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T ruman AtsipraszoMarinus
Isz Amerikos
JOHN L. LEWISAS

NE BERNAS

Tik Jis Už Mainierius 
Gali Kalbėti

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Darbininku Federa
cijos Prezidentas Wm. Green, 
septynių metu amžiaus vadas, 
vieszai pareiszke kad visi dar
bininkai ir visu darbininku 
unijos yra pasirengusios sutik
ti su Prezidento Trumano pa
reikalavimu per Korėjos kara 
nestraikuoti ir. nereikalauti di-j 
dėsniu algų.

Mainieriu bosas, septynios 
deszimts metu amžiaus John L.l 
Lewisas, greitai atsikirto, kad 
tegu William Green szeiminin- 
kauja savo tvarte ir tegu jis 
nesistengia už kitus kalbėti.

Lewisas sako kad jis su savo 
matmenų unija sudarys savo 
nusistatymus, padarys savo pa
sižadėjimus, ir kad jis nutars 
ar straikuoti ar ne, o ne kas ki
tas. Jis sako jeigu kiti nenori 
ar bijosi straikuoti, tai tas ju 
biznis, bet tegu jie nesako ka 
Lewisas darys ar ketina daryti.

TROKAS NUSIRITO
NUO KALNO 

14 Vaiku Žuvo

UNDINE, ITALIJA. — Ke- 
turiolika vaiku buvo užmuszta 
ir penkios deszimts szeszi buvo 
sužeisti kai didelis trokas, in 
kuri visijie važiavo, nusirito 
nuo stataus kalno ir apsivertė. 
Visi vaikucziai buvo tarp sze- 
sziu ir dvylikos metu amžiaus.

Visi važiavo in kalnus ant 
pikninko. Kaip ta nelaime at
sitiko policija dar nepranesza.

1,000 KAREIVIU ISZ 
NEDERLANDIJOS

IN KORĖJA

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Nederlandijos kraszto atstovas 
pranesze Tautu Sanjungos Sek
retoriui, Trygve Lie, kad dvi 
ar trys kompanijos isz to krasz
to važiuoja in Korėja, stoti in 
karo frunto,

Reiszkia apie tūkstantis ka
reiviu isz • Nederlandijos va
žiuoja mums in pagelba Kore- 

' joje,’‘Szitie kareiviai yra paim
ti isz pat Nederlandijos, nes In
donezijoje jau nebeliko Neder
landijos kareiviu.

Szitie kareiviai važiuoja pil
nai apsiginklavę ir vežasi su sa
vimi savo maista ir net savo 
Daktarus ir slauges.

Amerikos Slapta FBI poli
cija suėmė dar .kita iszdavike 
Amerikoje, Ponia Ethel J. 
Rosenberg, kurios paveiksią 
ežia matote. Ji buvo Sovietu 
szpiegu ratelio nare Ameri
koje. FBI policija priparodę 
kad ji yra žmona ir sesuo ki
tu dvieju szpiegu, iszdaviku, 
kurie jau ankseziau buvo po
licijos susekti ir suimti.

Czia tik pradžia to FBI po
licijos darbo. FBI policija 
dabar seka beveik visus 
Amerikos Komunistus ir vie
na po kito sueziupia.

FBI policijos vadas, J. Ed
gar Hooveris dabar praszo 
isz valdžios daugiau pinigu 
kad jis galėtu pasisamdyti 
daugiau agentu, policijantu, 
kad jo sztabas galėtu sekti 
visus Komunistus diena ir 
nakti. Jis sako jis nori kad jo 
agentai palydėtu kiekviena 
Komunistą namo kas vakara 
ir butu prie jo lovos kai jis 
atsikels ant rytojaus.

J. Edgar Hooveris sako 
kad jis in viena diena su sa- į 
vo agentais gali suimti ir su-, 
aresztuoti daugiau negu 
dvylika tukstaneziu Komu
nistu ir teisme priparodyti 
kad jie yra musu kraszto 
iszdavikai.

Nors tuo paežiu sykiu Pre
zidentas Trumanas vieszai 
pareiszke kad jis atmes byla 
inneszima kad visi Komunis
tai butu priversti užsiregis- 
truoti, užsiraszyti kad jie 
yra Komunistai.

RUSIJA PERKASI
KVIECZIU

VIENNA, AUSTRIJA.—Ru. 
Rusija dabar perkasi baisiai 
daug kviecziu ir rugiu isz Aus
trijos ūkininku, ir juos krauna 
in kluonus, o kitus parduoda už 
Amcrikoniszkus dolerius ki
tiems savo pavergtiems krasz- 
tams. Rusija perka tuos kvie- 
czius su Rusiszkais rubliais, 
bet kai ji parduoda ji reikalau
ja kad jai butu užmokėta, su 
Amerikoniszkais doleriais.

Ruskiai dabar pasinaudoja 
isz tu kivireziu kurie iszkilo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SOVIETU EROPLA-
NAS NUSZAUTAS

Rusija Sako Eroplanas 
Buvo Neginkluotas

i Amerikos Ambasado
rius Nepriima Rusijos
Priekaiszto Laiszko

Eroplanas Buvo Nu- 
szautas Prie Korėjos
Fronto, 3 Sovietai 

Lakūnai Žuvo

LONDON, ANGLIJA. — Ru- 
sija sako kad Amerikiecziai nu- 
zoves Sovietu eroplana, kuris 
nebuvo kariszkas ir kuris neve- 
že nei bombų, ir neturėjo kara
binu.

Rusijos Užsienio Ministeris 
Andrei Y. Vishinsky greitai 
nupyszkino laiszka Amerikos 
Ambasadoriui Alan G. Kirk, 
kuris to laiszko visai neprieme 
sakydamas kad czia* ne vien 

1 tik Amerikos, bet visos Tautu 
Sanjungos reikalas.

Rusijos Užsienio Ministeris 
Vishinsky labai pasiskubino 
pasakyti kad szitas atsitiki
mas nieko bendro neturi neturi 
su kariszkais reikalais Korėjo
je. Jis savo tame laiszke Ame
rikos Ambasadoriui persėjo 
kad kitas tokis atsitikimas pri
verstu Rusija kitas priemones 
pavartuoti.

Jis sako kad tas Sovietu ero
planas skrido apie asztuonios 
deszimts septynias mylias nuo 
Korėjos kraszto ir kad Ameri
kiecziai neturėjo jokios prie
žasties ji užkibinti ir paskui 
nuszauti. Jis toliau sako kad 
du kiti Rusijos eroplanai skri-

x (Tasa Ant 4 Puslapio)

TRUMPA CIGARETU 
CZEKOSLOVAKIJOJE

Gauna Tik Tris In 
Diena

PRAGA. — Czekoslovakijos 
kareiviai iki sziol gaudavo po 
keturis cigaretus ant dienos, 
bet dabar iszejo insakymas 
jiems padalinti tik po tris ciga
retus ant dienos.

Jaunuju Komunistu laikrasz- 
tis “Malda Frontą” raszo kad 
cigaretu visame kraszte dabar 
trumpa, ir kad kareiviai turi 
būti pirmutiniai tu cigaretu at
sisakyti.

Kažin ar tie Czekoslovakijos 
kareiviai žino kad musu karei
viai net kelis pakuczius, apie 
dvideszimts ar keturios de
szimts cigaretu ana dienos su
ruko ir prie to kelis cigarus su-' 
ruko ar sukramto?

MAINOSE NELAIMls

116 Iszgelbeti; 12 Dar 
Pavojuje

N. CUMNOCH, SZKOTIJA... 
Mainieriai draugai, diena ir 
nakti dirbo perkirsdami dvide
szimts keturias pėdas anglies ir 
akmens, besistengdami prieiti 
prie užgriautu mainieriu po že
me, mainose.

Kai szita mes raszome, tai 
szimtas ir szesziolika mainieriu 
jau buvo iszgelbeta, bet dar dvy 
lika tose mainose liko, apie sep
tynis szimtus ir dvideszimts pė
du po žeme.

