne jiems, bet j u tė
vams dėka kad ji ta ir ta pa
dare ar nuveika. Taip ir 
Prezidento dukrelei, Marga
ret Truman, buvo daug sun
kiau muzikoje prasimuszti 

paprasto darbininko 
dukrelei butu.

(puode-'

tamsiam

Katriute
miego

Ir gert, kad riaugset.
Vyras, kad pasigers ir persies, 

l . i

Tai jo velnias negriebs.
Bet bjauru žiūrėt ant bobos, 
Girtos ir da apsivemusios, 
Tiek to, asz viską žinosiu, 

Ba po Velykų iszvažiuosiu, 
Visas vietas atlankysiu, 

Ir apie viską iszgiedosiu, 

Todėl, per szvente gražiai 
užsikaikykite, 

Ant galo vėlinu,

Armijos Diena Taikos Paroda. Karo Apsauga
s* ‘

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

★

¥ 
¥ arba pradžia 

SKAITYMO 
...ir... 

RASZYMO

dėjo Bielobokovas.
— Mums, broP jusu gaile-^ 

tis, tai patiems panczekas pa-Į — rra.y p"” *
džiaut! Jieszkokit visose pa- vesi, kad ant kojų nepastovi. I*

. — ____________ ______ - T I TT •, T , . Į

ii 64 pus., Did. 5x7čol
Dabar Po 25c

kampese! Kas ežia? Tortas? Tr — Vaikeli, o tu ar senai su į 
puse visztos? Stok, laikyk szei-1 juo taip vaikszczioji ?
mininka, kanda už kojos! Su-' — Nuo pat ryto, atsake vai- * 
riszkite ji, pakol mes atsigavę- kas. Sziryt iszdave jiems alga, J 
sim, pasveikinsim szeimininke sziryt ir gerti pradėjo.
su szventemis.

— Kad jus paspringtumėt! skutiniuc pinigus isztrauks.
* 1 _ _ _   I ’ I ’ r* -s I nnn. -t 4- 1 • <-» J]

— Bijau, apvogti gali. Pa- *

— Nėr ežia, kuo paspringti — Tai laibai greit gali pada-' 
Kaip katinas apsiverke. Ar že-Į ryti. Milicijos pas mus juk ne- 
mej nieko nėra užkasta? Kad ra-
butu laiko, pairustume po grin-' — Tu sztai ka padaryk, vai- 
dimis, bet gaila kad nėr laiko: keli, pagaliau dasiprotejo vie- 
da reikia skubintis in Miaso-1 «as isz susirinkusios minios, 
jiedovus, pasveikint su szven-1 Tu pinigus isz jo kiszeniaus pa-
temis. 0 tai asz juos pažystu: sunik.

MAHANOY CITY, PA. i *

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele

—- Na, žinoma, pasiimk. Na
mie senai, turbut mamyte lau
kia?

— Mamyte nuo pat ryto sė
di nevalgius!

— Na diuoksz szian, brolau, 
| verskis szonu, ir tuoj deszimtis 

site!. j szeniu revizija daryti. Girtuok- j
— Pamanai, didelis ežia lis ka tai pro nesi sau murme- j 

daiktas! Visi ten busime. O jo ir ly'g gindamas, mostelėjo 
kol-kas, visiką gera. Pas ka at-' rankomis.
sigavejot? Kur buvote prie re-' — Kad tik jis nemusztu ma- 
zurekcijos? O tu, szusnnuki,' ne> iszsigandes patarė vaikas, 
kam ranka kandžio ji? j Asz priesz jums ateisiant pini-

Taip puikiai apvaikszczioja gus norėjau iszimti bet jis ne- 
' sidave !

— Nieko, nieko, suramino ji 
ežia pat stovintieji. Reikalui 
isztikus mes ji sudrausim ir ne
duosim tavęs skriausti. Na, da 
tririyicziu kiszenius reikia “isz- 
valyt. ’ ’

Be apgraužtos silkes galvos 
pusiau “negyveilo” kiszeniuo- 
se viso buvo sužvejota vienas 
rublis septyniasdeszimt septy
nios kapeikos variu. Pinigus 
suskaite ir inteike vaikui. Gir-j 
tuoktis vėl ka tai sau pro nosi 
pradėjo murmėti.

