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!Tapo Republika
Isz Amerikos NEPAPRASTOS 

ŽENYSTVOS

PAVOGĖ
PUSANTRO

MILIJONO

Rado Beveik Visus Pa
vogtus Žemcziugus

Ir Daimantus
WASHINGTON, D. C. — 

Karo Sztabo slapta policija su
sekė ir pagaliaus suaresztavo 
Pulkauninką J. W. Durant su 
jo žmona Kapitone Kathleen 
Durant. Jiedu pavogė brangius 
žemcziugus, daimantus ir vi
sokiu kitokiu brangenybių isz 
Kronberg palociaus, Vokieti
joje.

Armija jau seniai žinojo 
apie ta vagyste, bet tik dabar 
paskelbė kai sugavo vagius. 
Tas pulkauninkas su savo žmo
na pasivogė tu brangenybių 
verties pusantro milijono dole
riu ($1,500,000) ir ežia in Ame
rika parsivežė.

Jiedu suimti ir dabar bus 
teisiami. Yra sakoma kad juo
du bus sugražinti in Vokietija, 
kur Karo Sztabas juodu teis.

Durant su savo žmona buvo 
apsigyvena del keliu dienu ta
me La Salle hotelyje, Chicago- 
je, kuris tik kelios dienos atgal 
sudege. Jųdviejų kambariai 
buvo kaip tik tenai kur gaisras 
viską sunaikino. Bet jiems lai
me ar giliukis buvo kad tik die
na priesz ta baisu gaisra, Karo 
Sztabo policija juodu suaresz
tavo ir isz to hotelio iszgabeno. 
Jeigu jiedu nebutu buvę su- 
aresztuoti, tai greieziausia jie
du butu ant smert sudege kaip 
60 kiti nelaimingi žmones tame 
gaisre.

Sunku pasakyti ka jiedu ke
tino su tiek daug pavogtu 
brangenybių daryti. Bet jiedu 
vogė sulyg Lietuviszka patarle 
kuri sako: Jeigu jau vogsi, tai 
taip ir tiek vogk, kad jau rai
tas in pekla nujotai ar su ketu
riais arkliais nuvažiuotai. Jie
du taip ir dare, jau kad vogė 
tai kad ant viso amžiaus užtek
ti. Tik beda kad nepasiseke.

Karo Sztabas sako kad to
kios vagystes niekados nebuvo 
armijoje. Kai kurie pasivagia 
tukstanelius ir gana, bet ežia 
szitas pulkauninkas su savo 
žmona savo grobi milijonais 
skaitė. Kitas Pulkauninkas 
David F. Watson isz Burlinga
me, taipgi likos suaresztuotas.

SKAITYKIT

(EF’“SAULE”
L PLATINKIT!

Marinams Pavojus

Generolas Alexander A. 
Vandegrift kalbėjo in Sena
torių Komitetą ir pasisakė 
kad jis prieszingas tam nusi
statymui kuris suvienytu ar
mija ir laivyną po vienu 
sztabu. Jis sako kad tokia 
tvarka visai panaikintu ma 
rinus. Jis taipgi sako kad 
vienas Sztabas jokiu budu 
negalėtu gerai ir tvarkingai 
visa karo eiga arba plana 
vesti ir rengti. Trumanas no
ri kad armija su laivynu bu
tu suvienyta ir grasina kad 
jis nubaus tuos karininkus 
kurie prieszinsis ar vieszai 
savo nepasitenkinimą paro
dys.

23 ŽUVO EROPLANO 
NELAIMĖJE

WEST PALM BEACH, 
FLORIDA. — Armijos Trans
portinis eroplanas C-54 kuris 
leke isz ezionais in Panama 
trenkė in kaina prie Taboga 
Salos. Eroplanas ekspliodavo- 
jo ir visi 23 pasažierai žuvo.

Rado Nuoga Lavona
Kambaryje

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts metu am
žiaus raudonplauke, Mrs. Mary 
Duffy buvo ant smert už
smaugta savo kambaryje Su-; 
batoj isz ryto. Ji buvo atsisky-. 
rus nuo savo vyro ir gyveno su 
svetimu vyru, Applegate.

Policija suėmė abudu vyru’ 
del tardymo, bet jie ginasi kad 
jie nieko apie tai nežino. Po
nia Mary Duffy apie metai at
gal gavo darba viename ręsto-■ 
rane ir pradėjo labai gerti. Ji' 
pamėtė savo vyra ir užsidėjo' 
su kitu. Tarp tu trijų tankiai1 
kilo visokie barniai ir nesusi
pratimai. Policija dabar tiria 
dvi literas arba raides kurios 
buvo indegintos ant tos mote
ries pilvo. Policija nori žinoti 
kada tos raides buvo indegin
tos ant tos moteries pilvo ir ka 
jos reiszkia. Gal nuo tu rai
džiu jie suseks ir žmogžudį.

LOUISA, KENTUCKY. — 
Delbert Sprouse, 18 metu am
žiaus vyrukas apsiženijo su 
moeziute, Mrs. Mattie Lyons 
Large, 79 metu amžiaus. Mo
eziute turi net 48 anukus, ir be
veik visi tie anūkai yra senesni 
už jos jauniki arba dabar vyra, 
Delbert Sprouse. Jiemdviem 
buvo bėdos pakol apsiženijo. 
Pirmiausia jis, nebūdamas pil
niu metu, turėjo gauti pavelini- 
ma nuo savo tėvu, paskui kita 
beda kad niekas nenorėjo juos 
apženyti. Jiedu turėjo sau s Lį
si jieszkoti skvaira kuris sutik
tu juodu apženyti. Apie szim- 
tas žmonių subėgo pažiūrėti 
szitu nepaprastu vedybų.

Szimtai Tukstancziu 
Jaunu Vyruku Bedarbe

HARRISBURG, PA. — 
Pargryžtantieji kareiviai da
bar niekur negali sau darbo 
rasti. O prie to prisideda apie 
kitas szimtas tukstancziu vai
ku ir mergaieziu kurie sziais 
metais baigia High School ir 
eina darbo jieszktoi. Tai dabar 
jau matyti kad bedarbes laikai 
vėl ateina.

Ilgos eiles pargryžusiu ka
reiviu stovi prie ofisu kur 
jiems iszmokama po dvido- 
szimts doleriu in sanvaite ir 
daugiau kareiviu stovi eilese 
kur jiems darbai buna sujiesz- 
komi. Bet tu darbu sziandien 
rodos visai nebeyra.

Ir tie kurie gauna darbus, 
tai turi už visai mažaidirbti. 
Jie gauna apie dvideszimts 
penkis ar daugiausia trisde- 
szimts doleriu in sanvaite. O 
dabar viskas taip brangu, kad 
sunku su tiek pragyventi.

Mažesniuose miesteliuose da 
didesne beda. Tenai darbu vi
sai nėra. Vyrukai važiuoja in 
didesnius miestus, kur jau ir 
taip tukstaneziai be darbo 
vaiksztineja.

Buczernes Tuszczios

PHILADELPHIA, PA. — 
Gaspadines jau vėl ima rugoti 
ir zurzėti kad negali mėsos 

• l pirktis. Buczieriai sako kad jie 
buczernes užsidarys jeigu dau
giau mėsos jiems nepristatys, 
nes jiems mažas biznis jeigu jie 
turi visoms kūmutėms pasi-
aiszkinti ir atsipraszyti kad' 
mėsos nėra. Jau ir dabar bu-j 
czerniu atsidaro tik dvi dienas;
in sanvaite.

Tie, kurie apie tokius daly
kus žino sako kad ežia kalti 
yra tie kurie galvijus perka ir 
parduoda. Jie dabar laukia pa
kol valdžia pavėlins visa mesa 
da labiau pabranginti. Tada 
jie pirks ir parduos. O kol val-l 

džia nustato kiek galima už 
mesa imti, tol jie tos mėsos ne
siskubins buezieriams parduo
ti.

KAREIVIAI
VOKIETIJOJE

ISZ VOKIETIJOS. — Per 
kara musu kareiviai drąsiai 
kariavo ir buvo visu gerbiami. 
Bet dabar, kai karas užsibaigė 

i ir kareiviams nėra nieko dary
ti, visa musu armija svetimuo
se krasztuose mums ne tiek 
garbes kiek gėdos daro.

Bad Nauheim mieste juodu
kas buvo perszautas kai jis su- 
sipesze su kitu kareiviu del 
vienos 16 metu Vokietaites. Ir 
viens ir kitas norėjo ta jauna 
Vokietaite pasisavinti.

Kassel ir Nurnberg miestuo
se Karo Sztabas pripažino kad 
dvi Vokietaites nusižudė Ame
rikos oficieriu kambariuose. 
Kodėl taip atsitiko? Niekas nei 
žodžio nesako. * b 

Frankfurte Karo Sztabas su
stabdė visus tyrinėjimus ir vi
siems uždraudė net ir prasi
žioti apie Amerikiete darbinin
ke, kurios nuogas lavonas bu
vo rastas prie vieno Amerikos 
oficieriaus kambario duriu. Ji 
tik ta sanvaite buvo atvažiavu
si isz Amerikos.

Oficieriai ir kareiviai Vokie
tijoje gyvena kaip tikri pasi
leidėliai ir sau perkasi Vokie- 
taieziu malonumus su saldai- 
nemis ir maistu. Už pietus ku
riuos oficierius užpundija Vo
kietaitei, ji turi visa nakti tu 
oficieriumi praleisti. Sugulo
ves ir meilužes tai visai pa
prastas ir kasdieninis dalykas 
dabar musu oficieriams ir ka
reiviams.