Isz viso szimtas ir dvide
szimts asztucni maineriai buvo 
tose mainose užgriauti.

Daugiau negu penki tukstan- 
cziai žmonių buvo susirinkę 
prie tos mainos angos, kai jie 
girdo apie ta nelaime.

Daktarai ir slauges su auto
mobiliais pribuvo ir lauke gręž
tai nuveszti iszgelbetus mainie
rius in ligonines, kad butu pen 
tikrinta ar jie yra sveiki.

Du tukstaneziai savonoriu 
mainieriu dirbo diena ir nakti, 
kol jie prakirto skyle per labai 
stora akmens siena, kad jie ga
lėtu tuos mainierius iszgelbeti.

ISZŽUDE SZEIMYNA

BURDINGIERIUS

EAST GREENWICH, R. I. 
—Dvideszimts septynių metu 
amžiaus burdingierius prisipa
žino policijantams, kad jis isz- 
žude visa szeimyna ir paskui j u 
namus uždege.

Szitas burdingierius, Edwin 
H. Reynolds yra intartas už nu- 
žudinima Fred J. Dusza, tris- 
deszimts devynių metu am
žiaus; jo neszczios žmonos, 
Beatrice, trisdeszimts vieno 
meto amžiaus ir j u trijų vaiku- 
cziu. Jis prisipažino kad tos 
žmonos vyras ji intare kad jis 
yra kaltas kad jo žmona nesz- 
czia. Jie susipesze. Burdingie
rius nusistvere už kirvio ir vy
ru galva perskele. Paskui jis 
inejo in szeimininko žmonos 
miegama j i kambarį ir ja pa
smaugė su jos paezios szilkine 
paneziaka. Po tam jis visus 
tris vaikuczius pasmaugė su 
virve.

Iszeidamas isz tu namu jis 
papylė daug gazolino ir namus 
uždege.

Po tokio darbo jis nuėjo pas 
savo buvusia žmona, kur poli- 
ci j antai ji ir suėmė ir suaresz- 
tavo. Nužudusuju lavonai bu
vo isz griuvėsiu ir pelenu iszim- 
ti szeszios valandos po to gais
ro, kuris visus namus sudegino.

Vysku. Paltrokas 
Yra Komunistu

Nužudytas
Egipto Karalius Farouk Susi
draugavo Su Amerikiete; Ang
lijos Kareiviai Stojo In Kara 
Korėjoje; Sovietu Eroplanas 
Nuszautas Prie Korėjos Fronto, 

Visi Lakūnai Žuvo
——-------------- _--------------------------------------------------------- -AC

Naujas Ambasadorius WASHINGTON, D. C. — Amerikos

New York miesto Mayoras

Prezidentas Trumanas ir vėl inklimpo, pra- 
siszoko, ir buvo priverstas, vieszai atsipra- 
szyti. Jis buvo pažeminęs ir pasziepes Ame
rikos Marinus, sakydamas kad Marinai yra 
tik Laivyno policijantai, kurie veda geres
ne propaganda negu Rusijos policija. Jis 
pats, visai nekviestas ir nepraszytas atėjo 
in Marinu Seimą, ir vieszai atsiprasze. Visi 
Marinai priėmė jo atsipraszyma ir prižadė
jo Prezidentą Trumana remti.

William O’Dwyer pasitrau
kia isz savo vietos New York 
mieste kaipo Mayoras ir su

Bet per szita seimą, Marinu vadai pa
reiszke kad jie nori kad Apsaugos Sekre-

tinka būti Amerikos Amba
sadorius in Meksika. Jis už
ima vieta Ambasadoriaus
Walter Thurston, kuris da
bar gauna kita Ambasado- 
rystes vieta kitame kraszte.

KARALIUS
INSIMYLEJO IN

AMERIKIETE

torius Louis Johnson butu paszalintas, pra
varytas isz savo vietos, nes jis tam darbui
nėra tinkamas! Jie nieko nesake apie Ame-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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KORĖJA. — Anglijos eiliniai kareiviai 
ir karininkai jau stojo in kara Korėjoje. 
Keliose vietose jie buvo Komunistu apsup
ti, bet prasimusze per Komunistu eiles, ir

BIARRITZ, PRANCŪZIJA. 
Egipto Karalius Farouk nie
kam nenori pasakyti vardo tos 
Amerikietes, su kuria jis susi
draugavo ar in kuria jis insi- 
mylejo.

Kai ta jo Amerikiete drauge 
atvažiavo in vieszbuti Hotel du 
Palais, Amerikos laikrasztinin-

dabar, petis in peti kariauja sykiu su Ame- 
rikiecziais. Jie sudaro viena frunta su 
Amerikiecziais. Anglija pranesza kad dar 
daug daugiau Anglijos kareiviu dabar plau
kia in Korėja. Australijos valdžia yra teip- 
gi jau pasiuntus savo kareivius mums in talka.

kas Gofrey Andersin ja susiti
ko ir paklausė jos vardo? Ji
savo gražia nosele užrietė ir tais, žuvo keli Anglai kareiviai, bet daug 
sanvininkas tuojaus pareikaia daugiau Komunistu krito. Anglai kareiviai 
vo I 
tenai iszsikraustytu. Jis sako, ,, , ~ ,
kad jeigu laikrasztininkas ant negu jie pasitraukė, jie sunaikino 
rytojaus neiszsikraustys, tai jis njsĮt| (jjfjeJjyg karablUUS, aHHOtUS IT 
paszauks pohcijantus ir ji isz- 7
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Per pirmutini susikirtima su Komunis-

^uv0 komunistu artilerijos pagauti, bet pirm
Komu- 
beveik



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt Francuzu Laivas

Amerikos karininkai sako 
kad dabar Korėjos Komunistai 
savo didžiausias jiegas yra isz- 
eikvoje ir kad nuo dabar jie 
gales tik gintis, bet jau nei ant 
frunto nepajiegs taip pultis 
kaip pirmiau.

Patys Komunistai jau ima 
kalbėti ne tiek apie kara kiek 
apie taika.

Pirmiaus Koriecziai Komu
nistai neeme belaisviu ir nepa
sidavė, bet žudė ir žuvo, dabar 
jie jau ima belaisvius ir juos 
tinkamai prižiūri, ir daug isz 
ju pasiduoda kai lik gauna pro
ga. Matyti kad tie Komunistai 
jau mato kad ateis jiems sudna 
diena, kada jie, kaip Vokiecziai 
Naciai turėjo už savo žiauru
mus atsakyti.
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Amerika dabar turi Korėjoje 
daugiau negu szesziois deszimts 
penkis tukstanczius eiliniu ka
reiviu, ir daugiau negu ketu
rios deszimtisi tukstancziu lakū
nu.

Francuzu puosznus ir bai
siai brangus laivas, “S. S. 
Liberte,” kuris pirmiau bu
vo vadinamas “Europa,” 
iszplaukia isz Le Havre uos
to. Jis yra vienas isz trijų di
džiausiu prekybiniu laivu 
kurie plaukia skersai Atlan- 
tika.

Prancūzams kasztavo $19,-

ta laiva pertaisyti. 
Jis sveria 49,850 tonu ir yra 
vienas isz greieziausiu laivu. 

New York miesto Mayoras 
O’Dwyer su komitetu ir Gu
bernatorius Grover Whalen 
iszkilmingai szita laiva pasi
tiko kai jis inplauke in New 
York miesto uosta po pirmos 
savo keliones.

