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Nori Bomba Panaikinti
Isz Amerikos Aklas Baigia Mokslus

VALDŽIA SKUNDŽIA 
MUZIKANTU BOSĄ

Muzikantu Unijos Bo
sas Petrillo Apskunstas

Už Sulaužymo
Instatymo

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia innesze 
skunda priesz James C. Petril
lo, muzikantu unijos bosą, ku
ris elgiasi kaip tikras razbai- 
ninkas. Advokatas Tom C. 
Clark pranesza kad valdžia pa 
traukia Petrillo in teismą Chi- 
cagos mieste, kur Petrillo rei
kalauja kad viena radijo stotis 
WAAF pasisamdytu tris kitus 
unijos darbininkus, nors tenai 
jiems visai darbo nėra.

Lea byla arba instatymas 
buvo ka tik neseniai investas ir 
viso kongreso priimtas ir pa
tvirtintas kaip tik už tai kad 
tas Petrillo jau per daug pra
dėjo bosauti ir visus stumdyti. 
Szitas instatymas sako kad ne
valia radijo stotis priversti 
samdyti daugiau darbininku 
negu jiems reikia. Dabar tas 
Petrillo kaip tik taip daro, pri- 
verczia stotis samdyti ir algas 
mokėti tiems kuriems tenai vi
sai darbo nėra. Bausme už pra
sižengimą yra metai kalėjimo 
ir tūkstantis doleriu “fainos.”

Muzikantu unijos bosas Pet
rillo sako kad jis nei instatymo 
nei valdžios nepaiso ir dabar 
szaukiasi in augszcziausi Ame
rikos teismą ir sako kad tas in
statymas neteisingas ir skriau
džia muzikantus.

Jeigu ežia ir szita syki val
džia nusileis ir duos tam raz- 
baininkui valia, tai jau musu 
valdininkai tikri mulkiai. Ir 
galimas daigtas kad valdžia j 
nusileis, nes musu politikieriai 
vėl skaitysis savo votas, balsus 
del rinkimu ir bijosis uniju va
dus inžeisti. Amerikos Darbi
ninku Federacija ir visa muzi
kantu unija remia Petrillo nu
sistatymą.

Jeigu paprastas žmogelis vi
sai netyczia nors mažiausi in- 
statyma sulaužo ar kaip nors 
priesz valdžia prasižengia jis 
tu o j aus in kalėjimą atsiduria 
ir gerai užsimoka. Bet kai di
dis ponas tyczia ir su pasidi
džiavimu sulaužo instatyma ir 
visai valdžia pasiprieszina tai 
tankiausiai valdžia nusileidžia 
ir to pono atsipraszo kad tas 
instatymas jam po kojų pasi
painiojo.

Morgan Jonės, 23 metu 
amžiaus aklas jaunuolis isz 
Grandview, Mo., baigia savo 
mokslus William Jewell Ko
legijoje ir gauna savo dakta- 
rata. Kolegijos Profesorius 
ir vedėjas suteikia jam jo 
daktaro laipsni ir ji pasvei
kina kad jis tiek daug nuvei
kė nežiūrint to kad jis visai 
negali nieko matyti. Morgan 
Jones kalba net septyniomis 
svetimomis kalbomis.

MEILUŽIAI
NUSIŽUDĖ

WASHINGTON, D. C. — 
Arthur D. Millison, 34 metu 
amžiaus žmogus, kuris atsisky
ręs nuo savo žmonos ir turi tris 
vaikus, iszszoko per langa nuo 
devinto augszto, Lafayette ko
telyje, Washingtone ir užsimu- 
sze. Pirm jo isz to paežio kam
bario iszszoko Mrs. Dorothy 
Cox Mahoney, kuri turi trijų 
metu dukrele. Jie ant smert už- 
simusze.