Teisia Japonus

Joseph B. Keenan, atsto
vauja Amerika ir teisia Ja
ponus prasikaltėlius. Jo dar
bas isztirti kas buvo kaltas 
del szito karo, ir kurie Japo
nai žiauriai pasielgė su ne- 
laisviais. Daug Japonu buvo 
nuteista ir nubausta, bet da 
daug yra teisiama.

Skaitykite “Saule”

KIETOS ANG
LIES STRAIKOS

PASIBAIGĖ
Jurininkai Daugiau Mokesties 
Reikalauja; Du Amerikos Ofi
cieriai Suaresztuoti Už Yagys- 
tia;Szturmas Su Ledais-Žaibais 

Padare Daug Bledies 
Massachusetts Vals.

STALINAS
NEATVAŽIUOS

WASHINGTON. — Jurininku Straikos 
nustatytos del penkiolikto szio menesio. Jie

IN SVECZIUS reikalauja kad mokestys butu pakeltos, kad va-

Teisinasi Kad Sveikata
Nelaidžia

WASHINGTON, D. C. — 1
Prezidentas Trumanas net du 
sykiu labai gražiai prasze ir 
kviete Juozą Stalina atvažiuo
ti pas ji in Amerika in sveczius. 
Bet Stalinas gražiai atsiprasze 
ir atsisakė. Jis pasiaiszkino 
kad jo sveikata ne kokia, ir 
kad jo daktarai jam uždrau
džia ilgesnes keliones.

Dipliomatai ir politikieriai 
tuoj aus ima spėti, kad gal Pre
zidentas Trumanas nori vėl su
rengti trijų didžiųjų tuzu susi
rinkimą, taip kaip Rooseveltas 
surengė, bet szita syki kad visi 
susirinktu Amerikoje. Bet Pre
zidentas Trumanas užsigynė 
kad jis nieko panaszaus neke
tina ir nenori. Jis tik taip sau 
isz mandagumo ir draugiszku- 
mo Stalinui pasiuntė tuos pa
kvietimus.

Ir ežia suprantamas daly
kas: Laisves ir nepriklausomy
bes oras gal ir nepatiktu Stali
nui, nes jis nepratęs tokio oro 
kvėpuoti. O antras dalykas, 
kaip Sovietu armijos galingos 
tik ant savo žemes, taip ir Sta
linas greieziausia gudrus ir ap
sukrus tiktai tada kada jis tupi 
Kremline.

Szita karta Stalinas gal ir 
szventa teisybe pasakė: “Jam 
nebutu in sveikata pas mus at
važiuoti, nes nabagui musu 
laisve labai pakenktu!

PITTSBURGH. PA.— Laik- 
raszeziai: Post-Gazette dabar 
5^., Sun Telegraph ir Press Ne- 
deldienis laidoms pakele pre
ke, kaima, 15ę už atskirta nu
meri.

landos butu sutrumptintos ir kad jie gautu mo
kėti kai ju laivai priplaukia prie uosto, porto, ir 
jiems nėra kas daryti. Jurininkai dabar dirba 
i56 valandas in sanvaite, jie reikalauja ir sako 
kad 40 valandų užtenka. Visa Jurininku Unija
yra Komunistu valdoma. Bridges, kuris yra 
prezidentas ir vadas visos tos unijos yra per
dėm Komunistas. Jurininku unijos kituose 
krasztuose pasakė ju darbininkai pritaria Ame
rikos jurininkams ir jie nedirbs prie Amerikos 
laivu, jeigu ežia tos straikos iszkils. Valdžia 
visomis galiomis stengiasi sutaikinti darbinin
kus su laivu sanvininkais, ir nori szitu straiku 
išzvengti.

PERGALES PARODA
LONDONE

12,000,000 Susirinko 
Pamatyti Pergales
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglija iki dabar lauke ap- 
vaikszczioti Pergales Szvente. 
Parodos ir visokios pergales 
iszkilmes tęsęsi apie keturioli
ka valandų. Visi krasztai, visi 
Alij antai dalyvavo szito j e pa
rodoje, iszimant Rusija ir Len
kija ir Yugaslavija.

Nors lietus sutrukdė biski 
paroda, bet niekas rodos nepai
sė, visi linksmingai ir triuksz- 
mingai apvaikszcziojo ta Per
gales Szvente. Visi džiaugėsi 
kad po tokio ilgo ir baisaus ka- 
szi metai atgal, visi Anglijos 
ro taika vėl vieszpatauja. Sze- 
kaimynai buvo vargysteje, bu
vo Hitlerio užkariauti, ir j u

miestai ir —namai su žeme su
lyginti.

Dabar jau vėl pavasaris, da
bar jau vėl yra vilties, kad tos 
tautos prisikels ir kad j u žaiz
dos užgis.

Anglijos žmones randomis 
plojo ir sveikino Amerikos ka
reivius, jurininkus ir oficie
rius. Parodoje Amerikos juri
ninką marsztvo pirmoje vieto
je ir kareiviams Amerikie- 
cziams buvo paskirta garbes 
vieta.

Rusija da nepasiaiszkino, 
kodėl ji szito j e parodoje neda
lyvavo.” Mes žinome kodėl 
Lenkija su Yugoslavia neda
lyvavo! Tiedu krasztai turi da
ryti ir szokti taip kaip Stalinas 
daro ir szoka. Czia galima jau 
spėti kad Rusija nedalyvayo 
norėdama parodyti kad ji ne
patenkinta su Anglijos ir Ame
rikos nusistatymu Taikos Kon
ferencijoje.
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Kas Girdėt
I kalnuose, taip ir pamarese yra T?fip ADO0 I I17TTT 
užimti'beveik del visos vaga LIL1U-

VIAMS REIKIAros.

Tu'kstancziai žmonių gala 
gaus ant vieszkeliu szia vasara. 
Visi uores kur nors važiuoti. O j 
beveik visu automobiliai jau

Washingtone vis daugiau ir 
daugiau kalba apie straikas ki
ta meta. Jie sako kad, “kita 
meta-bus daug daugiau ir daug pasenę jr suluže. Prie to reikia 
didesniu straiku! Darbininkai I pridėti kad žmogelis neiszkes 
dabar straikuoja ir reikalau ja j viena kita sznapseli iszsitrauk-( 
daugiau mokesties. Jie gauna ti. Isz to ir pasidaro visokios 
ko jie nori, bet, tuo pat sykiu j automobiliu nelaimes, 
viskas brangsta. Tai kita meta 
jie vėl turės straikuoti, kad ga-j 
lėtu pragyventi! Visos unijos 
per sziuos 
drąsos, ir 
reikalaus!

1 Karas vis nepasibaigė! Amc- 
' rika yra karo stovyje. Kongre- 

metus gavo daugi sas taip ir paliks del szitu me- 
kita meta daugiau

Kai kurie, bagoeziai 
paprasti žmones - 
penkių szimtu iki tu’kstanczio 
doleriu daugiau už nauja auto
mobili. Kyszius visi siutina ir 
visi ima. Vienas žmogus nusi
pirko nauja “Plymouth” auto
mobiliu u'ž vienuolika szimtu 
doleriu. U'ž sanvaite pas ji at
ėjo vienas biznierius ir jam siu
tino du tuikstaneziu doleriu už 
ta karulka.

tu. Prezidentas irgi nieko ne- 
! darys. Taip ir turi būti, nes da- 
į bar mes eisame toli nuo taikos. 

_1 1 ir net Dabar Amerika su Rusija rie- 
moka nuo'iast Amerika, Anglija ir Rusi

ja dabar peszasi u'ž Europos 
liekanas!

Mes jau kelios sanvaites at
gal sakeme kad pienas pa
brangs. Taip ir buvo. Mėsa, 
kaip parsziena taip ir visztiena 
pabrangs. Pabrangs ir kiauszi- 
niai.

Visos szeimininkes dabar 
jau bizni varo su tuo “Black 
Market.” Jos mielu noru moka 
doleri už švara sviesto ir nepai
so kiek b'Ulczierys ima už geres
ni mėsos szmota.

Jurininku straikos neinvyko 
ir neinvyks iki rudenio. Komu
nistai visas jurininku unijas 
valdo ir jie rengia dideles 
straikas del rudenio. Kodėl jie
laukia rudenio dabar da nega
lima pasakyti.

Per kara ir po karo iki dabar 
valdžia prižiūrėjo ’kad biznie
riai ir sztorininkai neimtu per 
daug už perkamus ir parduo
damus daigtus. Bet dabar mu
su politikieriai Washingtone 
panaikino visa ta prižiūrėjimą. 
Tai už sanvaite ar kitos, ar už 
menesio, mes pamatysime kaip 
visikas paszielusiai pabrangs. 
Visi lups ir suks kiek tik jie no
rės!

Visi dalbai* szmeižia ir peikia 
Ispanijos vada, Generolą Fran
cisco Franco. Visa szita propa
ganda, visus szitus szmeižtus 
pradėjo ir veda Rusija ir jos 
Komunistai. Nors daug net įr 
geru Amerikiecziu dabar neži
nodami nieko apie Ispanijos 
reikalus ta paezia daina gieda.

Komunistai Francuzijoje 
valdžia suvedžiojo kai jie pata
rė uždaryti rubežiu tarp Fran- 
euzijos ir Ispanijos. Vien tik 
Prancūzai ir ju biznis nukentė
jo. Nors Generolas Franco nė
ra koks szventas, bet po jo val
džia Ispanijos reikalai ir daly
kai daug geriau sziandien stovi 
negu kitada stovėjo.