Amerikos kareiviai dabar 
susilaukė daug daugiau ir 
szimta sykiu daug geresniu 
ginklu, ir dabar jau ima tuos 
Korėjos Komunistus plekti isz 
visu pusiu.

svarbus, ir mums iszrodo, labai 
pavojingas klausimas. Kai 
Amerikiecziai ima atsimuszti 
ir tuos Korėjos Komunistus vy
tis, ar bus patartina juos nusi
vyti skersai ta nustatyta rube- 
žiu tarp Sziaurines ir Pietines 
Korėjos? Gal kaip tik už tai 
Kiniecziai tas savo dvi armi
jas pasiuntė prie Korejos-Man- 
churijos rubežiaus,, kelia Ame- 
rikiecziams pastoti.

kurias po prievarta yra jau da
bar nuvaryta apie trys szimtai 
tukstancziu vyru, moterų ir 
mergaieziu.

Pasekmingai vesti kara rei
kia ne tik ginklu, bet ir maisto, 
drabužiu ir gero susisiekimo. O 
visa tai Amerikiecziai dabar 
turi. Komunistams trumpa 
maisto, ju kareiviai apdriskę, 
pusnuogi. Komunistu Karo 
Sztabas jau prisipažinsta kad 
jis negali susiekti su savo ka
rininkais ant karo frunto. Ame
rikos lakūnai su savo karisz- 
kais eroplanais ir bombnesziais 
suardė visa Komunistu susine- 
szima.

Kitas labai svarbus ir pavo
jingas klausimas yra tai: Ka 
Kremlinas, Rusija darys kai 
pamatys kad Korėjos Komu
nistams riestai. Vieni sako kad 
Rusija tu savo draugu iszsiža- 
des ir praszys taikos, kiti tiki 
na kad Rusija savo armijas te
nai pasius priesz Amerikie- 
czius. Dar per anksti pasakyti 
ar net spėti, kaip ten bus.

Geležinkeliu darbininkai Ka'- 
nadoje sustraikavo, reikalau
dami septynis centus ant va
landos daugiau. Kai kompani
jos nesutiko, tai nei vienas in- 
žinas, nei vienas karas isz vie
tos nesukrutejo. Kanados val
džia negali paimti geležinke
lius, kaip Amerikos valdžia ga
li. Kanados Taryba dabar ta
riasi koki panaszu in Amerikos 
instatyma investi, kad butu ga
lima kaip ir Amerikoje, 
versti darbininkus dirbti, 
ii’ po kariszka bausme.

pn- 
kad

Pypkes Dūmai
Komunistai dabar isz pas- 

kutinuju kovoja, o Amerikie
cziai tik pradeda. Komunistai 
dar gal gali tikėtis daugiau ka
reiviu isz Kinijos, bet ir tie ka
reiviai biedni, alkani ir apdris
kę. O Amerikiecziai laukia ir, 
aeziu Dievui, dabar susilaukia 
savo draugu, kurie atvažiuoja 
in karo frunta kuo puikiausiai 
apsirenge, ligi dantų apsigink
lavę ir gerai pavalgė. O tas 
daug reiiszkia ant karo lauko.

Repu'blikonai dabar jau ima 
vesti savo rinkimu vaju ir visa 
beda del szito karo Korėjoje 
meta ant Demokratu.

Demokratu ir paties Prezi
dento Trumano vienatine vil
tis dabar yra labai greitai už
baigti szita kara Korėjoje, kad 
jie galėtu visiems parodyti kad 
jie buvo pasirenge ir žinojo ka 
jie dare, kai jie tas klaidas pa
dare, del kuriu Republikonai 
juos dabar kaltina.

Žiemos Naktis
Lietuvoje

Toli, toli varpelis skamba, 
Ore, oi, taip tyku;
Isz lėto szuns kur-ne-kur vamba 
Ir eina balsai miszku.

Amerikos laivai diena ir nak- 
ti dabar plaukia ir veža ginklus 
ir maistą musu kareiviams in 
Korėja.

Bet nors musu kareiviai yra 
sotus ir gerai apginkluoti, bet 
priėszas dar vis turi du sykiu 
tiek kareiviu kiek mes ir tie 
prieszo kareiviai yra žiauresni, 
drąsesni ir pasirengė mirti. Szi- 
tokis priėszas yra visados pa
vojingas.

Matyti kad visa Amerikos 
valdžia dabar jau prisipažins- 
ta kad ne viskas tvarkoje tenai 
ant sostines kalno. Spaudos 
laisve jau panaikinta, karinin
kams uždrausta vieszai kriti
kuoti, klaidas valdininku paro
dyti. Keli augszti karininkai 
jau buvo nubausti, už tai kad 
jie dryso musu ponams Vasz- 
ingtone teisybe, pasakyti.

Pažvelgus ežia kūteles niukso, 
Maža j u žiba szviesa;
Ant kalno juodas miszkas 

stugso;
Dangus apdengtas migla.
Menulis plaukia, tik-tik matos;
Tyki, tyki naktis;
Sniegai aptingę puola status,
Visur baltuoj szalis.

*

Oi, kaip ramu tada dūmoti
Vienut-vienam lauke!
Linksma su jais czionai byloti 
Tekios nakties laike.

EUROPA IR RUSIJA

Matyti kad Kinijos Komu
nistai dabar tik jieszko priežas
ties stoti in kara priesz mus 
Korėjoje. Jie dabar jau prasi
manė ir rado priekabas, saky
dami kad. vienas Amerikos 
bombneszis bombardavo Man- 
chufijos priemiesezius prie pat 
rubežiaus. Amerikos Karo 
Sztabas atžagariai užsigina. 
Dvi Kiniecziu armijos tuojaus 
buvo pasiunstos prie Korejos- 
Manchurijos rubežiaus.

Indijos žmonėms bijosi Ame- 
rikiecziu. Jie per daug yra 
prisiklausė Rusijos propagan
dos ir dabar bijosi Amerikos 
taip vadinamu kapitalistu. 
Nors musu valdžia milijonus 
doleriu paskiria ir praleidžia 
ant propagandos, bet ta musu 
propaganda baisiai prasta, pri
lyginus prie Rusijos propagan
dos.

• Dabar ne už ilgo iszkils labai

Rusija dabar jau insteige an
tra Sibirą, kurio Vokiecziai 
taip bijosi kaip Ruskiai to tik
ro Sibiro. Sovietai atidarė ke
lias naujas mainas, kasyklas, in

PARYŽIUS, FRAKCIJA. — 
Europiecziai jau yra pripratę 
prie visokiu sutareziu, ir už tai 
szita Atlanto Kariszka Sutar
tis jiems visai ne naujiena. .

Europiecziai tupi po Sovietu 
Armijos szeszeliu ir už tai da
bar klausia: Ar Rusija ketina 
ir rengiasi szi pavasari mar- 
szuoti ir kur ji marszuos? Karo 
baime Europiecziams pareina 
isz szitokiu ir panasziu sumeti
mu: Dabar tai geriausias ir pa
togiausias laikas Rusijai pra
dėti kara, kada keliai geri ir 
susisiekimas dar geresnis. Žie-

! ma Rusijos armijoms beda ka
ra vesti.

Sovietu armijos yra gana ma. 
galingos ir randasi gana arti 
Europos užkariavimo darba-, 
greitai atlikti.

Rusija turi apie penkios de- 
szimts divizijų ir tukstanczius 
eroplanu.

Vakarines Europos tautos 
turi tik apie tuziną divizijų J 
Kariszki eroplanai randasi tik 
Anglijoje ir Amerikoje, ne pa- 
czioje Europoje.

Vakariniu tautu jiegos yra 
daugiau ateityje; kad jos gali 
ir gales daug daugiau visko pa
gaminti ir pristatyti.

Rusijos jiegos dabar yra di
džiausios ir galingiausios. Ru
sija jau niekados nebus tokia 
galinga, prilyginus prie kitu 
tautu, kaip ji dabar yra. Vė
liau kiti Vakaru krasztai gaus 
pagelbos isz Amerikos. Ta pa- 
gelba bus ne tik doleriais bet ir 
ginklais. Tada jau Rusijai bu
tu daugiau bėdos tuos krasztus 
užkariauti.