Jiedu in hoteli užsirasze kai
po Mr. ir Mrs. Arthur D. Milli
son isz California. Visa vakara 
jie už ka ten bariesi ir peszesi, 
paskui po vidunakties, mote- 
riszke iszszoko per langa ir už- 
simusze. Policij antai tuoj aus 
pribuvo ir norėjo insilaužti per 
užrakintas duris. Bet ponas 
Millison sake kad jis taipgi 
szoks per langa jeigu policijan
tai lausz duris. Policija per vi
sa pusvalandi ir gražumu ir 
piktumu ji kalbino ir stengėsi 
ji perszneketi kad jis neszoktu. 
Bet už kokio pusvalandžio ir 
jis iszszoko ir ant smert užsi- 
musze.

NUDURE SAVO
DRAUGE

! Pirkie U. S. Bonus

DAVENPORT, IOWA. — 
Charles Leonard, 38 metu vy
ras, kuris neseniai parvažiavo 
isz vaisko, prisipažino kad jis 
savo drauge ant smert nudure. 
Kai policijantai ji užklausė: 
Kodėl jis taip padare? Jis pasi
ni szkino kad “Armija mane 
iszmokino kaip žmones žudy
ti,” Jis ant ulyczios priėjo prie 
savo drauges ir ja su peiliu 
perdure. Jis buvo apsūdytas 
ant trisdeszimts metu in kalė
jimą.

MAISTAS DA
LABIAU PABRANGS

ITALIJOS KARALIUS
APLEIDO SOSTĄ

RYMAS, ITALIJA. — Ka-

likti Italijoje ir jam jo szalinin- 
kai vis patarė nepasiduoti ir 
reikalauti kitu balsavimu. Bet 
dabar jis jau pats susiprato 
kad ne tiktai jam, bet ir visam

Valdžia krasztui bus geriau jei jis pasi
trauks. Jis taip ir padare, savo

Trumanas Nori
Suvienyti Armij a

Su Laivynu
WASHINGTON, D. C. —

Per kara valdžia nustatė kiek ralius Humbertas ketino pasi
galima buezieriams imti už me
sa ir sztorninkams už visokį 
maista. Po tokia tvarka da vis 
buvo galima nors kiek maisto 
nusipirkti ir da vis ne perdau- 
giausia užsimokėti.
prižiūrėjo visus maisto kasz- 
tus. Szitokia tvarka buvo dar
bo žmogeliui labai gera ir nau
dinga.

Bet dabar Kongresas nubal
savo panaikinti visus suvaržy
mus ant maisto. Reiszkia dabar 
valdžia neprižiures ir nesikisz 
in maisto kasztus. Reiszkia da
bar visi lups kiek tik norės, ir 
visokis maistas nuo szies die
nos ims brangti. Mėsa, kiauszi- 
iai, pienas, sviestas ir visztos 
dabar daug daugiau pabrangs, 
nes valdžia dabar pavėlina 
pardavėjams imti kiek tik jie 
nori. Czia labiausiai nukentės 
darbo žmogelis, kuris negali 
pasirinkti kur jis perka ir kam 
jis bizni daro, 

ft
Kongresas dabar, biski po 

biski ima visa ta valdžios pri
žiūrėjimą ant kasztu ir pelno 
panaikinti. Taip darydamas, 
Kongresas slidu kelia nukloja 
del baisaus kasztu iszkilimo ir 
pavėlina visiems biznieriams 
imti, lupti kiek tik jie nori. Da
bar galima laukti tikros taip 
vadinamos infliacijos, arba 
visko pabranginimo.

Karalius Humbertas II

Ima In Vaiska

sosta apleido. Ir gerai padare, 
nes jo buvimas Italijoje tik ar- 
zino ir pykdino žmones.

Jis su eroplanu iszleke isz 
Rymo, in Lisbon miestą, Portu
galijoje. Jis karaliavo trum-j 
piau negu viena menesi. Pirm 
jo, jo tėvas Karalius Victor 
Emmanuel apleido sostą ir isz- 
važiavo in Egiptą.