Rusija intarineja Ispanijos 
valdžia jog tenai Ispanai gami
na ir daro sprog’stanczias 
“Atom” bombas. Patys Sovie
tai giriasi ir grasina kad už ke
liu metu jis turės baisesniu 
sprogstaneziu bom'bu už Ame
rika !

Jeigu ketinate važiuoti ant 
vakacijos, tai jau gerokai isz 
anksto pasirūpinkite kur nak-

auksztesnems mokykloms iv lykus, kuriuos tie žodžiai per- kiojami, uždaryti nevalijos sto-' tėvu ir nuo bažnyczios. Demo- 
Baltijos Universitetui. Ypacz state. Jie tikėjo, kad jie kovojo vykiose, nužudyti. Kunigai už- kratija isznaikinta, žmones su- 

už tėvyne, už niuszti akmenimis. Parapijines gedinti, žveriszkame valdonys- 
krikszczionybe. Žmones klydo, mokyklos buvo uždarytos ir te insteigta.

| Amerikoje randasi žmonių, 
kurie, nors ir karas užsibaigė, 
seka szi pavyzdi. Jie paėmė žo
di, ir tuom žodžiu atakuoja de
mokratija ir teise Amerikos 
pilioeziu. Tas žodžis yra 

r“ Krikszczionis. ” Vardu 
I

i Krikszczionybes, 'kuris reisz- 
i kia taika tarpe žmonių, jie ug- 
į do nepasitikęjima tarpe
į Krikszczioniu ir Žydu. Vardu 
i Krikszczionybes, kuris reisz- 
i kia teisybe, jie pleczia melus, 
i kuriuos jie paėmė tiesiog nuo 
■ Naciu— Krikszczionybes prie- 
i szu.

pasigendama Angliszkai-Lie#- už apszvietima
DAUG PAGELBOS tuviszku žodynu ir žemėlapiu

________________I tinkamu mokykloms. 'jie buvo nežmoniszkai perse- teise lavinti vaikus atimta nuo1 
Drabužiu suaugusiems taip 

pat reikia,. Nors ju daug jau su
rinkta ir nusiusta, bet vis da 
loli gražu nepakanka aprūpin
ti visus reikalingais drabu
žiais. Jau dabar reikėtų prade- 

nau'ja drabužiu rinkliava, 
kelione tiriant lietuviu tremti- kurios nauja vaju BALF vado- 

' v)be skelbia per tris menesiu* 
Birželio 15 d., iki Rugsėjo 15 d. 

Lietuviu stovykloms Vokie
tijoje ypacz reikalingi visoki 
tarankiai, kaip maži rankiniai 

priimtas specialeje per Popie- laukiai, plaktukai, vinys, kal- 
žiaus Pijaus XII, kurioje jis/ai, medžio drožinėjimo inran- 
laimino lietuviu paszelpos dar- kiai ir 1.1. Žmones stovyklose, 
ba. ir ji dirbanezius. Vėliau, negalėdami niekur užsidirbti, 
tikslu paszelpos dauba ir veik- galėtu invairiais budais paši
lą pakyvinti ne tik Amerikoje,' daryti viena kita centą pragy- 
bet ir užsienyje, Kun. Dr. Kon-Į venimui, bet, deja, nors kai ku-

NEW YORK. — Bendrojo 
Amerikos Lietuviu Paszelpos 
Fondo pirmininkas Kun. Dr. J. 
B. Konczius, kaip buvo pra- 
neszta per BALF, Balandžio 
(April) menesio pabaigoje nu- 
vyko in Italija, tęsdamas savo k

niu padėti. Po pasitarimu su 
Lietuviu komitetais, valdžios 
instaigomis ir kitu valstybių 
paszelpos organizacijų atsto
vais, Kun. I)r. Konczius 'buvo

Daug mažu bizniu ir szitoru . _ .
atsidarė po karo. Bet jau dabar' ežius pakvietė Suvien. Ameri-'riOS medžiagos turi, bet neturi 
matyti kad dauguma ju neatsi
laikys ir turės užsidaryti.

Pasaulio praeitis mums pa- Garbes Pirmininku Italijoje, 
rodo kad kai tik valstijos ski- Ambasadorius BALF pirmi- 
riasi in grupes ir partijas, ir ninko kvietimą maloniai pil
kai visi krasztai jibszkosi pa- eme.
lankiu draugu, tai tada jau visi
rengiasi in kara. Taip dabar ir Kun. Dr. Konczius grižo in Vo- 
darome. Rusija jieszkosi drau- kieti ja ir ten, 
gu, Amerika su Anglija jiesz
kosi talkininku. Isz tokio susi- 
varžumo ir isz tokiu lenktynių 
nieko negali iszeiti kaip tik ki
tas karas!

Visas susikirtimas tarp Ru-

Rankomis Ploja Del Lewiso

Tas viskas atlikta vardu 
Krikszczionybes, kurios szven- 
ta pareiga yra sutaikyti žmogų 
su Dievu, ’žmogų su ‘žmogumi. 
Pareiikszti neapykanta neapy
kantos vardu yra bloga. Bet, 
skleisti neapykanta Jėzaus 
Kristaus vardu tikrai piktažo- 
dyste. Szi gentkarte, kurioje 
neapykanta beveik visiszkai 
sunaikino apszvietima Europo
je, mato panaszu Ibandyma ežia 
Amerikoje, vardu gero ir pra
kilnaus žodžio — Krikszczio- 
nylbe. Yra praktika slėpti žiau
rumą tikybos priedanga.

Kiekvienas krikszczionis 
priesz tai nusistatys lyg grani
tas.

— Ins. for Am. Deni. Ine.

kos Valstybių prezidento Am- išrankiu, loki inrankiai butu 
basadoriu prie Szv. Sosto p. jiems labai didele pagelba. 
Myron Taylor būti BALF’o Iszvietintas Lietuviu jauni- 
~ ■ — ... _ ... . 1 mas Europoje, laiszkais ir žod-

' žiu prasze Kun. Dr. Koncziaus 
atsiszaukti in Amerikos Lietu
viu visuomene ir praszyti jos 
aukoti irivairiu sporto ir 
manksztos inrankiu, ypacz 
sviediniu (soccer balls ir bas
ket balls).

Szia proga Bendrojo Ameri
kos Lietuviu Paszelpos Fondo 
vadovybe praszo visu BALF 
skyrių, kooperuojaneziu orga
nizacijų ir visos Amerikos Lie
tuviu visuomenes ir toliau nuo- 
szirdlžiai vykdyti Lietuviu Pa
szelpos daiba ir tuom pagelbėti a 
tiems Lietuviams, kurie patys ■ 
sau negali pasigelbeti.

— B.A.L.F.

Baigės savo daryba Italijoj

, galutinai baigės 
tyrinėjimus ir susipažinimus 
su tremtiniu reikalais, toliau 
vyko in Austrija, Szveicarija ir 
kitur. Kada grisz in Suvien. 
Amerikos Valstybes, da neži
nia, bet reikalu Europoje, anot 
pirmininko, yra labai daug ir

Nepaisant kaip visi kiti žiuri in mainieriu bosą, John L. 
Lewis, jo padupczikai jam rankomis ploja ir jam klojonasi. 
Jis ežia atvyksta in susirinkimą Washingtone kur dalyva
vo apie 250 mainieriu uniju atstovai. Suprantamas dalykas 
kodėl jie taip garsiai plojo. Kiekvieno szilta vieta priklau
so nuo Lewiso. Reiszkia kieno vežime važiuoji to ir daina 
riesk.

sijos ir Perzijos yra už aliejuj jie turi būti atlikti vietoje/ 
Rusija nori aliejaus, Anglija | Isz BALF pirmininko pi’ane- 
nori aliejaus, Amerika nori szimu matyti, kad sziuo motu 
aliejaus. Visi ginezai, visi ne J pagrindiniai Lietuviu tremti- 
susipratimai, visos ;
yra už aliejų.

Kaip toje dainoje: “Oi, susi-
musze, susipesze, Žydas su Žy-^e’ Prancūzijoje, Austrijoje .T

pesztynes i’in reikalingumai yra: 
“MAISTAS;” jo neatidelio- 

----  • jant reikia Lietuviams Italijo-

delka,
Nei už szi, nei už ta, už duonos 

szmoteli. ’ ’
Bet ta duona dabar yra vi

siems reikalinga. Jis yra alie
jus. O jeigu paklaustumete ko
dėl visiems taip labai rupi tas 
aliejus, tai jums blusos numir
tu kai dažinotumete, kad visi 
to aliejaus reikalauja už tai 
kad aliejus reikalingas del kito 
karo.

Buvo visokiu kalbu kad tak
sos bus sumažintos su ateinan- 
cziais metais, bet tai tik bobų 
pasakos ir tuszti plepalai. Tak
sos bus vis tokios kaip ir buvo.

Mainieriu bosas, John Lewi- 
sas, ‘‘dabar valdo Amerika!” 
Politikieriai negali prie jo pri- 
silyginti. Jis priverto Roose- 
Roosevelta jam nusilenkti ir 
dalbai* Trumanas jam lenkiasi. 
Už keliu metu, jeigu jis bus 
gyvas ir sveikas, tai mainieriai 
bus tikri ponai. Jiems piedes 
per paczta pasiims, o kompani
jų bosai ir mainu sanvininkai 
kas anglis. Dabar Amerikoje 
nereikia jokiu rinkimu, nes 
mes jau žinome kas mus bosas: 
“John Lewisas!”