Prie szitu sumetimu, prie tos 
Europiecziu baimes dar prisi
deda visos tos žinios apie per
mainas Moskvos Taryboje ir 
valdžioje.

Sovietu Armijos karininkai 
vis kalba apie užkariavima Eu
ropos jeigu bus reikalo.

Komunistai kituose krasz- 
tuose drąsiai kalba ir sako kad 
jie pasižada stoti priesz savo 
kraszta ir Sovietu armijai in 
pagelba.

Rusijos perspėjimas kad At
lanto Kariszka Sutartis reisz- 
kia kara.

Komunistai, kalbėdami apie 
taika, kaltina Amerika ir sako 
kad Amerika kita kara rengia, 
kad jeigu kitas karas iszkils 
tai Rusija bus nekalta.

Rusija gazdina ir grasina 
Finlandija, Irana ir Graikija.

Rusijos dipliomatai visai ne
nori nei kalbėti apie sutarti ar 
apie taika. Jie turėjo labai gera 
proga parodyti kad jie taikos 
jieszko kai iszkilo Austrijos 
taikos klausimas.

Visi szitie sumetimai parodo 
kad Europiecziams yra apie ka 
susirūpinti.
• Bet Vakariniu Tautu diplio
matai ir karininkai visai kitaip 
visa tai aiszkina.

Atlanto Kariszka Sutartis 
suvienyja visas tas Vakaru 
tautas ir sudaro viena jiega su 
kuria Rusija dabar turi skaity
tis. Czia Rusija jau susikirs su 
nemaža jiega. O užpuolikas vis 
jieszko už save silpesnio.

Karas tarp Rytu ir Vakaru 
butu ilgas karas. Rusijos armi
jos gal isz pradžių ir marszuotu 
ir užkriautu kelis krasztus, bet 
kara nelaimėtu. Tada jau Rusi
ja imtu pajusti Amerikos galy
be. Rusija turi tikėtis trumpo 
karo ir greitos pergales, o tai 
dabar neinmanoma.

Rusijos vidaus reikalai paro
do jos silpnybe viduryje. Rusi
jos pramone dar neatsipeikejo 
nuo antro Pasaulinio Karo. 
Kitas karas ta Rusijos pramo
ne visai suardytu.

Stalinas vis prižada savo 
žmonėms geresni pragyvenimą. 
Rusijos žmones jau trisde- 
szimts metu kai laukia nors ko- ♦
kio vaisiaus isz to savo rojaus. 
Rusijos žmones dabar nori tai
kos ir maisto; o ne karo ir bado.

Ir Užsienyje ne viskas tvar
koj Rusijai. Yugoslavijos Mar
shal Tito yra kaip kokia atvira 
rona Rusijos szone. Sovietai ne
gali ant Yugoslavijos pasitikė
ti.

O apart viso to, Rusijos 
Kremlino valdovai tikisi kad

yra lengvesnis ir tikresnis ke- muno. 58 puslapiu. 15c.
lias in ta viso svieto užkariavi- 1. No. 123 Septynios istorijos

j apie Stebuklingas zerkolas, Si-
Jie geriau žino kas darosi dabrin'is grabelis, Drąsus szno, 

Amerikoje,,. negu paprastas 
Amerikietis. Ju agentai jiems 
pranesza kad Amerikoje pra
mone eina trepais žemyn, kad 
biznis prastėja ir kad Markso 
pranaszystes apie Amerikos 
pramones žlugimą jau ima isz- 
sipildyti.

Sulyg j u iszrokavimu; kai 
depresija, blogi laikai, prastas 
biznis ims Amerikos valdžia 
spausti, tai Amerikiecziai tuo
jaus parsitrauks savo karei
vius isz Užsienio, isz Europos ir 
isz Azijos. Tada viskas bus 
tvarkoj ir Rusija Europa užka
riaus visai be karo pavojaus.

Nuo 1945 metuose iki dabar 
Sovietu Rusija baisiai daug 
visko gavo visai be karo. Euro
poje Rusija yra galingiausia 
tauta ir daugiausia žemes turi 
Azijoje Rusijos jiegos auga ir 
stiprėja,

Rusija per kara niekados 
tiek nebutu gavus kiek ji gavo 
per suktybes iszdavystes ir ki
tokias veidmainingas priemo
nes.

Už tai dipliomatai ir karinin
kai sako kad jie nesitiki kad 
Rusija dabar kara pradėtu. Bet 
nežiūrint kaip jie szneka ir 
kaip jie kitus ramina, tie dip
liomatai reikalauja kaip tokiu 
sutareziu kaip Atlanto Sanjun- 
ga, o karininkai reikalauja di
desniu armijų, greitesniu ka- 
riszku eroplanu ir daug, gink
lu ir tvirtovių.

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio isžimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
11a isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
čzius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne-

Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 

, Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka, 
skausmai, Mocziutes pa^akoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijoj apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine-, 
le. 47 puslarpiu.

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61 

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla, 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tamas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Ėajimas, Drūtas Petras,- Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

' No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija,-Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

pacziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

166 Trys istorijos apie 
Malkiaus, Iszklausyta 

vargszo, Geras Medėjus.

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Vieš
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No.
Sūnūs 
malda 
15c

No.
Duktė 
tuvos.

No.
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kara iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176% Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c,

No. 1'94 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

. No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 

’ szczionybes. 128 puslapiu. 35c.
No. 201 Istorija apie Amži

na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officiinn. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 3 už $1.00.

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tiR 
numeri knygos. Pinigus sius- • 
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
ESV Nepamirszkite dadeti 10$ 
ekstra del prisiūntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., - U. S. Ą,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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VIENAME mieste pasklydo j 
žinia kad tuojaus p'risiar-: 

tins svieto pabaiga. Pirmutinis 
ta žinia paleido Daktaras Za
charijoszius Piper, o iszneszro- 
jo ja po visur visokį dienrasz- 
cziai. Zacharijoszius Piper ka
dangi apskaitė kad žeme ko
metos uodega pasieks ir kad 
jos uodega turinti trisdesziimts ! 
penkis milijonus myliu ilgio, 
susideda isz verdanczio vande
nio, kad taigi ant kalnu virszu- 
niu sniegas susilais, medžiai 
iszdžius o žmones visi iszvirs, 
kaip vėžiai.

Ir nors vienas mokslincziūs [ 
apgarsino kad nors kometa be j 
abejones užkris ant žemes, bet 
jos uodega susideda isz tokiu 
skystu garu kad kiekvienas ga
les sau ramiai miegoti ir žemai 
nieko neatsitiks. Bet toksai) 
mokslincziaus tvirtinimas ne
daug ypatų suramino.

Ant nelaimes miestelyje gy
veno sena verpėja, Mare Fin
kiene. Gyveno ji Trijų Puodu 
ulyczaiteje. Buvo tai maža, žila 
ir raukszleta senute su kuriaja; 
ukesai rodąs darydavo svar-Į 
bosniuose reikaluose. Ji užėmė 
žema kambarėli po pat stogu. 
Kambaris buvo papuosztas ma- 
liavotais kiausziniais, stange- 
lemis, rieszutais ir kitokiais 
dyvnais papuoszalais.. Vaiksz- 
cziojo apsidengus senovinėmis 
sukniomis, o maitinosi kokio
mis tai žolėmis, kas žmonių 
akyse priduodavo jai daug pa
slaptingo rimtumo.

Sene Finkiene vietoj paremti 
doro mokslincziaus nuomone, 
stojosi puseje Zacharijosziaus 
Piperio.

— Atsiverskite prie Dievo, 
kalbėjo besimelsdama, melski
tės visi ir gailėkitės už griekus 
darykite gerai, kadangi artina
si svieto pabaiga!