Dabar Italijos valdžia yra 
Premiero Gasperi raukuose. 
Karalius Humbertas, apleisda
mas savo kraszta pasakė kad 
j is su žmonių noru sutinka, bet j 
drąsiai pareiszke kad paskyri-j 
mas Premiero Gasperi kaipo 
viso kraszto vadu buvo netei- 
setinas ir neteisingas.

Matyti kad karalių sostai vi
sur griūva ir karaliai nuo szio 
svieto nyksta, 
repripažinsta 
bendra turėti
paisant kokio plauku jie nebū
tu!

Szio j i gadyne 
ir nenori nieko 

su karaliais, ne-

Leslie Biffle, senates sek
retorius atvažiavo in Wash- 
ingtona su instatymu kuris 
nors laikinai palaiko nusta
tymą, vis imti vyrukus in 
vaiska. Bet szitas instaty
mas dabar mažai kam ver
tas, nes dabar neima jaunes
nius vyrukus kaip dvide- 
szimts metu, paleidžia visus 
tėvus, ar ženotus ar ne, ir vi
si kiti gali del visokiu prie - 
žaseziu iszsisukti.

Jurininku Straikos Pasibaigė; 
Sek. Byrnes Sutiko Iszkelti Ita
lijos Politinio Stovi Klausima 
Konferencijoje; Dabar Galima 
Laukti 1 ikros 6 Infliacijos9 Arba 

Visko Pabranginimo
NORI SUVIENYTI

ARMIJA SU
LAIVYNU

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas dabar 
pasiulino Kongresui patarima, 

I kaip butu galima suvienyti vi
sas kariszkas musu kraszto 
jiegas: armija, laivyną ir lakū
nus. Jis inteike Kongresui dvy
likos punktu programa ir sako 
kad augszti oficieriai armijoje 
ir laivyne sutinka su juo.

Buvo kiti pasiulinimai isz 
armijos ant kuriu laivyno di
džiūnai nesutiko, nes jie sake 
kad tada laivynas butu po ar
mijos valdžia. . Bet dabar Tru
manas sako kad jis sudarė to
kia tvarka kad ir armija ir lai
vynas sutinka.

Tokios vienybes tarp mušu 
kariszku jiegu mums jau seniai 
reikėjo. Iki dabar vis būdavo 
sunku suorganizuoti ar suvie
nyti armija su laivynu. Tik ka-

POPIEŽIUS SZELPIA
LIETUVIUS '

WASHINGTON, D. C. — Ponas Ba
ruch, Amerikos atstovas ant komiteto ku
ris tiria ir svarsto tos sprogstanezios “Atom” 
Bombos klausima, patarė kad butu 
šia ta bomba visai panaikinti ir 
tokiu negaminti,—

geriau- 
daugiau

ANT“JEIGU VISOS VIESZPATYSTIES 
TO SUTIKS IR SAVO ŽODI ISZLAIKYS!!!

Pono Baruch patarimas labai geras ir vi
siems iszganingas. Ponas žino ka jis buvo ke
liems prezidentams geras patarėjas, ir yra 
gerai susipažinęs su tarptautiniais reikalais, 
bet jis turbut nepažinsta Komunistu ir So
vietu.
Sovietai sutiks, ar kad ir sutiks, kad jie 
savo žodi iszlaikys?

Anglija su Kanada sutinka su pono

Kasgi dabar drystu pasakyti kad

10 laiku tos dvi kariszkos jie-, Baruch patarimu. Rusija nieko nesako
gos dirbdavo iszvien, bet net1 
ir tada pasitaikindavo visokiu 
nesusipratimu ir susikirtimu. 

I Dabar gal Prezidento Truma- 
no patarimas bus priimtas.

isz Vatikano. — Szven- įĮenįa Paraszus, Kad
tas Tėvas, Popiežius Pijus XII 
paskyrė 34,800 Szveicarijos 
franku Lietuviams, kurie nuo 
karo nukentejo. Popiežius pa
skyrė tuos pinigus Lietuviams! 
per Bendra Amerikos Szelpos 
Fondo administracija. Szven-' 
tas Tėvas jau ne pirma syki 
isztiesia pagelbos ranka Lietu
viams.