— Na taip, tai bus kur kas' 
tikriau. Bėk, vaikeli, greieziau' 

t pas motute. Ba ežia ir isztikru-!
ju apvogs da kas. Kaip tai ga
lima.

— Kepure, kepure tėvo pa
siimk da, isz minios kas tai pa- 

i tarė. Kepure irgi kas nors gali1 
i nusmaukti. O, isz sau jukes pi-1 
i nigus susipilk dabar in kepu- 
I re. Ir mamute atsivesk czion.'

su vizitą neateisi, busią preten
zijoj. O jeigu neinsileisia, me
siu in duris rankine granata!

— Jus už tai pasėdėsite, su
kriokė szeimininkas.

— Dievaži, nėr kada sėdėt,
reikia sikulbint. .

— Asz sakau, kalėjimo sode- saliku pradėjo girtuoklio ki-'

dabar Komunistine Rusija ge
riausia pasaulyje szvente — 
Szviesuji Kristaus Prisikėlimą 
-— Velykas. — A. A.

GYVENIMAS RUS- 
ISZKU VAIKU PO 
SOVIETU VALDŽIA

Amerikos Armija ap- 
vaiksztinejo antras sukaktu
ves nuo karo pabaigos. Visi 
Amerikiecziai nors del mi
nutes stabtelio Balandžio 
(April) septinta diena, pri
siminti musu vaisko nuveik
tus garbes darbus, ne tik ant

karo lauko, bet ir taikos lai
ku. Visoje Amerikoje daro 
parodos ir prakalbos pa
gerbti musu armija ir vi 
siems priminti kad geriau 
šiai susilaukti taikos tai in 
kara rengtis.

(JILUS provincijos užkam
pis: ne vieno milicijanto.

Ant krūvos plytų likusios nuo 
sugriuvusio namo gulėjo mirti
nai girtas vyriszkis. Ties gir
tuokliu, kojukes surietęs, sėdė
jo vaikutis ir karkartemis, lyg 
ko bijodamas, trukeziojo vy- 
riszki už rankoves.

— Teveli, a teveli!
Vyriszkis buvo girtas ir gu

lėjo kaip negyvas, nes in vaiko 
ne vienu žodžiu, ne vienu jude
siu neatsake.

Ko tau reikia, vaikeli, ai Ąna ve> matot, kaip linksmai 
tai gal tėvas jis tan! I aklause ]1Cį pasiszokinedamas, nubėgo 
pro szali praeidama su apskre- liamon 
tusia skarale apsigaubus mo- 
teriszke.

Taip, tėvas pi o verksmus vįenas kitam skirstanties. 
atsake vaikas. Motute pasiun
tė jieszkoti in aludes, kad isz jo ■ 
pinigus kas isz kiszenes neisz- ■ 
trauktu. O jis nusigėrė. Į

— Ir-kas ežia dabar darosi? -o
Ir kas gi ežią darosi, szauke an-Į 
tra praėjusi moteriszke! Geria 
lyg proto netekę. ” 
reikia tokiem girtuokliam.

— Kame dalykas? Klausi-', 
nėjo prieje ir susidamave pi-' 
liecziai.

SKAITYKIT SAULE

namon.
| — Ka ir szneketi. 
' nors dūmai parnesz.

Rodykle:

Bažnytini* meta padalinime*. 
Palaikai. 
Kalendoriai. 
Maldai Rytmetinei. 
Vieszpatie* malda. 
Aniuoliizkas Pasveikinimą*. 
Apasztalu Sudėjimą*. 
Deizimtii Dievo prisakymu. 
Du didžiau*: meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Viltie*, Meile* I* 
Gailesczio. ■»
Maldo* vakarine*. 
Giesme ant pradžio* Misziu. 
Misziu Maldo*. 
P*alme 45. 
Giesme Szventa* Dieve. 
Miszparu Maldo*. 
Maldos pirm Iszpažintie*. 
Perkratymas sanžine*. 
Maldo* priesz pat lizpažinti. 
Imdama* nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažintie*. 
Litanija apie visus szventu*. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijoa, 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiau* atiduodama* Dievui gar* 

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco. 
Malda su visuotiniais atlaidai*. 
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda 

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijoe 

kalbama*.
Litanija prie Szv. Pano* Marijos, 
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvo*. ’ ‘ ’’U*'
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszia* mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzau* vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija. 
Giesme ant Procesijų.