Ant vienos isz kambarėlio 
sienos buvo matomas paveiks
iąs, perstatantis pekla, in ku
ria ėjo žmones keliu papuosztu 
rožėmis. Ėjo linksmai, pasiszo- 
kedami. Vieni su bonkomis ran
kose, kiti su kumpiais, treti su 
deszru szniurais.' Pakelevingas 
muzikantas su skrybėlė pa- 
puoszta kvietkomis, gražino 
jiems linksmai. Nekurie buczia- 
vosi su savo prieteliais, o visi 
artinosi prie deganczios ir ža- 
ruojanczios bedugnes. Ugnyje 
buvo matoma benardanti ir be- 
tribiluojanti tie, kurie tenai jau 
pateko.

Galima taigi pagalvoti ko
kios mislys apimdavo kiekvie
na kuris in ta paveiksią žiūrė
davo. — Nėra žmogaus kuris 
neturėtu ant suomenes kiek 
nors grieku. Už tai-gi daugu- 
mas gyventoju kalbėjo:

— Nesibovyisime jau, ne-

szoksime jau daugiau. Geriau 
visa diena praleisti ant maldos 
ir gaileisties už griekus.

Niekados da nematyta nieko 
tokio panaszaus. O reikia žino
ti kad tuo laiku taigi buvo ren
giamas didelis pasilinksmini
mas. Visoki pasirengimai prie 
pasilinksminimo, didele sale ty- 
cziomis. papuoszta giriančiais ir 
kariszkais laimėjimais, orkies- 
trai estrada, alus, degtine ir 
t.,t., viskas tas taigi turėjo pra
žūti.

— Ne esiu blogas žmogus 
kalbėjo sales savininkas, bet 
jai dabar in mano rankas pa 
pultu Zacharijoszius Piper, asz 
jam tuojau® parodyczia kur vė
žiai žiemavoja. Visa sale bus 
tuszczia! >

Labiausia susirupine buvo: 
Daniel Spitz, postmeisterio sū
nūs, mokeseziu rinkėjas Vilkas, 
na ir asz. Pirm nedėlios, anks- 
cziau, važinėjome in sostapyle 
kostiumu pirktis. Dede Tobijo- 
szius davė man net penkis de- 
szimts doleriu isz locno kisze- 
niaus, idant tam reikalui nesi- 
galiecziau pinigu. Iszsirinkau 
sau puiku Indijono kostiumą, 
mano prietelius Andrius, Tur
ko kostiumą, o Spitz Kinieczio 
kostiumą. Isz kalno buvome 
persitikrinę kad visos merginos 
aplinkui mus szokines ir stebė
sis.

Ir po tokiu prisirengimu ma
tyt kad viskas eina su vėjais isz 
kaltybes kokios tai seneles ar
ba Zacharijosziaus Piperio. Del 
kokios tai ten kvailos kometos! 
Kaip tai dabar ne niekinti vi
sos žmonių gimines įr paties 
svieto!

Pagalios nieko tai stebetino. 
Žmones juk visados yra ž'mone- 
mis, o kvailiai kryksztauja.

Prisiartino pasilinksminimo 
diena ir podraug užsakyta per 
Zacharijosziu Pipera, svieto 
pabaiga, nes taigi ta vakara tu
rėjo pražūti tasai niekingas 
svietas.

Nuo ryto dangus buvo apsi
niaukęs, snigo. Žmones žiuri 
auksztyn in deszine puse, in 
kaire, kometos nematyti! Mer
ginos susigėdino savo baimin
gumo, jaunikiai pradėjo bėgio
ti pas savo giminaites, pas te
tas, pas pažinstamus, per visus 
namus.

— Na, pasirodo, kalbėjo, 
kad Zacharijoszius Piper yra 
beprotis ir sene Finkiene taip 
pat, kad visokios kalbos apie 
svieto pabaiga yra niekis.

Gyventojai pamažu nusira
mino.

Apie deszimta valanda vaka
re didele pasilinksminimo sale 
buvo jau pilna. Buvo visiszkas 
pergalėjimas, ne viena mergi
na neatmete užpraszymo.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...MALDA...

Motinos Szvencz.
■■ »

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5x/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Skambėjo klarnetai ir triubos. 
Jaunimas szoko užimancziai, 
vyresni dailiai linksminosi. 
Gaspadorius tik rankom tryne 
isz džiaugsmo. Nekurie svecziai 
taip užimancziai “szaldesii” 
alum bufetą, kad turėjo iszeiti 
laukan atsivėdinti.

Dede Tobijoszius davė man 
rakta nuo namu idant gale- 
cziau sugryžti kad panorėsiu. 
Iki antrai valandai ne aplei
dau ne vieno valco, bet paskiau 
jau turėjau gana. Priegtam nuo

Moiitkarmo mieste, 
Nekurtose saliunuose, 

Užpakalinius kambarius 
isznaikino, 

Moterėliu konferencijus 
sugadino, 

Ba sueija girtuokliavo, 
Kol svaigulio negavo, 
Nes kožnam in akis 

kabinosi,
Kad užfundyti 

teisinosi, 
Ir kas ten būdavo, 
Kaip jos in fenais 

sueidavo, 
Tai- geriau® nutylėsiu, 
Del saves pasiliksiu, 
Dabar pulkais pas 

kitus traukia, 
Kur per naktis riaukia.

Pasirodo kad ir 
vyrai niekai, 

Tikri paszlemekai, 
O jau ka merginos, 

Tai rodos paeina isz 
girios, 

Kaip tik vakaro sulaukia, 
Matyt ant manevru 

traukia, 
Yra ten ir geru mergeliu,

Geru tėvu dukrelių, 
Bet tu ne daug, 

O su kitoms tai szelauk.* * *
Viena graži moterele, 

Pilna teisybes žmonele, 
Sako kad nieko negere, 

Tik' kaip kada buna girta. 
Karta užsitraukė guzutes, 

Ba ten nesuranda 
karcziama.

Kokis tai vaikinelis, 
Szposu pilnas nedorėlis, 
Norėjo tuna moterėlei 

padaryti,
Bet kiti in pagelba 

paszauke, 
Ir norėjo ta szposninka 

pagauti, 
Buvo juoku visiems in 

vales, 
Žiūrint ant tos moterėles 

kvailes.* * *
Vienam miestelyje Ohioje, 

iStuboj vienoj,
Badai per Leibor Dienoj, 

Moterėles pikniką padare, 
Pasigeria zobovele sau 

padare, 
O kokia ? Da nesakysiu,

Ant kito sykio sau' 
pasiliksiu.* * *

Dabar truputi 
pasilsėsiu, 

Ir namo nnpiszkesiu, 
Ant galo, tuom kart, 

Tariu Gud-Bai!

szokiąus “besiszaldymo” jau 
gerokai galva sukosi.

Iszejau. . Lanke ant szviežio. 
oro kiek tai prasiblaiviau ir 
ėmiau mislyti, eiti atgal in sa-. 
le ar eit i gult.

Buczia da mielai paszokes 
bet man akys labai Jdijavosi, 
merkėsi. Pagalios nuspren
džiau eiti namo ir pasileidžiau 
Szv. Silvestro ulyczia, laikyda
masis muru ir kalbėdamas pats I 
vienas garsiai. Tokiu ' buduĮ 
tamsybėje slinkau kokia de- 
szimfs minutu ir jau turėjau 
apeiti vandenio czirszkyne kad 
netycziomis pakėliau galva1 
augsztyn ir pamacziau, raudo-! 
na, deganczia ant dangaus 
szvieša.

Be abejones buvo da keli mi
lijonai myliu, bet neszinosi 
taip smarkiai kad praslinkus 
bertainiui galėjo susidurti su 
žeme.

Suakmenėjau. Jaucziau kad 
man plaukai ant galvos stoja!

Tai kometa! Tariau vie
nas sau. Zacharijoszius Piper 
turėjo teisybe!