Ir ežia nedaroma jokio skir
tumo tarp kataliku ir nekata - 
iiku, ar tarp tikineziuju ir ne- 
tikineziuju, bet paszelpa ski
riama visiems Lietuviams ku
riems dabar pagelba reikalin
ga.

Lietuvai Gražintu
Laisve

O kad Rusija 
duotu, 
mums 
dabar 
vertas!

“tai dar 
nebutu. 
matome

ir prižadėtu ir savo žodi 
nieko tikro ar saugaus 
Mes praeityje mateme ir 

kiek tas Sovietu žodis yra

NEW YORK. (LAIC) — 
Iszvietintieji Lietuviai, pradė
jo rinkti paraszus praszant 
Lietuvai gražinti laisve. Peti
cija numatoma inteikti okupa 
cinei (užimantei) vyriausybei.

SKAITYKIT

“SAULE”

PLATINKIT!

Rusija sziandien
ta, tik viena poną 
yra jiega, kariszka 
mums lenkiasi už tai, kad mes esame ga
lingi!

tik viena tiesa pažins- 
gerbia ir garbina: “Tai 
jiega!” Sovietai dabar

Ji visai kita daina dainuoja Lie
tuvoje ir Lenkijoje, 
siprieszinti. Taip 
bomba. “Mes ja 
tokiu negaminsime, 
ti jas dirbs ir gamins

kur nėra kam jai pa
ir su ta aprogstanezia 
panaikinsime ir daugiau 
o Rusija diena ir nak-

yB'“.



J‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.
Argentinos Armijos vadas,’ 

Generolas Carlos von der' 
Becke atvažiavo in Amerika. 
Jis atvažiavo ne vien tik pasi- 

! svecziuoti, bet su svarbiais rei
kalais. Daibar eina derybos 
kaip suvienyti Pietų Amerikos 
kariszikas jiegas su musu ka- 
liszkomis jiegomis. Generolas 
Becke ežia atvažiavo tik už tai 
kad Argentinos valdžia nori 
kad Generolas Eisenhower at
važiuotu pas juos. Matyti kad 
mes turėsime su Pulkauninku 

biznieriai, tai kodėl jie dabar perOn, kuris yra dabar Argen- 
nenori biski mainikauti ir sau tinos prezidentas, derintis ir 

i valdžia visai 
nenorėjo pripažinti ji kaipo 
prezidentą, ji intarinejo, szmei- 
že ir niekino, dalbar turi su juo

Kas Girdėt Ūkininkai Aukojo Kvieczius

• Sovietai atstovai Taikos 
Konferencijoje negali suprasti 
Amerikiecziu. Jie sako, “Ame- 
rikiecziai toki geri ir sukti 
biznieriai, bet kai atvažiuoja in 
Konferencija, jie nenori biznio 
daryti, Ibet tik kalba kaip kokie 
profesoriai ir mokslincziai. 
Jeigu Amerikiecziai toki geri

I vaikus imti savo vieta pašau- 
ilyje, netik savo apylinkėje. 
'New Yorko mokslininkai tiki 

, kad vaikai tautos didžiausio, 
i miesto taps geri piliecziai, ne

Veterans Administration pro
grama.

Jei^u kursai nenustatyti pa
gal programa., veteranas gali 

, gal programa, veteranas 
vien Suvien. Valstybių bet iri 
Suvien. Tautu. Kitos mokyk
los, ne tik szioje szalyje, bet ki
tur seks szi pavyzdi. Jie padės 
užlaikyti taika ir tikra demo
kratija namie.

ga] i pinigus.
papraszyti darbdavio pakeisti.!

Kl. — Pirmo Pasaulinio Ka-' 
ro veteranas raszo ar tai tiesa,i

gavo paskola, per klaida už pa
skola auksztesne mokeszcziu 
kainos buvo paimtos. Valdžia 
surado szia klaida ir sugražino

gera bizni padaryti ir mums'g:aua. Amerikos 
atiduoti Trieste miestą.