S z v. 
prie 
prie 
Szv.

Szr. Sakramento 
Tamosziaua. 
Vieszpatie* Jėzaus. 
Panos Szvencziausio*. 
Bernardo prie Sar.

Vaikiuksztis nubėgės už 
kampo pasislepes, pinigus isz 
kepures, persipyle in savo 
szvarkelio kiszenius ir užside-i 

i jo “ tėvo ’ ’ kepure. Kepure jam 
Į netiko: perplati buvo. Ja nu- 

L mete jis in grabe. Nutveręs sa-

Tai vis ____ ______
Kalbėjo Giesme Laba N akt.

| Ministrantura*.
Saule, Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKA UŽEIGA!

ANDRIUS
RĖKLAITIS’

Kaili lupti! vo kįszenįus paczerszkino da 206 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA. .varinius.

— Gerai! Pamanė jis. Tai 
jau sziandien antro girtuoklio -A-LAUS - DEGTINE - VYlfAS 
kiszenius iszvaliau. Papero- .

— Ugi ve, nusigėrė tėvas, o sams ir kitiems galams užteks. Vieta kur sustoja kitu miestu
sūnelis greta sėdi ir saugoja, nesimato kas panaszaus?: 
kad nepavogtu. Į Įr jįs pasižvalgė aplink

— A, dabar tai labai gali- jieszkodamas tokio pat 
mas daiktas! Ana mes, rodos liojanezio girto “tėvo.”

albstinentai” žmones ir tai už

pravažiuojanti Lietuviai.
save, 

beivi- Užkviecziu Savo Draugus 
Lietuvius Atsilankyti. •PLATINKI!negu

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, P*.

.. .............
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Žinios Vietines

"r8AUEE1!I MAHANOY CITY, PA.

Su szia szvenezia Prisi
kėlimo Vieszpaties Jėzaus isz 
numirusiu, linkime visiems 
musu skaitytojams “Laimingu 
ir Linksma Alleliuja; kad Die- 
yas visus saugotu nuo nelai
miu, duotu sveikatos, prailgin
tu gyvasti ir sulauktumem ki
tu Szventu Velykų!”

Szirdingai vėliniame to vi
siems,

Redakcija “Saules.”

Mark Draznovich turėjo sa
vo namelyje daug dūlio, kuris ' 
susprogo ir visa jo nameli in 
padanges isznesze. Namai to
je apylinkėje buvo gerokai ap
griauti ir apdaužyti. Tik ant 
tiek laime kad niekas nebuvo 
arti prie 'tos lentpjūves vietos 
kai tas dūlis susprogo. Papras
tai apie ta vieta vaikai visa 
diena žaidžia ir sukinėjasi.

Jonaicziu namai buvo labai 
apdaužinti; visi langai suby
rėjo, durys buvo iszlaužtos ir 
peczius apverstas.

Jaunieji K. Lapinskai, kurie 
tik kelios sanvaites atgal atsi-'Į 
kraustė isz Mahanoy City teip-Į 
gi labai nukentejo, nes ju na
mas buvo labai apgriautas nuo 
to trenksmo. Lietuviszkos kle
bonijos keli langai buvo isz- 
muszti nuo to trenksmo, nors 
klebonija randasi visai ant ki-

I to to kalno kraszto.
Negalima pasakyti kiek ble- 

dies ežia padaryta, nes ims 
kelias dienas pakol visi žmones 
savo namus gerai apžiuręs. 
Teipgi, negalima pasakyti 
kaip tas dūlis tenai susprogo. 
Savininkas tos lentpjūves 
'buvo apleidęs ta vieta apie 
penkta valanda, ir sako kad 
viskas tada buvo tvarkoj.