Ir nepagalvodamas apie tai, 
kas reik daryti, pasukau atgal 
ir kiek galėdamas leidausi in 
pasilinksminimo sale. In pora 
minutu buvau jau ant trepu ir 
szaukiau:

— Kometa!
Tai buvo laikas svarbiausio

jo gy vo pasilinksminimo. Mu
zika skambėjo, merginos rau
donos kaip aguonos. Bet kada 
ant sales suskambėjo baisus 
žodis “kuometa,” toje valan
doje užstojo mirtina tyla. Mano 
prietelius Andrius paszoko prie 
manes ir užėmė man burna su 
ranka.

— Proto netekai? Atsiliepe. 
Ar tu ežia netylėsi?

— Kometa! Kometa!
Ant trepu pasigirdo daugy

bes kojų trepsėjimas. Visi sku
binosi laukan, moters aimana
vo, nekurtos iszkeldamos ran
kas augsztyn szauke1:

— Pagelbos! Pagelbos!
Po keliu sekundų sale pasili

ko tuszczia.
Andrius paleido mane. Nete

kau šylu, pasirėmiau ant lango 
ir žiurėjau in perimta baimes 
ir beganezia jaunimo minia. 
Pagalios apimtas nusiminimo, G . .pasijudinau ir asz isz vietos.

Apaczioj daugumas ypatų 
sedineziu ant trepu vieszai pa
sakojo savo griekus. Vienas 
kalbėjo: “Imdavau didžias pa
lūkanas;” antras, “Laikiau 
falszyvas svarstykles;” fre
ezes, “Apgaudinėjau kortau- 
damas. ’ ’

Abejingas Kandidatas

James Roosevela, Prezi
dento Roosevelto sūnūs, De
mokratu kandidatas del Gu
bernatoriaus vietos Califor- 
nijos valstijoje, atsilankė 
Vaszingtone dažinoti ar jam 
reikes stoti in vaiska. Jeigu 
jis bus paimtas in vaiska, tai 
jis paliks savo politikos vaju 
savo draugams ir savo parti
jos nariam.

Senelis

Szitas senelis, Sziaurines 
Korėjos Komunistas, sukilė
lis, ežia yra panevalia atves
tas in Amerikiecziu kariszka 
kalėjimą. Amerikiecziai ka
reiviai ji užtiko ant kalno 
prie Chungam-Ni miesto. Jis 
su savimi turėjo daug sprog- 
staneziu grenadu.

Nors isz jo iszvaizdos ma
tyti kad jis prieszinasi, pra- 
szosi susimylejimo ir teisina
si szitiemdviem Amerikie- 
cziam, bet jis gali būti tikras

Visi kalbėjo kartu, kaip ka
da pertraukdami aimanavimu: 
“Susimylėk ant mus, Ponia’!”

Pamacziau pats sena duon
kepi ir teta. Abudu muszesi in 
krutinės kaip beproeziai. Bet 
tas man nelabai apėjo. Turėjau 
pakaktinai savo grieku.

Netrukus pavijau tuos ku
rie bego prie vandenio czirsz- 
kynes. Czionai net oras drebėjo 
nuo verksmo ir raudojimo. Visi 
patvirtino kometos prisiartini
mą, o asz padariau patemijima 
kad jos didumas pasididino du
kart. Nuo. kometos sklaidėsi 
žaibai, o jos szviesa giliose tam
sybėse iszrode kaip kraujas 
raudona.

Minia aimanavo ir sunkiai 
dūsavo.

— Viskas pabaigta! Pražu
vom e !

Toje valandoje atsiminiau 
visus griekus kuriuos papil
džiau nuo proto, ingavimo ir į 

persigandau. Szaltas prakaitas 
apipylė visa mano kuna ant 
mislies kad netrukus visi atsi
dursime in ugni.

Arcziausia nianes stovėjo se
nas ubagas Baltazaras ant 
savo lazdų. Pradėjau ji bu- 
cziuoti sakydamas:

— Baltazarai, kada busite 
ant Abraomo sosto, susimylėsi
te ant manes, ar ne tiesa?

— Didelis isz manes griesz- 
ninkas ponas Kristijonai! At- Į

Į sake ubagas aszarodanias.Į 
1 Sztai per trisdeszimts metu, isz 
' tinginystes apgaudinėjau žmo- 
I nes nes neeisiu tiek daug rai- 
szas.

Ir verkeme abudu laikyda
miesi glėbyje.

Taip klupojome gal bertaini 
laiko kad greitai atbėgo uždu
sęs mano prietelius Andrius. 
Pasibėgėjo pirmyn, bet nieko 
nepamatė, taigi gryžo Kapuci
nu ulyczia.

— Ko czionai rėkaujate? 
Suszuko piktai.

Staiga pamate kometa.
— Po szimts budeliu, o tas 

kas?
— Tai svieto pabaiga pone, 

atsiduso ubagas.

Prieszas

kad jam neteks tokis likimas 
kokis teko trisdeszimts dve
jiems Amerikiecziams, kurie 
buvo Komunistu Koriecziu 
suimti, nuvilkti nuogai, su- 
riszti ir paskui suszaudyti.

Bet clabar ir tie Komunis-
tai jau ima prisibijoti kan
kinti ar žudyti Amerikie- 
czius kareivius kalinius, nes 
jie jau nujauezia kad gal ir 
jiems, kaip ir tiems Naciams 
sudno diena laukia.

o □ o

— Svieto pabaiga?
— Taip, kometa!
Andrius baisiai užaimanavo.
Tuojaus leidosi iszilgai mu

ro sakydamas:
— Pirmyn, paskui mane!
Visus nustebino toksai jo 

drąsumas ir asz pats, patrauk
tas jo toki u pasielgimu nusida- 
viau paskui ji. Palengva prie- 
kyn slinkome, nenutraukdami 
akiu nuo kometos kuri artino
si prie mus su greitumu milijo
ną myliu per sekunda.

Pagalios priėjome prie ker
tes1 seno Kapucinu klioszto- 
riaus. Kometa kaip tai pasikė
lė auksztyn. Kuo labiau mes 
prie jos artinomes ji vis auksz- 
cziau kilo. Turėjome vis labiau 
užriesti galvas auksztyn, kad 
pagalios Andrius persikreipe 
visiszkai in užpakali ir eme žiū
rėtis in virszu. Asz ėjau paskui 
ji per kokius dvideszimt žings
niu ir maeziau kometa kiek tai 
isz szono.

■— Ar bus tai iszmintinga 
pasieiti toliaus, pamislinau, 
kad staiga Andrius sustojo, 
kaip inkastas.

— Tegul juos velniai, tarė 
patylomis. Juk tai liktame.

— Liktame? Paantrinau 
artindamasis, ar- gi tai tas ga
lima?

Ir žiurėjau su nūosteba.
Isztikro tai buvo sena liktar- 

ne kuri kadais prigulėjo Kapu
cinams. Ji nebuvo niekaros de
ginama isz tos paprastos prie
žasties kad Kapucinu jau nebu
vo nuo 1798 metu, o visi mieste
lio gyventojai eina gulti sykiu 
su visztomis. Bet miestelio pa
naktinis Bourras, pasitikėda
mas kad nakezia bus daug gir
tu susimislino labai iszmintin- 
gai, uždegė liktame idant pra
einanti neinkristu kliosztoriaus 
ravan.

Dabar aiszkiai mateme lik- 
tarnes renius. Liepsna buvo 
pirszto didumo, bet vėjo in vi
sas puses pucziama didinosi ir 
nepraseziausiai perstatė kome
ta.

Tai matydamas jau norėjau 
rėkti idant visus persergeti kad 

staiga mane Andrius sulaikė.
Tylėk susimylėdamas! Ar 

nori kad paliktumem iszjuokti! 
A lydos!

Greitai atkabino surūdijusi 
lenciūgą ir liktame su trenks
mu nukrito. Pasprudome ko- 
grėicziausia.

Mynia da ilgai stovėjo bet 
kadangi kometa užgeso tas vis
kas pasibaigė tuo kad visi in- 
gavo daugiau drąsos ir nuėjo 
sau gulti.