Sovietai nieko nežino ar ne
nori žinoti apie Teisybe ir Tei
singumą, apie Laisve ir Nepri- derintis, 
klausomybe!

Dalbar visi krasztai nori nu
statyti eroplanams kelius ir su
sitaikinti ant vietų kur eropla- 
nai galėtu nusileisti ir isz kur 
pasikelti. Eroplanu kompani
jos, sykiu su savo valdžiomis 
norėtu dabar intaisyti stotis 
eroplanams aplink visa pasau
li. Taip jie ir padaryti jeigu ne 
Rusija. Sovietai visai neinsi- 
leidžia svetimu eroplanu ir ne- 
pavelina nei vienai kompani
jai intaisyti tokias stotis ne 
vien tik Rusijoje, 'bet ir tuose 
krasztuose kur Sovietai dabar 
valdo. <

Amerikos Po-Sekretorius 
Spuruille Braden net asmenisz- 
kai iszpeike Prezidentą Peron. 
Dabar, jeigu Amerika su Ar
gentinos Prezidentu Peron su
sitaikins tai greicziaūsia Po- 
Sekretorius Braden bus pri
verstas atsisakyti ir pasitrauk
ti.

Jeigu jus renkate penus, cen
tus ir dedate ar tai in kokia 
maszna ar in kokia dėžutė, tai 
gal butu jums žingeidu dažino- 
ti kad jeigu surinkumete visa 
tona tu penu tai turėtumėte 
apie $2,750.

¥ -■ J
Sovietai daug visokiu maszi- 

nu ir fabriku parsigabeno isz 
Vokietijos, bet dabar susiprato 
kad jie klaida padare, nes nei 
vienas isz ju nemoka ir nesu
pranta kaip tas maszinas vary
ti ir kaip su jomis dirbti. Dabar 
jie daug visokiu maszinu atga
bena atgal in Vokietija ir pri- 
verczia Vokieczius nelaisvius 
dirbti ir jiems gaminti visokiu 
daigiu.

Mokslincziai mums sako kad 
nemokytos mergaites daug 
greieziau sau vyra susiranda ir 
apsrženyja negu mokytos.

Tie patys mokslincziai 
mums sako kad vyrai turi daug 
daugiau smegenų negu mote
rys. Bet mes patys gerai 'žino
me kad smegenys nevisados 
duoda tam žmogeliui proto.

Dabar niekas nežino kur din
go Komunistas Ivan Maisky, 
kuris buvo Rusijos ambasado
rius Anglijoje. Jam buvo pa
skirtas darbas iszaiszkinti kas 
sudaro karo grobi, ka armijos 
gali imti isz nugalėtu krasztu. 
Ivan Maisky paaiszkino kad 
viskas galima imti kas vaiskui 
reikalinga. Bet tai neužteko 
-Sovietams, nes kaip buvo gali-1 
ma paaiszkinti kai jie eme g 
vijus,’ gyvulius ir paprastu1 
žmonių turtus ir paskutini1 
duonos kąsni. Kai laikraszti-' 
įlinkai reikalavo žinoti kur 
(dingo Ivan Maisky, jiems buvo' jo|ova 
trumpai paaiszkinta kad jis1 
dabar randasi Leningrade. Jis' 
tenai turbut atpakutavoja už 
savo nuodėmės už tai kad jis 
negana grobio paskyrė savo 
valdžiai.

fe
fe

Medina Apygardos farmeriai, Ohio valstijoje, susitarė 
paaukoti po buszeli ar daugiau kviecziu del badaujancziu 
Europoje. Jie tuos kvieczius už jokius pinigus neparduotu, 
nors valdžia ir gražumu ir piktumu ju praszo. Bet jie už dy
ka dabar aukoja. Kiekvienas duoda gana kviecziu užlaikyti 
viena badaujanti žmogų per visa menesi.