DARBININKAI
PRALAIMĖJO

PABĖGĖLIAI
AMERIKOJE

JUOKAI

K

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

garbes prezidentas Harold 
Christoffel yra perdem Komu
nistai. Tas buvo aiszkiai pri- 
parodyta teisme, nors jie po 
prisiega užsigynė kad jie ka žydu< Devintas nuoszimtis yra 
bendra turi su Komunistais. 
Dabar jie yra traukiami in teis
mą už melaginga priesaika.

asztuonias-deszimtas nuoszim- 
tis pabėgėliu yra Žydai. Reisz- 
kia, isz kiekvieno szimto pabe-j 
geliu yra asztuonias deszimts

Protestonu, ir szesztas nuo- 
szimtis yra Kataliku.

Daugiausia yra isz Vokieti-
Kompanija abudu juodu jos ^USįrij0S) paskui isz Len-

v

t Didžioji Petnyczia!

Didžioji Subata!
Nedelioj Velykos, Kris

taus Prisikėlimo Szvente.
Visos angliakasyklos 

nedirbs Petnyczioj, Subatoj ir 
Panedelyje.

Parapines ir Publikines 
mokyklos sustojo per Velyki
nes szventes.

Nedelioj Rusnaku Ver
bų Nedelia. Ju Velykos atsibus 
Balandžio (April) 13-ta diena.

Subiatos naktyje, ugnis 
sunaikino dideli breikeri pri
gulinti prie Delano Anthracite 
Kompanijos. Bledics padaryta 
ant $400,000.

Žydu Szvente “Pesah” 
prasidės Petnyczioje 6-ta va
landa vakare.

Kita sanvaite: Nedelioj 
Velykos; Panedelyje Szv. Jono 
de LaSalle; Utarninke Szv. 
Perpetuo R., Seredoj Szv. Ma
rijos isz Egipto; Ketverge Szv. 
Makario Vysk., Petnyczioj 
Szv. Leono-Did., i 
Viktoro M.

Freeland, Pa. f Gerai žino
mas visiems biznierius Mikolas 
Szatas (Schott) kur laike 
Washington Hotel prie 819 
Walnut ulyczios, staiga numi
rė Utarninke nuo szirdies li
gos. Velionis gimęs Lietuvoje 
ir pribuvo in Malianoy City 
kuris užsidėjo buczerne, o apie 
25 metai adgal persikraustė in 
Freelanda. Prigulėjo prie Szv. 
Mikolo parapijos ir Eagles 
draugyste. Velionis paliko di
deliam nubudime. savo paczia; 
tris sūnūs: Alfreda, mieste; 
Edvardą Philadelphia ir Miko
la kuris tarnauja Japonijoje. Ir 
dvi dukterys: Eleanora Sabia, 
Hazleton ir Dorota Haugh isz 
Philadelphia. Laidotuves atsi
buvo Utarninke isz Graboriaus 
McGraw koplyczios ir palaido
tas parapijos kapinėse.

KAIP BURTAI
IR PRIETARAI

PRASIDEDA

pravarė. Bet ežia tik pradžia! 
Szitie unijos vadai, ir Komu
nistu partijos tarnai dabar 
drąsiai sako kad jie darbuosis 
isz vidaus priesz kompanija.

O kompanijos atstovai savo 
darbininkams pasakė: 
ateityje kovosime už savo dar
bininkus priesz tuos kurie nori 
darbininkus isznaudoti staty
damiesi darbininku draugais ir 
vadais.

Kai kurie žmones, kuriu tar
pe randasi ir musu skaitytoju 
kur vis pyksta kai yra raszo- 
ma apie darbininku unijas, ku
rios yra Komunistu valdomos. 
Kas teisybe, tai ne melas, ir ne- 
gahnia pykti ant žmogaus ku
ris teisybe sako, nors ta teisy
be butu skaudi ir karti!

Prekybiniu jurininku unija 
yra skersai ir iszilgai Komu
nistu valdoma, tos unijos va
das ir bosas, Bridges yra Ko
munistas. Jis pats prisipažins- 
ta kad jis yra Komunistas.