Asz myliu ta kartumą nuo 
arbatėles, kai ji ilgiau pasto
vi. Man tas arbatėlės kartumas 
primena gyvenifna ir gyveni
mo džiaugsmus. Džiaugsmas 
isz pradžių saldus, 'bet tas sal
dumas pranyksta, ir jeigu mes 
per ilgai džiaugiamies, tas mu
su džiaugsmas tampa kartus, 
taip kaip ta per ilgai pastovė
jus arbatėlė.

it c —

Vokietijoje. — Maisto, sako 
BALF pirmininkas, — reikia 
nemažai, ir visko, daugiausia 
riebalu ir maisto turtingo vita
minais. Isz to maisto pienas 
yra būtiniausias, ypacz kūdi
kiams ir mažiems vaikams, ku
rie nežiūrint visu li'gszioliniu 
pastangų, daugiausia nuo vita- 
minuoto maisto trukumo serga 
ir daugelis ju mirszta. Mirtin
gumas ypacz didelis kūdikiu 
tarpe.

Sekanezio ji d a 1 y k a yra 
“DRABUŽIAI,” ypacz kūdi
kiams, vaikams ir vyrams. Rei
kia invairiu vystyklu mažie
siems (layettes); vaikams: ko
jiniu, batu, czveriku ir invairiu 
drabužiu, taip pat žaislu.

Mokykloms vis da reikia 
daugiau mokyklų reikmenų, 
taip pat invairiu reikmenų

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
n ate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laisžka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne-

Linksmas Ir Drąsus

Eddie Kania, 15 metu am
žiaus vyrukas, yra linksmas 
ir drąsus. Nuo dvieju metu 
jam liga pakirto kojas ir jis 
liko suparalyžiuotas. Dabar 
jis kojų visai nevaldo, bet 
visgi nori kaip ir kiti vaikai 
beis-bole gražyti, žaisti. Jis 
ežia meta bole ir su kitais 
žaidžia. Paveikslas buvo nu
trauktas, Carbondale, Pa.

GERAS ŽODIS
BLOGA PRIEDANGA

NEW YORK. — Vėliausi 
praneszimai apie priesz-ameri- 
konisžkus veiksnius parodo 
viena bulda, kuri priesz-valsty
bines grupes vartoja, tai yra 
vartoti pasitikėjimą reiszkian- 
czius žodžius, kuriais jie piktai 
bando griauti Amerikos demo
kratinius pamatus.

. Mes gerai žinome, kad Na
ciai vartodavo tokius žodžius, 
tarpe ju atsimemame “Tikraij 
Krikszczionybe. ” Žmones ma-.

-$1.00 Vertes Knygų. Už 50c— 
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o atlaikysite knygas per paczta.
Adrešavokite: SALLE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

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

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-*toszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
S 2 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Vala
kas isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu .......................  15c

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ..................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du broldi 
Vargutis ir Skunutis. 60 pus.. .15c

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORUE api* Gr(«OTiB*
------------------Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

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

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias, 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas .žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu................    15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaut.; Klara; Nuspręsta
sis; A>it keik užlaiko moteres pasiauti. 
61’’ puslapiu ...............................15c

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

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

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .................  15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 uualapin .......................

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybia per

No. 160 Keturiolikti istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgume in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir. kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puil/ 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Anį 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25#

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15*

No. 170 Aaztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėj imas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu .................  25*

No. 171 Vieniolika puiku istoriju 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25*

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15<

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

No. 175 Pasiskaitimo knygelaj 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko nusidare Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke .............................................

Adresas:
Saule Publishing Con
urs_______
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VaistirjinKas

MIESTELIS B., susidedąs isz, 
dvieju-triju kreivu gatvių,! 

miega, kaip iszmires. Sustin
gusiam ore vieszpatauja tyla. 
Tiktai girdisi, kad kur tai ten 
toli, tuT-but, u'ž miesto loja re
tu, užkimusiu balsu szuo. Ne
trukus praszvisia.

Visi jau senai užmigo, tiktai 
nemieg i jaunoji žmona provi
zoriaus Juodsnukio, B. vaisti
nes savininko ir užlaikytojo. 
Ji jau tris kartus buvo atsi
gulusi, bet miegas ja tiesiog ne 
imas, ir nežinia delko. Sėdi 
prie adaro lango, vienuos 
marszkiniuos, ir žiuri in gatve. 
Jai troszku, nuobodu, pikta, 
taip pikta, kad net verkt norisi’ 
o delko, ne pati nežino. Kaž- 
kokis kamuolys guli krutinėjo 
ir laiks nuc laiko ritasi in gerk
le. Užpakalyj, už keliu žingsniu 
nuo vaistininkes, prisiglaudės 
prie sienos, saldžiai knarkia 
patsai Juodsnukis. Godi blusa 
insikabino jam in tarp uosi, 
bet jis szito nejauezias ir net 
szypsojosi, kadangi jis sapnuo
jas, buk tai visi miestelio gy
ventojai kosti ir bepaliovos 
perka isz jo Danu karaliaus 
laszu. Ji dabar nebeprižadinsi ' 
ne indurimu, ne kanuole, ne 
glamonėjimais.

Vaistine randasi beveik gale 
miesto, taip kad vaistininke to
li mato laukus. Ji mato, kaip 
led-ne-led baltuoja. rytuose 
dangus, kaip jis vėliau paraus- 1 
ta, tarsi nuo didelio gaisro. Ne- i 
iTŽilgo isz tolimu krumu iszlen- 1 
da didelis, placzia-veidis me
nulis. Jisai raudonas (apskri
tai imant, menulis, iszplyszda- 
mas isz-po krumu, visuomet 
nežinia delko buna baisiai susi
gėdijąs).

Staiga nakties tyloje pasi
girsta ka'ž-keno žingsniai ir 
szporu, pentinu 'žvangėjimas.

“Tai karininkai nuo apskri
ties virszinihko eina in karei
vines,” galvojo vaistininke.”

Truputi palaukus, pasirodė 
dvi figūros karininku unifor
moje: viena didele ir stora, ki
ta mažesne ir plonesne. Jos tin
giai, koja už kojos bevilkda- 
mos, žingsniuoja palei tvora ir 
garsiai apie kaž-ka szneku- 
cziuojasi. Priėjo prie vaistines 
abi figūros pradeda da tykiau 
eit ir žiūrėt in langus.

— Vaistine kvepia, sako plo
nasai.

— Szi ir vaistine! Ak, pame
nu. Pereita sanvaite asz czia 
buvau ricinos pirkau. Czia esąs 
vaistininkas suaugusiu veidu 
ir asilo žandu. Sztai, vyruti 
žandas! Tokiu žandu Samsonas 
filistenus užmuszclaves.

— Taip, sako storasai. Mie
ga formacija! Ir vaistininke 
miega! Czia, Aptasziau, graži 
vaistininke.

— Maeziau. Man jinai labai 
patikusi. Sakykite, daktare, 
nejaugi jinai galinti ta asilo 
žanda mylėt? Nejaugi?

— Ne, greieziausiai, nemyli, 
atsiduso daktaras su tokia isz- 
raiszka, tarsi jam buvo gaila 
vaistininko. Dabar mamyte už 
languczio miega! Aptasziau, a? 
Nusiklojusi nuo karszczio, bur
nele pusiau atdara, ir kojyte 
nuo lovos nusvirusi. Rasit, 
liurbis vaistininkas toje gero
vėje nieko nenusimanąs. Jam 
gal vis viena moteris ar butelis 
su karboline rugsztimi, vis vie
na!

Freddie Bartholomew, lo 
szikas prižadėjo savo tetai 
kad jis da palauks ir nesiže- 
nysis, bet paskui pabėgo ir 
apsiženijo su szita moterisz- 
ke kuri yra jo propagandos 
ir pagarsinimu agentas.
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•I _  Ar czia, vaistinėj, nesi-’ — Kad taip jus, ponai kari- kareivynes vaįkszcziotumet,‘ — Duokite, duokite už sep- pradejas savo pinigu gaileties
randa, ko-nors szitokio, niurna įlinkai, tankiau isz miesto in'sako jinai: — o tai czia baisiai tyniasdeszimt penkis centus Bet sztai pamate, kad po jo ko- 
Aptaszis, judindamas pirsztus, 
ko nor tokio, žinote, alegorisz- 
ko, kokio-nors gaivinamojo 
skystimo. Zelterio vandens ar 
ko-nors panaszaus? Jus turite 
zelterio vandens ? j

— Yra, atsako vaistininke. Į
— Gerai! Jus nt moteris, 

o dieve. Sutaisykite mums bent 
tris buteliukus!

I *

Vaistininke skubiai užant- 
spaudoja soda ir isznyksta pa- 
tamsej už duru. !

I — Aukso obuolys! — sako 
' daktaras, pamerkdamas akimi, 
j —Tokio vaisiaus, Aptasziau, ir 
Į Madeiros saloje negausite. A? 
j Kaip jus manote? Vienuole ar 
girdite kriokimą ? Ta pats po
nas vaistininkas iszreiszke no
rą pasilsėt. . į

U’ž minutes sugryžta vaisti
ninke ir stato ant vaistines sta
lo penkis butelius. Jinai tik ka 
buvo sugryžusi isz rūsio, o del-! 
to buvo raudona ir truputi su
sijaudinusi.

— Tss, tykiau! — sako Ap
taszius-, kuomet jinai, atkorka- 
vusi butelius, iszmeta greico- 
riu. Taip nesibelskite, o tai vy
ra prikelsite.

Na, tai kas jeigu ir pri- 
kelcziau ?

— Jis taip saldžiai miega, 
tamsta, sapne mato. Už jusu 
sveikatai!