Norman Horton, (ant troko) priima kvieczius nuo Mr. ir 
Mrs. Burt E. Beach, o ponia Dorothy Moorhouse užraszo 
kas ir kiek paaukojo. Ji pradėjo szita kviecziu vaju tarp 
savo draugu ir Susiedu.

VETERANAMS
PAGELIU

Pa-

Dalbar pasklido gandai, kad 
visi veteranai pirmo pasauli- 

i nio karo gali praszyti mokes- 
kad pirmo pasaulinio karo ve-' .

. . • iCZlll.teranai gali kolektuoti nuo- 
szimezius nuo bonu ir praszo 
paaiszkinimu ?

At. — Nekuriu veteranai pir- negavo szi atlyginimą, jis ture- 
mo Pasaulinio karo gavo pa-_ 
skola isz valdžios už bonus. Ka
da bonai buvo užmokėti, kurie

Jeigu pirmo Pasaulinio Ka
ro veteranai gavo paskola ir

tu praneszti Veterans Admi- 
listration ir paduoti praszy- 

ma.

Kl. — Veteranas klausia kur 
gali gani i informacijų apie jo 
tarnybos rekordą ?Teisingas

Klausimas — Ar Antro 
saulinio Karo veteranai, kurie 
vėl instojo in kariuomene gali 
naudotis GI Bill parupinimais, 
jeigu aktyvai tarnauja?

Atsakymas — Veterans Ad
ministration sprendimas parū
pina. veteranams mokslo gali
mybe ir paskolų garantija. Jei
gu veteranais apart tarnybos 
įas laiko mokslui Veterans Ad
ministration uižmokos instoji- 
mo mokesti bet ne už pragy
venimo iszlaidas.

Kl. — Motina raszo, kad jos 
sūnūs nedirbės ilga laika po 
paliuosavimu isz tarnybos, da
bar mokinasi amato ir ji klau
sia ar jis gali reikalauti $65 per 
menesi pagal GI Bill mokslo 
patvarkymais ?

At. — Veteranai, kurie mo
kosi amato gali reikalauti mė
nesini užlaikymo mokesti jeigu 
amato kursas nustatytas pagal

At. — Isz Demobilized Re
cords Branch AGO, Army Re
ords Administration Center, 

1300 Goodfellow Boulevard, 
St. Louis, Mo. (20). Paduok 
pilna varda, tarnybos numora, 
diėna ir vieta paliuosavimo, 
kaip ir laika ir vieta išstojimo.

Kl. —. Invalidas, veteranas 
nori žinoti kiek punktu jam 
priklauso jeigu imtu Civil Ser
vice kvotimus?

At. — Jeigu veteranas gau
na pensija už tarnyboj gauta 
sužeidimą, jis gali reikalauti. 
10 punktu. Invalidai veteranai 
padėti pirmoj vietoj Civil Ser
vice surasze, apart del darbu 
kurie moka suvirsz $3,000.
— Cath. W. Vet. Empire State 
Bldg., New York.

Mare — Asz tave Petruli 
mylecziaket nežinau, ar tu 
visados mylėsi mane!

Petras — Jeigu netiki, tai 
paklausk Onutės, o ji pati 
pasakys, jog asz,... bus jau 
metas kaip su ja vedžio j uo
siu.

doje tokios. tarp-kulturines 
programos bus dau'g geresnes 
su pastangoms geriau suprasti 
Suvien. Tautas, kaipo organi
zacija ir atskiras tautas.

Vienas isz svarbiausiu daly- 
j k u New Yorko naujos mokyklų! 
Į būdoje sekamais metais bus Į 
| mokinamas Suvien. TautA 
| Czarterio. Suvien. Tautos nėr 
kokia “dalis automatiszkos 
roaszinerijos,” jai būtinai rei
kalinga visu nariu interesas, 
norai ir ypacz parama. Suvien.! 
Tautu Parteris, lygiai kaip Su- 
vien. Vai. Konstitucija, augs 
su priedas, 
lingi. Kiekviena mokytoja mo- imta isz Lietuviszku užlieku. 
kins dalyką pagal savo moki
niu supratimo.