Laikrasztininku unija taip 
sustraikavo priesz Philadel- 
phijos laikraszti “Philadel
phia Record, ’ ’ kad tas laik- 
rasztis turėjo visai užsidaryti. 
Szito laikraszczio sanvininkas 
ir vyriausias redaktorius savo 
darbininkams daugiau mokėjo 
negu kiti laikraszcziai, bet 
laikrasztininku unija nutarė 
priesz ji straikuoti. Kai tas 
sanviinnkas Stern pardavė sa
vo laikraszti, net Kongresas 
susirūpino ir pareikalavo daži- 
noti kas ten darosi? Ir vėl isz- 
ejo in virszu, kad “Komunistai 
ir szita uni j a valdo! ” O “ Phi
ladelphia Record” laikrasztis 
gerai pleke Komunistams ir vi
siems vieszai skelbe ka ir kur 
Komunistai veikia.

kijos, Czekoslovakijos ir Rusi
jos; Francuzijos ir Vengrijos. 
Piaskuui randasi ir isz Italijos, 
Belgijos, Yugoslavijos, Rumu
nijos ir Lietuvos.

I Daugiau negu puse visu pa- 
^es ir| begeliu yra moterys. Beveik 

ketvirta dalis visu moterų yra 
virsz 45 metu amžiaus, ir dau
guma ju yra ženotos.

Dauguma pabėgėliu yra mo
kyti ar profesijonalai, kaip biz
nieriai, fabrikantai, advokatai 
ir valdininkai. Daktaru ir dan
tistu randasi daugiausia tarp 
profesijonalu.

Tik treczias nuoszimtis szitu 
pabėgėliu ketina gryžti atgal 
in savo kraszta.

Beveik visi labai greitai isz- 
moko Anglu kalbos ir gavo 
darbus. Dauguma uždirba apie 
$50 in sanvaite; kiti nuo $20 iki 
$40 užsidirba. Beveik visi ežia 
Amerikoje turi giminiu.

Kai kurie atsivežė pinigu su 
savimi ir isz tu pragyvena, bet 
dauguma turi pragyventi 
to ka jie ežia užsidirba.

Norėjo Greitos 
Pagelbos

Antanas Bumblys — Hei
lo! Ar tamista yra agentu 
nuo ugninio insziurenc?

Agentas — Taip. Esmių 
agentu. Kuom galiu patar
nauti?

A. B. — Noriu asekuravot 
nuo ugnies savo narna. Ar 
galima tai padaryti per tili- 
pona?

Agentas — Tuoj aus pri- 
siunsiu pas tamista mano pa- 
gelbininka, jis patarnaus.

A. B. — Gerai! Bet tiktai 
paskubinkite, ba jau mano 
namas dega!

Mokykloje
Profesorius — Kiek 

daliu svieto?
Studentas — Penkios, 

nas profesoriau.
Profesorius — Gerai, 

skaityk jas.
Studentas — Pirmutine, 

antra, treczia, ketvirta ir 
Europa!

yra

po-

isz-

ISZGELBEJO 1,600
ŽYDU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

isz

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Komunistėlius suimti ir su- 
aresztuoti. Dabar tas negalima, 
nes Komunistai randasi augsz- 
tose vietose valdžioje ir FBI 
policijai kelia pakerta.

‘BOMBARDUOKIME
RUSIJA; JEIGU NE,

TAI MES PATYS
PRAŽŪSIME’i
----- NAUJAUSIOS

“B.A.L.F.” SIUNTOS
TREMTINIAMS

WASHINGTON, D. C. — 
Buvęs Pennsylvanijos Guber
natorius, George H. Earle,1 
griausmingais žodžiais perspe-Į 
jo Amerikos Administracija ir, 
Kongresą. Jis sako kad jis abe-1 
joja ar deszimtas nuoszimtis 
Amerikiecziu bus gyvi penki OT11)li BALF pasiuntė 8,772 
metai nuo dabar, jeigu mes vis^^ siunfca> susidedaJlczia isz 
stengsimies derintis su Rusija sekancziu daiktu; 
ir nepaleisime sprogstanezias j 
bombas ant Rusijos miestu,' 
pirm negu ji prisirengs jas ant’ 
musu gaivu paleisti.

laivai lauke pakol jis priplauks 
prie kurio uosto. To laivo ka
pitonas žinojo kad kariszki lai
vai jo laukia ir už tai jis sten
gėsi kuo ilgiausia pasilikti ant 
mariu, ir laukti progos kur 
nors prie uosto priplaukti kai 
jis nusikratys tu Anglijos ka- 
riszku laivu. Taip darydamas 
jis savo laiva butu paskandi
nęs ir visus tuos Žydus sykiu.