Ant rytojaus buvo kalbama 
mieste kad kuometa užgesus 
dėkui senei Binkienei.

GAIDAS
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Pirkic U. S. Bonus
Uncle Sam Says

Farming today requires great skill on 
the part of the farmer. Not only musk 
he know soils, fertilizers, and seeds, but: 
he must be an expert mechanic to op
erate all types of farm machinery. In 
other words, a farmer works hard for 
his money and in a highly speculative 
business. He should make that money! 
work for him—-in a non-speculative and 
safe investment. U. S. Savings Bonds,; 
guaranteed, by our government, is a. 
crop that NEVER fails, it’s always’ 
ready when needed. Savings Bonds are 
a good place for this year’s crop money.: 
They grow, rain or shine. See your 
banker or postmaster on the next trip
to town. U. S. Trcaury DeĮįtrtmoĄ



Žinios Vietines
t— Nedėlios ryta, atsibuvo 

kriksztynos pas Leonus, V. 
Boczkauskus. Kūdikis aplanke 
vardus Leonas Viktoras, per 
Kun. K. J. Rakausku, Szv. .Juo
zapo bažnyczioje. Kriksztu tė
vai buvo Edvardas Boczkaus- 
ka<s ir ponia Matilda AVonsoc- 
kiene.

— Žydu naujas metas 
“Rosh Hashonah” pripuola 
Utarninke ir Seredoje Rugsėjo 
(Sept.) 12 ir 13 d.d.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Maurilio. Ir ta diena 1917 
metuose Lietuviu Konferenci
ja Vilniuje nutarė steigti Ne
priklausoma Lietuvos valstybe.

— Ketverge Szvento Kry
žiaus paauksztinimo.

— Petnyczioj 7 Szv. Mari
jos Sakausmu.

— Petnyczioj Rugsėjo Sept. 
15-ta diena, 6-ta valanda rylte, 
iszvažiuos in Philadelphia, Pa., 
del daktariszko peržiūrėjimo 
60 vyrukai, kurie likos pa- 
szaukti del kariszkos tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tų
jų kurie apleis isz:

Mahanoy City — Philip Ro
berts.

Mahanoy Plane — Jos. Mur
phy, Francis McMonegal, Mi
chael Mack, ir Francis Kerri
gan.

Frackville — John Allen, 
Andrew Andrusichen, Wm. Te- 
noschek ir Jos. Shirley.

Shenandoah — John Wolsky 
St. Sadusky, Ed. Kilty, Leo
nard Uisalis, John Amour, Jos. 
Kulak, John Boris, Peter Chap- 
linsky, Peter Sekela, Victor 
Kondracki, Adolph Pitok, Ed. 

\ Gursky, Walter Slovick, Ed. 
Yotko, Vincent Namiotka, Ja
mes Engle'berger, Francis Le
wis ir Fr. Bacevicz.

Shenandoah Heights — Wm.
Von Leer, Jos. Mackalonis ir 

I Paul Ryan.
Ringtown — Leo McDonald.
Zion G ro ve — Robert Zamo- 

nas, Allen Mummey, St. Lau
dig ir Gene Dennison.

Oneida — Carl Mehallick, ir 
Carl Fi'ckner.

Kelayres — Jos. Sacco, Jos. 
Camilleri ir Peter Capriotti.

Nuremberg — Martin Ulsha- 
fer ir Jay Witchy.

McAdoo — St. Jeskie, John 
Butala, Jr., Leonard Portera, 
Alex Postupack, John Daniels, 
Wm. AVinslow, Paul Salick ir 
Daniel Didick.

McAdoo Heights — Leon 
Shott ir Jos. Gomber.

Haddock — Walter M iller.
Shaft — Wm. Steele, Elmer 

Thomas, James Flannery ir 
John Conghin.

Lost Creek — Chas. Tamas- 
kus, Martin Murphy ir Michael 
Pengrin.

Mahanoy Plane, Pa. — Gerai 
žinomas senas Klebonas Kuni
gas Patrick J. Fleming, 74 me
tu amžiaus isz Szv. Rožancziaus 
parapijos, pasimirė Suimtoje, 
szeszta valanda ryte, klebonijo
je. Velionis gimė Killarney, Ir- 

: landijoje. Atvyko in Amerika 
1896 metuose, kur jisi užbaigė 
savo mokslą kunigyste, Szv. 
Kazimiero Barromeo Semina
rijoje, Overbrook, Pa. Paliko 
dideliame nubudime: trys se
serys: Ponia J. Platt, Mahanoy 
Plane; pana Lilliana kuri gy
veno klebonijoje ir vienuole 
Sesuo AI. Brendana, isz Dubliu, 
Irlandija. Laidotuves invyks 
Ketverge su apiegomis Szv. Ro,-

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
———---t-*— i —-——_ 

Perzijos Karalaite Ir Amerikos Karalaitis KARALIUS

Po vestuvių, szitiedu jau
nieji iszvažiavo ant saldaus 
menulio keliones in Francu- 
zija. Jiedu yra: Vincent Lee 
Hillyer, isz Amerikos ir jo 
nuotaka Karalaite Fatima 
isz Iran. Paveikslas buvo nu
trauktas in Nice miestą, kur 
jiedu laikinai apsigyveno. 
Amerikietis Vincent Lee 
Hillyer laimėjo savo nuotaka Į

žaneziaus bažnyczioje ir kuna' 
palaidos in Szv. Juozapo para
pijos! kapines Frackvilleje.

McAdoo, Pa. — Gerai žino
ma Josefina Giliene, kuri sirgo' 
per koki tai laika, numirė Pa- 
nedelyje. Paliko savo vyra 
Konstanta, dvi dukterys ir vie
na sunu. Prigulėjo prie Szvento ' 
Kazimiero Lietuviszkos para
pijos.

KONSTITUCIJOS 
DIENA

Szventas Rasztas Ir
Amerikos Konstitucija

Pripuola Nedelioje, Rugsėjo 
(Sept.) 17 Diena

WASHINGTON, D. C. — 
Tikėjimas, tai yra kiekvieno 
atskiro žmogaus savas ir asme
ninis dalykas.

Amerika yra tikineziuju 
krasztas. Amerikos Konstituci
ja pripažinsta kiekvienam žmo-! 
gui pilna laisve garbinti Dieva 
sulyg jo sanžines nusistatymu 
ar supratimu.

Jokia politika negali pakirs
ti ar atimti ta tikėjimo laisve 
isz Amerikos žmonių.

Amerikos Konstitucija buvo 
iszkilmingai priimta ir patvir
tinta Rugsėjo (Sept.) septynio
likta diena, 1787 metuose.

Apie menesis nuo szitos die
nos kada Amerikiecziai iszkil
mingai apvaikszczioja savo 
kraszto Konstitucijos priėmi
mą, ežia Amerikoje ir kitos isz- 
kilmes yra apvaikszcziojamos: 
Spalio (October) 16-22, Ameri
kiecziai apvaikszczioja Szven
to Raszto Sanvaite.

Per szia Szvento Raszto San
vaite visi yra raginami tankiau 
ir daugiau skaityti Szventaji 
Raszta, ant kurio pamatu yra 
ir musu kraszto Konstitucija 
sudaryta.

Svarbiausia musu kraszto 
Konstitucijos pamatas tai yra 
tikėjimo laisve.

Negalima Amerikoje investi 
Tautine Bažnyczia, prie kurios 
visi piliecziai butu priversti 
prigulėti.

Amerikos valdžia negali pri
versti žmones eiti in Bažnyczia, 
ir negali juos bausti, už tai, 
kad jie nenori in Bažnyczia ei
ti, ir neina.

Nors Karo Sztabas moka al
gas savo Kapelionams, bet tai 
nereiszkia kad valdžia jau in-Į 

nors daug karaliszku szeimy- 
nu Irane jaunikiai siuntė jai 
savo pirszlius. Jis ja intikino 
kad meile daug daugiau 
reiszkia kokie turtai ar ka- 
raliszka gimine.