— Ir prie to^gi, — sako sto
ru balsu daktaras, atsirūgęs po 
iszgerimo zelterio: Vyrai esą 
tokia, nuobodulio istorija, kad 
jie gerai padarytu, jei visuo
met miegotu. Ek, kad prie szito 
vandenėlio atsirastu raudono 
vynelio!

— Ko da prasimanėte! Juo
kiasi vaistininke.

Puiku! Gaila, kad vaistinėse 
nepardavinėjama spiritiniu go
rimu! Apskritai imant, jog jus 
privalote pardavinet vyną, 
kaipo vaistus. Ar jus turite vi- 
num gallicum rubrum?

— Yra?
— Na, tai gerai! Duokite 

munls jo! Po szimts velniu, vil
kite ji czionai!

— Kiek tamstom?
— Quantum satis! Iszpra- 

clžios jus duokite mums in van
deni po uncija, paskiaus mes 
pamatysime. Aptasziau, a? 
Pradžioje su vandeniu, o jau 
paskiau per se,...

Daktaras ir Aptaszius atsi
sėda prie.stalo, nusiima kepu
res ir pradeda ragaut raudono-

' jo vyno. .
— O vynas, reikia prisipa

žint, kuonblogiausis! Abelnai, 
e-e-e, jisai atrodo, kaip nekata- 
ras. Poniute, jus ža ve jauti! 
Mintyse jums bueziuoju ranke

le. 1 ' r
■— Asz brangiai duoeziau 

užtai idant ta ne mintimi pada
užius. — Die

, metiniu laszeliu. j ju guli vienas sidabrinis rublis.
Su begaliniu kriokimu, žio- Lygiai toks, kokius jisai buvo

Pa
savo

nuobodu. Asz tiesiog alpstu.
' . • 1— Dar-giL Pritaria dakta

ras. Tokis obuolelis, gamtos raudamas, pusiau mieguistas pavargėliams iszdalines. 
stebuklas ir tankmėje! Gerai bclsdamasis keliais in stalu,'eme rubli, sugryžo pas 

! iszsireiszke tūlas raszytojas:' vaistininkas siekia lentyna ir, moteria.
—Buvau bažnyczioje, 

man insakiai,

sako karininkas, sustodamas.
— Na-gi, kad taip mudu už- 

eituva in vaistine ir ka-nors 
nusipirktuva! Gal, rasit vaisti
ninke pamatysime.

— Da ka prasimanei — nak- 
czia! •

— O tai kas ? Jog jie ir nak- 
czia privalo pardavinet. Eiva, 
brolyti!

— Eiva.
Vaistininke, pasislėpusi už 

uždangos, girdi silpna skam- 
buezio baisa. Atsigry'žusi in vy
ra, kuris po senoviai saldžiai 
miegojo ir szypsojosi, jinai ant 
greitųjų užsimėtė suknele, insi- 
stojo basanyczia in tufles ir 
iszbego in vaistine.

Už stikliniu duru du szosze- 
liu matosi. Vaistininke padidi
na lempoje szviesa ir skubina 
prie duru, idant atidaryt, ir jai 
jau nenuobodu, ir ne pikta, ir 
verkt nesinori, o tiktai drueziai 
plaka szirdis. Ineina storpilvis 
daktaras ir plonasai Aptaszius. 
Dabar jau juos galima isz ar- 
cziau apžiūrėt. Storpilvis dak
taras juodbruvas, barzdotas ir 
nerangus. Prie kiekvieno kad 
ir mažiausio judėjimo ant jo 
frenezius treszka ir ant veido 
prakaitas pasirodo. Karinin
kas gi, kaip rože, be usu pana- 
szus in moteri ir miklus; kaip 
Angliszkas botagas.

— Ka jus malonėsite? — 
Klausia ju vaistininke, prilai
kydama suknele ant krutinės.

— Duokite, e-e-e, už litą me
tiniu laszu!

V ais liniuke, nesikubinda- 
ma, paima nuo lentynos bonku- 
te ir pradeda svert. Pirkikai 
nenuleisdami akiu, žiuri in jos 
peczius; daktaras, kaip sotus 
katinas, merkiasi, o karininkas 
labai rimtas.

— Pirmu kartu matau, kadi . x t
• rius! Sako Aptaszius. —Die-poma vaistinėj pardavinėjanti,' 1

r i i -i, Ivaž! Asz atiduoeziau gyvybe!sako daktaras. | J
■ — Czia nieko nėra ypatingo,! ^a 3au jas. palikite! Sako 

atsiliepia vaistininke, meiliai P°aia Juodsnukiene, rausdama
I ir darydama rimta veidą.

— Vienok, kokia, jus nuosta
bi! Tykiai kvatoja daktaras, 
žiūrėdamas in ja iszaukszto,

Akytes taip ir

atsiliepia
pažiūrėjusi in rožini Apta- 
sziaus veidą. Mano vyras netu
rįs pagellbininku, ir asz jam vi
suomet padedu.

— Taigi, o jusu nedidele apgaulingai, 
vaistine. Kiek czia visokiu szi-įszaudo. Pif! pif! 'Sveikinu; jus 
tokiu, buteliuku! Ir jus nesibi-1 nugalėjote! Mes nugalėti! 
jote tarp nuodu sukinėtis! BrrljTaip!

Vaistininke buteliuką už
antspauduoja, suvynioja ir pa-J raudusius veidus, klauso ju! 
duoda jai litą. Puse minutes tauszkimo ir veikiai pati atsi- 
praslenka tyloje. Vyrai sužiuro gauna. O, jau jai taip linksma! 
viens in kita, buvo beeina prie Jinai kalba, kvatoja, koketuo-Į 
duru, paskiau vėl sužiuro. i ja (pataikauja vyrams) ir net,

Vaistininke, veltingiai ir le- po ilgo pirkiku praszymo, isz-' 
tai besijudindama, tiesia ranka goria du stiklelius raudono vy-

Vaistininke žiuri in ju pa-

Nesenei Tamakvoj 
strytu ėjau, 

Per pede komedija maeziau, 
Jonukas per daug guzutes ome, 
Tai vaikine ant stryto veme.

O, riaugsejo ir dejavo, 
Manstinau kad gala gavo. 

Ak, tu žmogeli biednas, 
Jeigu taip darytu ko'žnas, 

Tai visus isz czion iszvarytu.
Kaip kiaule geri, 

Pinigus kaip in 'bala beri. 
Ant rytojas dejuoji ir verki, 
Tiktai sau liga nusiperki, 
Jeigu neturi geryme cienios, 

Tai mesk geryma ant visados, 
Ba kaip viska pragersi, 
Turėsi kenst, nei valgyt 

ka neturėsi.
Niekas nieko tau neduos, 

Nei buezieris, nei sztorninkas 
nobarguos, 

O ir ubagaut negalėsi, 
Nes nieko nelaimėsi, 

Ir ant galo badu padvėsi.
* * *

Hei nekuriu Spring vales 'bobe
les negerkite, 

Taip daug neuliavokite, 
Tokis gyvenimas tai 

jau negerai.
Vaikai murzini, 

Kad žiūrėti ant ju negali. 
Moterėlės pasitaisykite, 

Apie save ir grinezia 
apsivalykite. 

Ba kaip da karta dagirsiu, 
Tai smarkiau užkirsiu.

* * *
Badai tai buvo Newarke, 

Tu mano pone,
Tik isz tu sportu ir juokai, 

Pridirba visokiu darbu niekai.
Sztai vela vienas dingo, 

Iszvažiavo in kita miestą, 
Mylima ant ledo paliko, 

Su kita sutiko.
Nuo draugu kelis dolerius 

paėmė,
In beda visus draugus 

instume, 
Bet giliukio isz to neturės, 

Ba pekloje atsėdės. 
Svetimi pinigai ant 

gero ne eina, 
Jeigu be sunkaus* darbo 

tie ateina, 
Ir paskolintu pinigu 

neatiduosi, 
Tai po smert turėsi 

pakutavoti.
* * *

Kur ten apie Baltimoroje, 
Yra vienas, ne kam tikes, 

Nuo visu atlikęs, 
Mokėjo kitados skaityt, 

Dabar nenori nei užsimyt, 
Nei apie knyga, ar laikraszti, 

Ba sako kad skaityt 
jam neverta, 

Ir isz kitu iszjuoke, 
Katrie laikraszti parsitraukė.

Yra tai biednas gyvulėlis, 
Neiszmokes kvailys.

Ar žinote, toki reike paguldyt, 
Isz užpakalio ožius in 

galva invaryt, 
Tai senovės būda,

Apie ta kvaili bus gana.

j ‘ ‘ Pirmyn! In tankumyna! ”, paima, buteli.
Vienok mums laikas. Labai Už dvieju minueziu vaistu, 

'malonu susipažint, labai! Kiek n’bke mato, kaip Aptaszius nįu pįevo nemaeziau. 'Niekas 
| reikalinga užmokėt isz mus iszeinas isz vaistine ir kelis taippat nesiūlo man procentu 
! abieju? i žingsnius iiuejas, meta in clul-,ug padėtuosius pinigus. Tiktai
j Vaistininke pakėliau akis in kvta kelia metinius laszus. Isz ten, kur bu’vau iszdalines pini- 
. lubas ir ilgai sznabžda lupomis kamP° prieszais ji ineinas dak- ,gUS> radau sztai szita rubli. 
' skaieziuoja. ! tai’as- Abudu susitinka ir, mo-

— Sesziasdeszimt litu ir ke
tu riasdeszimt asztuoni centai! uUmetinej ūkanoj.
sako jinai.