NEW YORK. — Vasario 
(Feb.) 4 d., Vokietijos ir Aus
trijos Lietuviams tremtiniams

I 29 pundai vartotu drabužiu, 
2,562 svarai; 1 dėže kepurių ir 
skrybėlių, 58 svarai; 2 deže 
žaislu ir paiszeliu, 101 svarai; 

George H. Earle buvo Ame-14 deže Vyriszku ir moteriszkos 
rikos Ambasadorius Bulgarijoj avalynes, 584 svarai; 15 deže 
je ir tenai turėjo progos susi- Maisto produktu, 1,374 svarai; 
piažinti su Rusijos valdžia. Jis 30 deže Invairiu knygų, 2,983 
sako kad net ir dabar, kai visi1 svarai; 8 deže Muilo, 1,044 sva- 
apie taika kalba ir sutartis ren
gia, Rusija su Amerikos Ko
munistais visai apie ka kita 
kalba ir visai prie ko kito ren
giasi.

Jis sako kad jeigu Turkija 
pataptu in Rusijos prieglobsti, 
tai visos viduržemiu tautos žu
vusios.

Earle sake, kad nuo Sprogs- 
tanezios “Atom” Bombos nė
ra jokio apsigynimo, ir už tai 
tas krasztas kita kara laimes, 
kuris bus pirmutinis tas sprog- 
stanezias bombas paleisti ant 
savo priezso. Sovietai ta gerai 
žino!

Jis da toliau reikalavo, kad 
Amerikos Slapta “FBI” poli
cija butu atskirta nuo valdžios 
politikos ir butu atskira val
džios szaka. Tada “FBI” poli
cija galėtu visus Komunistus ir

Szitckiu unijos vadu daug 
, daugiau yra ir vis daugiau pa- 

ALASKA. Amerikos in-( sįr0(įyS jeigu tik Amerikos 
zinieriai, stato ir prakerta slapta Pt>liclja, ,.pB1„ ga„s 
vieszkeli isz Amerikos staeziai laisva ranka nefcus valdžlos 
in Alaska. Szitas darbas buvo Komunistiszku politikierių 
visu greitumu varomas per tau vaWoma Jr trukdoma.

Subatoj Szv. i ra, kad greicziau ta kelia atda-
nūs.

Viskas ėjo gerai, tik vis bu-
Seredoj . apie 10-ta va- VQ jjeda su vandenįu Darbinin- 

landa ryte, ugnis kylo pas Har-, kams įr maszinoms reikėjo 
ry T. Litsch, 96 So. Main Uly., daUg. vandenio. Inžinieriai isz-
namuose. Liepsna greitai pra
siplatino per stogą ant kitu na
mu kur gyvena Adam ir May vand.enio 
szeimynos. Litscho namas nu
kentejo nuo vandenio ir nuo 
pastangų liepsna užlaikyti, bet 
ugniagesiai greitai pribuvo ir 
in trumpa laika užgesino lieps
na.

ari. ■ ■ ■ ■
Szi siunta iszejo isz New 

Yorko uosto laivu S/S Ameri
can Forwarder, Vasiairio-Feb. 
15 d. Szios siuntos verte virsz 
5,000 doleriu. >

Kovo (Mar) 1 d., laivu S/S 
American Banker:

178 pundai vartotu drabužiu 
15,816 svarai; 13 dėžių avaly
nes 2,388 svarai; 5 dėžės invai- 
riu daiktu, 600 svarai; 1 dėžės 
Mokykloms reikm., 120 svarai; 
10 dėžės Knygų 479 svarai; 24 
dėžės Kudikams maistas, 1,886 
svarai; 1 dėžės Muilo, 142 sva
rai 1 dėžės Vaistu, 36 svarai; 6 
dėžės Maisto produktu, 499 
svarai; 5 dėžės Drabužiu, 850 
svarai.