Karalaite Fatima yra Ira
no Shah sesuo, kuriai baisiai 
nepatiko szitos vestuves, bet 
vėliau ji nusileido ir davė sa
vo palaiminima.

steige savo Bažnyczia ar savo 
tikėjimą.

Amerikos Konstitucija pri
pažinsta lygia vieta Katali
kams, Protestonams ir Žydams. 
. . Kongresas ir Senatas visados 
pradeda savo posėdžius su mal
da.

Svietkas, liudytojas teisme 
dar vis deda savo tiesia ranka 
ant Szvento Raszto, prisiekda-j 
mas kad jis teisybe sakys ir 
teisingai liudys.

Pirmieji Amerikiecziai, ku
rie Amerika atrado ir apgyve
no, buvo labai dievobaimingi 
žmones, kuriems tikėjimas la
bai rūpėjo.

Visos sutartys ir konstituci
jos baigdavosi su szitais ar in 
juos panasziais žodžiais. “Die
vo ir vienas kito akivaizdoje.“

Karininkai sako kad ant ka
ro lauko nesiranda bedieviu.

Vienatine vieliava, kuri bu- 
vo iszkelta virsz Amerikos vie- 
liavos armijoje, yra Kapeliono, 
ar tikriau sakant, Koplyczios 
vieliava, su kryžiumi.

500 KOMUNISTU
SZVEICARIJOJE

Užima Augsztas Ir 
Svarbias Vietas 

4

BERN, SZVEICARIJA. — 
Szveicarijos Bendras valdžios 
Advokatas, Werner Leuthi, 
sako kad augsztose valdžios 
vietose randasi daugiau negu 
penki szimtai Komunistu. Val
džia dabar iszleido insakyma 
kad visi tokie Komunistai turi 
būti tuoj aus pravaryti isz val
džios vietų ir darbu. Werner 
Leuthi sako kad tie Komunis
tai valdžios vietose sudaro gy
va pavoju visam krasztui. Iki 
sziol daug Komunistu buvo in- 
linde in tokias vietas kaip prie 
geležinkeliu ir telegramų siun
timo tvarkos, kur jie galėtu 
baisiai daug iszkados padary
ti, kai tik proga pasitaikytu.

— Jeigu geidi užlaikyti 
slaptybia nuo savo nevidono, 
nekalbekie ja savo prieteliui.

“Talmudo Paslaptys” 
• --------

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15£ ::

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

INSIMYLEJO IN
AMERIKIETE

S __________ _

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mes. Szitas laikrasztininkas 
Godfrey Anderson buvo baisiai 
inpykines jo didenybe Karalių 
Farouk, kai jis savo laikrasz- 
cziuosę parasze apie ta nauja 
karaliaus drauge.

TRUMANAS
ATSIPRASZO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rikos Sekretorių Achesona, ku
ri kiti teipgi nori iszmesti.

Prezidentas Trumanas prisi-į 
pažino, kad jis daug klaido yra 
padaręs ir daro, bet kad jis vis 
stengiasi atsipraszyti. Mums 
iszrodo kad ežia reikia biski 
daugiau negu tik atsipraszymo 

! ežia reikia ir tu klaidu atitai-
symo!

VIESULOS
APSISTOJO

RUSIJA PERKASI
KVIECZIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

MIAMI, FLORIDA. — Vie- 
sulos, kuriu vejai pute szimta 
myliu ant valandos ant Atlanti- 
ko mariu, dabar nors laikinai 
apsistojo ir nutilo.

Nuo szitu viesulu bangos ant 
mariu pakilo net du szimtu 
myliu nuo Bermuda Salos.

Dabar, tie kurie orą temija ir 
tokias viesulas seka sako kad 
tos viesulos jau apsistojo ir 
mariu bangos vėl ramios ir kad 
pavojus Miami gyventojams 
prapjo.

VYSKUPAS
NUŽUDYTAS

VATIKANAS. - Vatikano 
žinių jau dabar galima tikėti 
radijas sako kad isz patikrintu 
kad Panevėžio Vyskupas, Ka
zimieras Paltrokas yra Komu
nistu nužudytas. Jo jau tikrai 
nėra jo vyskupyjoje.

Vyskupas Paltrokas, septy
nios deszimts penkių metu am
žiaus buvo pasilikęs Lietuvoje, 
kai Komunistai Lietuva užėmė. 
Jis buvo paskutinis Vyskupas 
Lietuvoje.

Vatikano radijas sako kad 
tikrai nežinoma ar jis buvo su- 
szaudytas, nukankintas, ar isz- 
tremtas in Sibirą, bet jau tik
rai žino kad jo nėra Lietuvoje.

Kai visi kiti Lietuvos vadai 
ir net dvasiszkiai bego isz Lie
tuvos ir apleido savo žmones, 
Vyskupas Paltrokas pasiliko 
su savo avelėmis.

— Niekad neimkie paezios 
kol neturėsi del josios grinezios 
(o ir ugnies) kurioje ja patal- 
pytum.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias: 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovei 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le 
dinius Krasztus). 96 pus. . .25<

Trys Istorijos apie Irlands 
arba Nekaltybe suspausta; Ro 
bertas Velnias; Medėjus; Kai| 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20<

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Priima Vieliava

Tarp pabėgėliu, kurie rado 
saugia vieta Amerikoje, yra 
szita Federovu szeimyna, ku
ri kadaise gyveno Leningra
de, Rusijoje. Kai tik szita 
szeimyna pribuvo in Ameri
ka, visi jos nariai pareiszke 
norą tapti Amerikos pilie- 
cziais.

tarp Austrijos valdžios ir ūki-; 
ninku, kaslink kiek galima im
ti, už kiek parduoti tuos kvie- 
czius ir rugius.

Rusai duoda Austriecziams

.ii
r. for the

Ji

Naturally, they're important to you! That's why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line "

created by

Let us show you the

VŲ e have
cards,

match111? cards, ^d
response

, your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

mtornial8-

<s-

V

Saule Publishing Co.
Phone 744-J Mahanoy City, Pa.

Visi jie ežia laiko Ameri
kos vieliava ir padaro iszti- 
kimybes p r i s i e k a musu 
krasztui.

Amerikos vieliavos diena 
(Star Spangled Banner Day) 
pripuola trylikta diena 
(Sept.) szio menesio.

□ o o

pusantro shillingo už buszeli. 
O shillingas yra vertas apie 
septynis centus. Reiszkia, apie 
deszimtuka už dvieju svaru jie 
gauna už savo kvieczius. O vi
sur kitur tiek kviecziu yra par
duodama už pustreczia shillin- 
ga, apie septyniolika ar asztuo- 
niolika centu. Tai reiszkia ežia 
Rusija gera bizni daro.

□ L3 O

SOVIETU EROPLA
NAS NUSZAUTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

do su tuo eroplanu ir visi lakū
nai matę kaip Amerikos karisz- 
kas eroplanas suszaude ta ju 
draugu eroplana, kuris degan
tis nukrito in mares. Sovietai 
dabar reikalauja kad tie Ame
rikiecziai lakūnai butu nubaus
ti už toki pasielgimą.

Amerikiecziai sako kad tas 
Sovietu eroplanas užsipuolė 
ant vieno nekariszko Amerikos 
eroplano, ir paskui tas kitas 
Amerikos kariszkas eroplanas 
atsiskubino in pagelba ir su
szaude ta Sovietu eroplana.

Iszrodo kad ežia nieko aisz- 
kaus nebus; vieni kaltins, o ki
ti ginsis, bet nei vienas, nei ki
tas, nedrys atkerszinti.

Pirkie U. S. Bonus

L. TRASKAUSKAS
_______ f

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kunvs Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiam!
:: Reikalam! ::

135 WEST. CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.