Aptaszius iszsiima isz kisze-Į 
nes stora pinigine, ilgai dėsto! 
isz pakelio pinigus ir užsinio-

kaip
bet Krikszczio-

Turėdama tikra vilti pasI JL UI UtlcUilcv lllkicl VllH

suodami rankomis, isznyksta pįeva> atsake moteriszke:
' vyrhnnfiTini __

— Jusu vyras saldžiai mie
ga, sapnuoja, mirma .jis, atsi
sveikinant spausdamas vaisti- n^e^as n®žino. 
niūkęs ranka.

— Asz nemėgstu kvailybių 
klausyt!

— Kokios-'gi czia
bes? Prieszingai, tai suvis ne 
kvailybe. Net Szekspyras yra 
pasakęs: ‘ ‘ Palaimintas,
jaunystėje buna jaunas!”

— Leiskite ranka!
Pagalios, pirkikai, po 

pasikalbėjimu, bueziuoja vais
tininkai rankele ir nedrąsiai, 
tarsi galvojant, ar ka-nors ne 
užmirszo, iszeina isz vaistines.

<) jinai smarkiai bėga in mie
gama ji kambari ir prie to pat 
lango atsisėda. J i,mato kaip 
daktaras ir vyresnysis leite
nantas atsitolina viens nuo ki
to ant dvylikos žingsniu, pas
kiau sustoja ir pradeda ka'ž-ka 
sznabždetis. Apie ka jie 
sznabždasi? Jos szirdis tvaksi, 
galvoj taip-pat tvaksi, o delko 
jinai ir pati nežino. Szirdis 
smarkiai plaka, tarsi tiedu, ten 
besisznabžedami, del jos liki
mo tariasi.

Už penkių minueziu dakta
ras atsiskiria nuo Aptasziaus 
ir eina sau toliau, o Aptaszius 
gry'žta. Jis pereina pro vaisti
ne viena ir kita karta. Tai ap
sistoja ties durimis, tai vėl 
žingsniuoja. Pagalios, atsar
giai pajudina skambuti.

— Kas? Kas ten? Staiga 
girdi vaistininke savo vyro 
baisa. Ten skambina, o tu ne
girdi! Sako asztriai vaistinin
kas. Kas czia do betvarke!

Jis pakyla, užsimeta 
siausta ir svyruodamas 
miego szlepsedama tufliais ei
na in vaistine.

— Ko, tamstai? Klausia jis 
Aptasziaus.

QlraifvUfo ‘’Qaiiln”

— Tikėk, mano mylimas vy- 
i re, kad Krikszczioniu Dievas, 
o ne kas kitas padėjo tau po ko
jų tuos pinigus. Jo matyti ne
galėjai, nes Dievas yra Dvasia.

i Jisai yra galingiausias ir valdo

“Kaip asz nelaiminga!” Sa
ko vaistininke, piktai žiūrėda
ma in vyra, kuris greit nusire- 
do, idant vėl atsigulus miegot. 
O, kaip asz nelaiminga! Pakar
toja jinai, staiga . apsiliejus, viska pagal savo uoga. Eik, nu-

i karcziomis aszaromi. Ir niekas pirk už tuos pinigus sziai die
nai valgy ti. Tikėk, kad Dievas

Asz u'žmirszau septynias-lleaipjeįs mudviejų.
deszimt penkis centus ant stalo Nuėjo vyras. Nusipirko duo- 

j niurna vaistininkas, klodama- nos įr vįena įįuvi. Parneszias 
namo padavė žmonai žuvi išz- 
virti. į

Kada pradėjo darinėti, rado 
žuvies viduriuose gražiai bliz
ganti akmenėli.. Žiurėjo vienas 
ir kitas in ta akmenėli, gėrėjosi ■
juo, bet nenumane, ka gali 'būti 
jis vertas.

Pavalgęs pietų, saiko vyras 
savo Sopronijai:

— Ar žinai ka, duok man ta

kvaily- S1S ^a^ra- Buk taip gera ir in-1

kas

' dek juos in stalcziu.
Į Ir tuojaus-gi užmiega ir 
kriokia.

------ GALAS------

ilgu

ap-
nuo

ATLYGINTI
^ETOLI Nesibes miesto, Af

rikoje gyveno viena krifcsz- 
czione vardu Sopronija. Jos akmenėli, asz nueisiu in'miestą 
vyras buvo pagonis. Abudu bu-1 pasiūlysiu kam pirkti. Butu 
vo pagonis. Abudu buvo prasti' gerai kelios kapeikos gauti, 
žmones. Visas jųdviejų turtas I Paemes akmenėli, nuėjo pas 
sieke 50 rubliu, kuriuos vyras1 tokiu daiktu pirkika. Jau pir- 
norejo paskolinti žmonėms ant kikas buvo užsidaręs duris, nes 
procento. Kada jisai visaip' jau'buvo vėlus laikas, bet, pa
svarstė, kam paskolinus, kad mates einanti pas ji žmogų pa- 
pinigai neprapultu, prakalbėjo lauke.

— Ar negalėtum paimti nuo
— Ar žinai ka, jei manai sa- manes sztai szito akmenėlio, 

vo pinigus pavesti prekybai,; tarė Sopronijos vyras, rodyda-
pasidek juos pas, nias akmeni.

Pirkikas apžiūrėjęs, tuojaus
— Gerai, bet kur mes rasime užklausė:

— Kiek nori už ji?
— Duok tiek, ’kiek manai,

moteriszke, o jei Juo užsitikesi,' kad gali būti jisai vertas.
tai sugražins tau dvigubai ir 
su gerais procentais.

Vyras patikėjo savo

in ji jo 'žmona sziais 'žodžiais:

Veda Taikos
Konferencija

Daktaras Hafez Iff Pasha 
dabar veda Taikos Konfe
rencijos visa tvarka. Jis už
ėmė vieta Daktaro Quo Tai 
Chi, Kinieczio. Jis atstovau-

tai (geriau 
krikszczioniu Dieva.

ta Dievą? Užklausė vyras.
— Parodysiu tau, atsake

— Duosiu penkis rublius.
— Ar tiek nori duoti už ji? 

mote- nusistebėjas ulžlklause žmogus, 
ries žodžiams ir abudu nuėjo inl Jisai mane, kad akmenėlis 
Kataliku balžnyczia. Prie baž-' nieko nevertas. Bet pirklys pa- 
nyczios duru sėdėjo eile pavar- galvojo kad permažai pasiūlė, 
geliu. pridėjo da penkine. Žmogus ty-

—Jei is'Zidalinsi pinigus tarp Įėjo. Kupczius da pakele. Pa- 
sziu pavargėliu, tai krikszczio-! siūle dvideszimt, trisdeszimt 

! rubliu, o matydamas, kad žmo- 
saugoti. Žinokie, kad szie bed-j gus vis nenori atiduoti, mvare 

ligi trijų szimtu rubliu kuriuos 
tuojau ir iszmokejo.

Kas per džiaugsmas buvo 
pagonio, gavusio tiek pinigu. 
Pamaiczius ji taip linksma, tuo- 
jaus užklausė 'žmona:

— Už kiek pardavei ta bliz
guti? Ji taippat pagalvojo kad 
tasai akmenėlis jokios vertes 
neturi.

i Tada vyras iszsitraukes isz 
. kiszenes, padavė jai tris szim-

niu Dievas priims tavo pinigus

niokai yra jam lyg kokie bro
kai ir seserys.

Vyras paklausė savo mote- 
ria. Su džiaugsmu iszdalino vi
sus inigus1 tarp ubagu ir dva
sios ramybėje sugryžo namo.

Po dvieju menesiu, pritruko 
jiems labai pinigus. Vyras tada 
sziaip atsiszauke in moteri:

— Kas-gi bus, mano mieda, 
ar Kriksziezioniu Dievas xie 
pradės mums atiduoti procen
tu? Vargas pas mumis dabar tu rubliu, 
labai didelis.

— Be abejo, atsake mote
riszke, padės Jis mums,- tik nu
eik in ta vieta, kur iszdalinai 
pinigus, o buk tikras, kad tusz- 
czias namo nepareisi.

Nuėjo vyras pagonis balžny- 
czion. Apėjo ja visa, jieszkoda- 
mas ar neras kur pinigu padė
tu. Nieko nerado. Tiktai pasie
niais sėdėjo tie patys ubagai, 
kuriems anuosyk buvo jisai sa-

Džiaugėsi dievobaiminga 
moteriszke ir dėkojo Dievui u'ž 
jo geruma.

— Matai, sako ji saivo vyrui, 
kaip geras yra Krikszczioniu 
Dievas ir kaip gausiai atlygina 
už tai visa, ka gera mes darome 
pavargėliams. Ne tik ka sugra
žino tau ta. 50 rubliu, kuriuos 
buvo pasidejas, bet žiūrėk, kad 
szeszis kartus tiek esi gavės. 
Suprask dabar, kad vienas

vo pinigus iszdalines. Pamate (Krikszczioniu Dievas tėra tik- 
• • • • 1 — ‘ geradari, jie vėl isztiese ranka 

alumužnos praszydami. Nuste
bo pagonis. Jisai tikėjosi, nuo bukta, paędnis tapo Kataliku,

ras Dievas.
Matydamas tikra Dievo ste-

ju gausias laukiamųjų procen
tu. Atsistojas ir žiuri. Nežino

r-» 4- i . (!-»■«-» 4-* T —— i"k...rrT.x

priėmė krikszta ir gražiai juo
du gyveno lygi mirties. —L.