Szios siuntos verte virsz 20,- 
000 doleriu.
Kovo (Mar.) 21 d. laivu S/S 
Louis Hennepin:

30 statiniu sudytu laszinuku, 
6,000 svaru; 28 dėžės sudytu la- 
sziniu, 5,600 svaru; 172 dėžės 
pieno milteliu, 4,300 svaru; 60 
dėžės marmalado, 4,080 svaru; 
8 dėžės Kavos, 520 svaru; 13 
pundu drabužiu 1,166 svaru; 
17 dėžių knygų, 1,464 svaru; 15 
dėžių invairiu maisto produk
tu, 5,551 svaru.

Szios siuntos verte virsz 10,- 
000 doleriu.

— U. L. R. F. A.

Parszelis Paklydo

L. TRASKAUSKAS

ESTAI DOMISI LAIC 
INFORMACIJA

NEW YORK. (LAIC) — 
Meie Tee, vienintelis Estu mė
nesinis žurnalas Amerikoje, 
Kovo (Mar.) men., laidoje isz- 
tisai iszsiverte isz Lithuanian 
Bulletin Gruodžio (Dec.) nu
merio straipsni apie vergu sto
vyklas Rusijoje.

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

kasė 1,400 pėdu gilumo szulini 
ir gavo gana szalto ir gardaus 
--------- > visiems darbinin-

I kams, kurie dirbo ir gyveno in 
Blueberry lageri. |

Isz pradžios viskas buvo ge
rai, szulinys buvo geras, gilus, 
didelis ir visados pilnas. Bet 
visai netiketia, tik sykiu tas^ 
szulinys staeziai sudurnavojo 
ir pradėjo menuli sekioti. Kai 
tik naujas menulis pasirodo, 
tai szulinys iszdžiusta taip kad' 
nei laszo vandenio jame nesi
randa. Paskui laukia pilnaties, 
kada jis vėl pilnas. O po pilna-] 
ties, kai menulis ima dilti, tai 
ir tas szulinys ima sekti ir 
džiūti ir visai iszdžiusta.

Inžinieriai negali iszaiszkin- 
ti, kas ežia darosi? Bet tie, ku
rie yra prietaringi ir in burtus 
tiki, tuoj aus pasakys kad szi
tas szulinys užkerietas.

Niekas nežinojo isz kur 
szitas parszelis atklydo in 
Los Angeles, Kalifornijos 
miestą. Jis beklaidžiodamas 
po ulyczias, inrepliojo in bu- 
czerne ir užsirioglinejo prie

pat kalades, kur buczierys, 
Frank Tornabene, pasiga
landęs kirvi jo laukia. Ir 
kaip tik geru laiku pataikė 
tas parsziukas ežia užeiti, 
nes kiauliene tokia brangi.

Gal tas parsziukas nežino isz 
kur jis atėjo, bet, buczierys, 
Frank Tornabene gerai žino 
kur tas parsziukas dabar eis.

Lafayette Fish Market
204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
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PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
REDDY KILOWATT .... Odd Jobs ....

.1

Shenandoah, Pa. Stanis
lovas Grigas isz miesto, likos 
sužeistas tiesa ranka, laike dar
bo Maple Hill kasyklose. Gydo
si namie.

ODD JOB- THE ELECTRONJCPHQTO 
LIGHT OR HIGH-SPEED FLASH UNIT 
GIVES A- FLASH OF LESS THAN 
4 MILLIONTHS OF A SECOND;'.

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
Atidarytas:' Seredoj, Ketverge ir 

Petnyczioje per visa Gavėnia.
Visiems Draugiszkai Patarnauja.

Mes parduodame visokiu Žuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. 
Clams, Scallops ir Ousterius, Silkių ir 
Makreliu. Orderius pristatome in 
namus. Telefonas 273.

Minersville, Pa. Utarnin- 
ko vakara apie asztunta va
landa, pasigirdo visame mies
telyje (baisus griausmas ir su- 
sprogimas. Namu langai isz- 
byrejo, durys buvo iszlažtos ir 
namai isz pat pamatu sudrėbė
jo. s

U5W Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIŲ!