Szi Suvien. Tautu programa 
turi kelis placzius -tikslus. Pla
nuotas padėti mokiniams —:

Tinkamiau gerbti kiekviena 
žmoniszka asmenybe;

Būti atsakomais savo szei- 
mynai, savo kliasai, savo mo
kyklai ir savo apylinkei;

Reikalingumą 
grupių gyvenimo, 
gyvenime, tautos 

| reikaluose;
Suprasti žmones 

kitu tikybų ir visu tautu;
Pilnai in vertint i ekonomine 

ir sociale apsauga visiems;
Būti gyvu pavyzdžiu Ameri- 

‘ Gaila, kad per daug1 kos teisingo pasielgimo dva- 
’■ramu nepripažino tik-Įsios ir teisingumo, suprasti ki-|pu^pi“ 

kaip ir kitu 
mažumu teises.

Nauja programa apims vi
sus mokyklų vaikus. Vaikai su
pras, kad jie priklauso visam

MOKINA VAIKUS
APIE VIENA 

PASAULI
'NEW YORK. — Mokyklos,' 

nors viename Amerikos mieste,1 
mokina savo vaikus gyventi 
tokiame pasaulyje, koki Sa
viem Tautos dabar stengia su
tvarkyti. Tas miestas, supran
tama, yra New Yorkas, ir jo 
mokyklos ypatingai domaujasi 
todėl, kad 'Suvien. Tautu Sau

Amerikos Sekretorius Byr
nes turi vilties kad szitas Tai
kos Konferencijos susirinki
mas, Birželio (June) 15 bus pa- gurno Taryba ir jos invairios 
sėkmingesnis ir kad AmerikaI komisijos, komitetai ir t.t:; tC- 
daugiau laimes ndgu pirmuose nais laiko savo posėdžius. Se- 
snsirinkimuose. Sekretorius' karna rudeni vieszos mokyklos
Byrnes mato kad mums yra vil
ties del keturiu priežaseziu:

1— Beveik visas svietas da
bar užtaria už Amerika ir stoja 
mums in talka. Rusija dabar ta

-ai L'jmato ir supranta
® ' ir Kremlinas nusileis.J

2— Stalinas protingesnis už
Molotovą, ir nori susitaikinti'sziandienos dalyku ir po pir- 

i su Amerika. Yra vilties kad muoju pasauliniu karu. Po pir- 
Stalinas biski apmalszins Mo- muoju karu Suvien. Valstijos 

neprisidėjo prie Tautu Lygos.
3— Sovietai nenori ir nedrys- Lyga buvo tolimoj Genevoj. 

ta visiszkai susikirsti su Ang'li- Tiesa, kad mokyklos visoje 
ja ir Amerika, ir jie dabar ma-1 szalyje, invede naujas progra- 
to kad jau atėjo laikas ir jiems mas, duoti proga savo vaikams 
patiems nusilenkti nusileisti suprasti kitas szalis ir ju žmo- 
jeigu nenori kad Vakariniai nes. Bet kaip “Common 
krasztai visai priesz juos nusi-. Ground” žinomas žurnalas ra- 
statytu.

• ] 4—Po rinkimu le < .
nistai bus visiszkai

pradės nauja programa “ Ge
resnis Pasaulis.” Ja paruosze 
mokyklų virszininkai ir ad
ministratoriai ir ji stengs pa
dėti jauniems suprasti kokia 

, ir už tai gal1 svarbia role Suvien. Tautu or
ganizacija losz pasaulyje.