* ’ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
1 ■—I Visos drauguves Szv. 
Vardo Jėzaus isz Schuylkillo ir 
Carbon pavietu laike savo su
sirinkimą Summit Hill, Nede
lioj, Birželio 9-ta diena, Szv. 
Juozapo parapijos svetainėje. 
Žymus kalbėtojas Col. J. J. 
Davidson laike kalba, 
nariu dalyvavo tame 
kime.

— Szia sanvaite

Daug 
susirin-

czvertis 
meto, pasninkas: Seredoj, Pet
nyczioj ir Suibatoj.

—< Pereita Sereda, 10:50 
valanda vakare, septyni stu
dentai isz Mahanoy City High 
Mokyklos, likos sužeisti auto
mobiliam nelaimėje tarp Barn
esville ir Taggartsville kelio. 
S taigai automobilius gavosi 
nuo kelio ir puolė žemyn nuo 
kalno, sekantieje likos sužeisti: 
Cecillia Getcy, 120 W. Rail
road uly., randasi Coaldale li- 
Igonbute; Patricia Burke, duk
tė Daktaro C. Burke, 200 E. 
Mahanoy uly., Mary Lieber
man, 413 E. Pine uly., Aileen 
Glaudei, 605 E. Mahanoy uly., 
lYale Shanfield, 634 E. Maha- 
noy uly., Jack Kreįg, 1031 E. 
Mahanoy uly., ir Jack Thomp- 
ison, 527 E. Mahanoy uly. Au
tomobilius prigulėjo prie Y. 
£>hanfield.
i —>. Mahanoy City High Mo- 
Ikyka užsidarė pereita Petny- 
„czia. Pžsibaigimas ir iszdali- 
nimas diplomu buvo Panede- 
lyje popiet Victoria svetainėje.

— Seredoj Szv. Jono isz Fa- 
kundo; Ketverge Szv. Antano; 
Petnyczioj Szv. Bazilio.

—i Jonas Žukas, isz miesto 
turėjo operacija Locust Mt. li- 
gonbute.

Petnyczioj “Vėliavos 
Diena.” Didele paroda prasi
dės 5:30 valanda vakare isz 
West End Parko.

— Panele Teresa M. Pa- 
serpskiute, duktė ponstvos J. 
Paserpskiu, nuo 521 W. Maha
noy Avė., ana diena užbaigė sa
vo muzikos mokslą, Immacula- 
ta Kolegijoje, Philadelphia, 
Pa.

— Nedelioj, Birželio 16-ta 
diena, bus apvaikszcziojama 
“Tėvo Diena,” paminėjant vi
sus tėvus. Jeigu jusu tėvelis 
da yra gyvas, neužmirszkite a- 
pie ji ir pasaldinkite ta diena 
su geru žodeliu ir meile.

— Parapijines ir Publiki- 
nes Mo'kykos užbaigė savo 
mokslus ant sziu va'kaciju, o 
nekurie studentai pabaigė savo 
augsztesnius mokslus ir para
pijines mokyklas, aplaikydami 
diplomus už savo pasidar'bavi- 
ma. Vėliname tiems jaunams 
studentams ir studentėms lai
mingos keliones naujam gyve
nime.

— Sekantieji turėjo opera
cija Ashland ligon!butoje:Sher- 
ley Urban, isz Mahanoy City; 
Violet Abromaitis, Girardvil
le ir Antanas Novitskas isz 
Tower City.

— Po trumpam straikiu 
angliakasiai pradėjo dirbti 
Utarninke. New Boston ir Mo- 
rea kasyklos nedirba.

-r- Nedelioje, Birželio-June 
9-ta diena, buvo sulosztas in- 
domus programas, Szvento 
Juozapo Parapijos Svetainėje, 
7 valanda vakare. Gerbiamas 
klebonas Kunigas P. Czesna 
pasakė gražia prakalba, taipgi 
ir Daktaras T. Tacieliauskas, 
priesz intei'ksiant diplomus ir 
dovanas.

Dovanas už geriausia moks-

la aplaike Teresa Krukiutc ir 
Robertas Budraviczius.

Seka vardai užbaigusiu mok
slą: Ona Andrickiute, Katari
na Banavicziute, Mariona Dig- 
riute, Virginia Gailinto, Geral- 
dina Juozupaicziute, Maro 
Kristopavicziute, Teresa Kru- 
kiute Priscilla Pajaujiute, Vi
viana Sipiute, Joana Slavits- 
kiute, Regina Valasziuniute, 
Dolora Viliute, Kristina Vai- 
cziute, Robertas Budraviczius, 
Bernardas Drobnis, Vincas 
Jamesas, Vincas Paliuokas, 
Juozapas Pangonis, Juozapas 
Reijunas, Vincas Rėklaitis, J. 
Sebalauskas, Alfredas Mažie- 
kas, Jonas Jakamayiczius, Vin
cas Žemedas ir Jonas Zetkc- 
viezius.

Patterson, N. J. — Gegužio 
30-ta. diena Szv. Ražancziavos 
Draugyste surengė pagerbimo 
Bankieta del Gerbiamo Klebo
no Kunigo J. J. Kinto, jo 10 me
tu sukaktuves klebonavimo 
Szvento Kazimiero parapijoje. 
Vietiniai parapijonai susirin
ko in parapijos svetaine, kur 
buvo paruoszta vakariene. 
Klebonas Kinta pakalbėjo pui
kiai, ir taip pasibaigė tas gar
bes vakarėlis labai gražiai.

—J. M.

— Nedėliojo 11-ta valanda 
ryte, Szvento Juozapo bažny- 
czioje, likos suriszti mazgu mo
terystes per Kunigą P. Czesna 
Mare, duktė ponos Marijonos 
Szaliekienes, nuo 820 E. Rail
road Uly., ir Vincas Stulgins- 
kas, sūnūs ponos Jiedvigos 
Stulginskienes nuo 907 E. Pine 
ui v., svotai buvo Juozefina 
Szaliekiute ir Jurgis Stulgins- 
kas. Po suriszimui jaunavedžiu 
Kunigas K. Rakauskas atlaike 
Miszias.

SHENANDOAH, PA

—' Kunigas Bernardas A. 
Szimkus isz Katalikiszkos Uni
versiteto, Washington, D. C., 
likos paskirtas kaipo asisten
tas in Szvento Jurgio parapi
jos. Kunigas Szimkus gimė 
Mahanoy City. “Saules” re- 
dyste vėlina Kunigui Szimkvi 
geriausiu linkėjimu.

— Petnyczios vakara va
gys insigavo in Loan Associa
tion ofisą, 118 N. Main uly., ant 
2-tro augszto, sudaužė banka, 
paėmė $350 pinigais ir $700 
czekais. Policija tyrinėja va
gyste.

Girardville, Pa. — Nedelioj, 
Birželio 9-ta diena, prasidėjo 
40 Vai., Atlaidai Szv. Vincento 
Bažnyczioje, ir baigsis Utar- 
ninko vakara su Miszparais. 
Daugelis žmonių pasinaudoja 
isz tosios dvasiszkos progos ir 
daug kunigu pribuvo in pagel
ba klebonui Kunigui M. Dau
mantui, kur jis yra užganadin- 
tas isz žmonių atsilankymo ant 
taip naudingu atlaidų. Pa
mokslą sako Gerbiamas Kuni
gas Juozapas V. Skripkus, Szv. 
Prancisžkaus Seserų kapelio
nas isz Pittsburgh, Pa.

Gerai Plaukia

NACIU TURTAS
SZVEDIJOJE

Ann Curtis, 20 metu am
žiaus kolegiste isz Universi
ty of California stojo in 
plaukimo lenktynes su Bren
da Heiser isz Portland, Ore., 
ir laimėjo. Ji dabar yra skai
toma kaipo geriausia plauki
ke, ir greieziausia.

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos, Anglijos ir Francu- 
zijos atstovai dabar derinasi, 
tariasi ir beveik kone susipesza 
su Szvedijos valdžia del Naciu
turto, kuris dabar randasi itfixa
Szvedijos bankuose. Alijentai AjNIjLIJA V KVA 
reikalauja kad Szvedai pa- NAUJA POLITIKA 
skelbtu kiek jie to Naciu turto 
turi ir paskui kad visa ji ati
duotu Alijentams. O Szvedijos 
valdžia nesutinka, nes ji aisz- 
kinasi, kad jai nevalia kito tur
tą kitiems duoti ar vieszai pa
sakyti kiek kas banko j e turi. 
Dabar eina derybos ir ginezai 
del to Naciu prisivogto turto. 
Kiek galima dabar pasakyti, 
tai tenai randasi milijonu mili
jonai.

Negalima pasakyti ar pasi
seks Alijentams ta Vokiecziu 
Naciu turtą paimti. Jie nori vi
sus tuos pinigus ir ta turtą pa
imti kad paskui nors dali karo 
nuostoliu su juo užmokėti. Bet 
Szvedai sako kad kaip Ameri
koje bankos nepasakys niekam 
kiek žmogus turi pinigu, taip ir 
Szvedijoje.

Į šia tauta Europoje. Už tai Ang-| 
i lija dabar maža ka sako priesz 
■ Rusija, bet vis kursto Ameri? 
’kos Sekretorių Byrnes sakyti' 
ir prieszintis taip kaip Anglija 

I norėtu prieszintis, bet dabar1. 
' nedrysta ir negali. Anglija no- 
ri palaikyti draugiszkus santy-' 
kius su Rusija, bet tuo pat kar
tu bijosi Rusijos.

Už tai, dabar, visa ta tarp
tautine politika taip baisiai su- 
maiszyta, suraizgyta. Anglija 

j draugiszkumo ranka isztiesia 
l Rusijai, bet tuo pat sykiu sako 
Amerikai “Duok tam Ruskiui 
per ausi.”

Gal Anglija dabar tik tre- 
czioje vietoje kaslink jiegos ir 
galybes, ji su savo nauja poli
tika gali greitai vėl in savo 
pirmenybes vieta sugryžti. 
Amerikai labai svarbu ir reika
linga turėti Anglija kaipo gera 
ir galinga dranga. Už tai dabar 
tie kurie apie tokius dalykus 
žino, sako kad Anglijos pavo
jus tuo pat sykiu ir musu pavo
jus.

Tikisi Laimėti

Billy Conn, isz Pittsburgh 
rengiasi in kumsztynes su 
juoduku cziampijonu Joe 
Louis, kuri jis tikisi sumusz- 
ti kai jie stos in kumsztynes 
New York mieste, Birželio 
(June) menesyje.

Jonas — Na, kur eini?
Petras — Buvau ant pra- 

- kalbu. Ak, tai puikiai kalbė
jo daktaras P.

Jonas — Apie ka kalbėjo?
Petras — Apie pagelba 

staigiuose atsitikimuose. 
Jau dabar dažinojau, kaip 
greitame atsitikime pagelbė
ti žmogų.

Jonas — Ar sztaip! Tai 
gal mane pagelbetum greita
me atsitikime, ir paskolin
tum dvideszimts doleriu.

Profesorius — Jeigu turė
tum pirkt 6 svarus svieto, ka 
turėtum su savim paimt?

Jonukas — Szeszis dole- 
riukus ponas profesoriau!

Taupina Elektra

Joe Benak, kuris laiko gazolino sztora Chicago, Ill., isz- 
rado kaip sutaupinti elektra. Jis prie savo gazolino pumpos 
pritaisė dvirati. Vietoj vartuoti elektra isztraukti gazoliną 
isz pumpos, Dick Frederick užsisėda ant dviraezio ir su sa
vo kojomis sudaro gana jiegos isztraukti gazoliną taip kaip 
su elektra kiti isztraukia.

jau ima susiprasti ir ateina in. 
protą. Tik tiek gaila kad jiems 
eme taip ilgai isz tu raudon- 
skuriu pasimokinti. Mes jiems 
butume gale j e jau seniai pasa- 

Į kyti kokio plauko yra tie Ko- 
■ munistai, bet jie nebutu musu 
paklausė. Jie turėjo savo na
gus gerokai apsidengti ir apsi- 
svilinti pakol suprato kad Ko- 

, munistai, kaip peczius, karszti 
ir pavojingi. Paprastas ir visai 
nemokytas Lietuvis butu galė
jęs jiems pasakyti apie Komu
nistus, bet jie turėjo patys pa
simokinti. Gerai nors tiek kad 
dabar jie jau in protą atėjo.

Pasiskaitymo Knygeles

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

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$

Saule Publishing Co., <į 
Mahanoy City, Pa.

LONDON, ANGLIJA.
Susiskaldymo pavojus gresia 
Anglijai isz visu pusiu. Per ii-j 
gus metus Anglija buvo galin
giausia ir didžiausia tauta ar
ba imperija, bet dabar ji nu
puolė net in treczia vieta. Ame
rika su Rusija dabar visa galva 
stovi augszcziau už Anglija. 
Net patys Anglai abejoja, ar 
Anglija ilgai gales kad ir ta 
treczia vieta palaikyti? Angli
ja rodos, eina trepais žemyn!

Už tai dabar Anglijos moks- 
lincziai ir dipliomatai pradeda 
nauja politika vesti. Jie dabar 
nori ne tiek valdyti, kiek drau
gauti. Dabar Anglija nori duo
ti Nepriklausomybe ir Laisve 
visiems krasztams kur ji iki " i <= - - f —  1. U-------------- ----------------------------------- | V1UUIM B.XVW1O XXCV 111VŪ JC«U.
sziol valde. Anglija dabar nori, Po-sekretoriu, Dean Acheson.! seniai sakeme ir žinojome, kad

KUMUNISTAI NETE-

sako: “Komunistas ar Sovie
tas yra kaip koks vagis, kuris 
eina ant ulyczios ir žiuri in du
ris ir langus. Jeigu jis randa, 
duris neužrakintas, jis ineina

_ _ — _ , r 'ir apvagia namus. O jeigu poli-
KO GERO DRAUGO ci j antas jo užklaustu ka jis ant 

--------  i ulyczios daro? — jis pasiaisz- 
i kintu kad jis taip sau eina pasi-WASHINGTON, D. C. —

Komunistu reikalai ir j u visa' vaikszczioti. Jis draugauja su 
propaganda ežia Amerikoje tais kurie yra už ji galingesni 
dabar jau labai prastai stovi? ir drutesni, bet visus menkes- 
Tik keli menesiai atgal beveik nius ir silpnesnius už save jis 
visi musu laikrasztininkai, po-'apdaužo ir apvagia.” 
litikieriai ir mokslo žmones m. Szitokie kartus žodžiai isz 
padanges kele Komunistus ir. Komunistu geriausio draugo 
Rusija, kaip koki labai gera tai tikras smūgis visiems Ko- 
drauga sveikino. Bet dabar jau' munistams. Dean Acheson da- 
kita daina visi ima dainuoti, j bar jau pamate, jam akys atsi-

Rusija ir visi Komunistai ne- dare kokie tie jo draugai isz 
teko labai gero ir galingo drau-. tikro yra ir jis dabar sykiu su 
go kai jie užpykino Amerikos visais kitais sako, ka mes jau

Skaitykite “Saule”

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

ne su savo kariuomenėmis val
dyti, bet jieszkosi sau geru, isz- 
tikimu ir galingu draugu.

Jis už Komunistus Amerikoje, £u Komunistais ir Sovietais ne, 
galva guldė ir visur ir visados galima draugauti. Mes jau se- 
juos užtarė taip kad mes ji jau niai sakeme kad in dumblą in

i' puolės nesikeis czystas, bet bu- 
1 nuju. Jis insznekejo Sekretorių' si purvinas kaip ir tas dumb-

Anglijos kariuomenes trau- buvome priskaitė prie rauduo-l 
kiasi isz Egipto, nors Egipto° 7 ° 1 u e .
krasztas Anglijai baisiai reika- Byrnes nusilenkti Rusijai ir į las. Daug musu laikrasztininku 
lingas del apsaugos ant Suez pataikauti Sovietams. Jis vis susitersze savo vardus ir apsi- 
Canal. Ji ketina palaikyti ga-jsake kad mums reikia kantry- degino nagus kai jie insikiszo 
lingas armijas Palestinoje ir 
Transjordane. Bet ir ežia Ang
lija ne tiek valdys, kiek tik pri
žiuręs ir draugiszkumo sutar
tis užves.

Tas pats dabar yra rengiama 
ir Indijai. Bet ežia klausimas 
yra kur kas keblesnis ir sun
kesnis, nes patys Indijos gy
ventojai negali tarp saves su
tikti ar susitaikinti. Indijos ti
kėjimas skaldo žmones in skir
tingas partijas.

Anglija nujauezia kad net ir 
Kanada ne per daug prielanki 
jai. Nors Kanada stojo in kava 
kai Anglija kariavo, bet Kana
doj randasi partija Francuzu 
Kanadiecziu kuriems Anglijos 
valdžia nepatinka.

Nepaisant kaip žemai Angli
ja kitiems lenksis ir su kitais 
taiklusis, jai būtinai reikalin
ga Amerikos pagelba. Be Ame
rikos ji pražuvus. Anglams rei
kia ne tik Amerikos doleriu,' 
bet ir musu jiegos ir galybes.

Nors Anglija nori draugauti 
su Amerika, bet ji visgi nenori 
atsisakyti tu salų Pacifike, ku-! 
n as Amerika dabar nori. Ang-| 
lija neduoda mums tas salas už 
tai kad ji nori kad Taikos Kon-! 
ferencija ežia turėtu baisa ir 
nustatytu kas reikia daryti. 
Anglija dabar mato ir supran
ta kad ji nieko negali padaryti 
su jiega ar su armija ar laivy
nu. Už tai ji visas savo viltis 
yra padėjusi in Taikos Konfe
rencija.

Rusija dabar yra galingiau-

bes, kad mes turime iszmokti in Komunistu propagandas ir 
suprasti ir atjausti Komunis-j reikalus ir juos, kaip meszla 
tus, kad Komunistai yra geri 1--------- - - ” ’ ’
žmones ir tik gero visiems veli
ja.

Bet dabar tas pats Komunis
tu draugas, Acheson sztai ka 
apie savo anų dienu draugus tyti kad mokyti žmones dabar

ant szakes nesziojo. Jie dabar 
jau ima ateiti in protą ir mato 
kad Komunistai yra Amerikos 
didžiausi ir baisiausi prieszai. |

Mums džiugu ir malonu ma-
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Vaikai Prieszinasi

Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

arba pradžia
SKAITYMO

Robert E. Lee mokykloje, Richmond, Va., vaikams in- 
sipyko žiūrėti kaip mergaites darkosi ir vyriszkas kelines 
neszioja eidamos in mokykla. Vaikai susitarė ir pradėjo 
mergaicziu dresem, suknelėm neszioti. Jie net ir in mokyk
la ėjo apsirenge mergiszkomis drapanomis. Mokytojai no
rėjo sustabdyti, bet vaikai sake kad jeigu mergaites gali 
vyriszkomis kelinėmis neszioti tai kas jiems uždraus mer- 
giszkais drabužiais rengtis.

RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.

MAHANOY CITY, WL.