Yra didelis skirtumas tarpe

Cigaretai Berlyne jau atpi
go. Jie kasztavo apie $160 už 
viena pakeli, o dabar tik apie- 
$120. Jie atpigo kai apie 3,000 
Amerikiecziu kareiviu daug ei-* 
garota su savimi atsivožė ir'stos in talka Amerika ir A,,«- 
pradėjo pardavinėti ir pasipi- 
nig-uoti.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. /
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
■ kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

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

.. ■, .. . | No. 103 Vaidelota, apisaka
kada Jie bus įeika- pirmutines puses szimtmeczio,

sze —
, kai Komu- sziu ProS 

sumuszti ras aplinkybes pasaulyje, ir ! tu žmonių teises,

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nu8 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. 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’kt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61"’ puslapiu .................................15c

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

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

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

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

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

No. 160 Keturiolika istorijų ap^ 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa* 
rguma 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; PuiW 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 26

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu....'...........26«

No. 162 Trys istorijos apie Bais# 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymo, 
22 puslapiu .............................    104

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. 25«

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku« 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi* 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė m&lkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................25a

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 6* 
puriapiu ..................... 164

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam is»» 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15®

No. 175 Pasiekaitimo knygele] 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudral 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglių 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
vyrnai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ....................   U«

404 
50c 
kri- 
85c

182 
isz-

Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c 

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

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

No. 111 Sziupinis (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 galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasak&itymai 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-hoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ...............  15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant neipuno. 58 

! ............... 15c
į No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 

No.
Doras gyvenimas;
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 

pasauliui ne tik savo apylinke- užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
i -i i kuris buvo protingesnis už savo ponąje. Pagal programa vaiku dar

želiu vaikucziai rinks, supa
kuos ir iszsius pasztu dovana •* Peštynių; 
drapanų biednam vaikucziui 
1-2 h szalyje. Jie dalyvaus( 

■kurie perstatys 
Fra-1 

vaikai vaidins 
vaiku gyvenimą.

Auksztesnes mokyklos kliases 
daibas daug rimtesnis, ežia ke
tinama invest! veikalas apie 
Suvien. Tautu svarstomus da
lykus, ir 1.1.

•Mokyklos stengs mokinti SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

dalyvauti 
apylinkes 

ir pasaulio

kitu rasiu,

iFrancuzijoje, tai ir Francuzija'žmones nesuprato, kad ir tie, 
I kuriuos jie mokinosi .buvo tik 

lijai priesz Rusija toje Konfe- paprasti asmenys kaip patys.”
Su Suvienytu Vals., instoji- 

mu in antraji pasaulini 
kara, ir net pirmiau, jau naujos 
dalykos apie žmonių santikius: 
pasirodė Amerikos mokyklo 
dalykos, kurias insteige neap, 
kauta priesz Amerikos pilie- kitoje 
ežius del ju tautines kilmes, ra- fcstivaluose 
sės arba tikybos. Ir placziai dainas kitu tautu vaiku, 
iszsivyste taip vadinamos tarp dinose kliasose 
kultūrines programos, kurios kitu szaliu 
stengia padėti jauniems isznai- 
kinti visokius nesupratimus ir 
ribas tarpe ju ir ju draugu, ar
ba kaimynu, kurie pirmiaus 
jiems atrodė toki “skirtingi.” 
New Yoiko viešu mokyklų bu-

45 puslapiu . ................. 15c
126 Penkios istorijos apie 

Praversta links-

Nors Amerikoje visur strai-
kos, užsienio reikalai nesutvar-Įkia savo ragus ir
kyli, Taikos

rencijoje.
Rusijos atstovai visa tai ge

rai žino ir dabar jau insitrau- 
gražiai ir

Konferencija1 mandagiai ima kalbėti ir de- 
svarsto ir svarstys labai svar- i rintis. 
bins klausimus ir darbo vi
siems yra ligi ausu, bet, nepai
sant viso to, musu Kongresme
nai ir Senatoriai nutarė viską 
uždaryti Washingtone ir va
žiuoti sau namo apie penkiolik
ta kito menesio. Jiems labiau 
rupi vakacijos ir “votai” del 
ateinaneziu rinkimu, negu viso 
kraszto likimas.

Rusija nieku gyvu nenori su
tikti ant konferencijos arba su
sirinkimo, kuriame net dvide- 
szimts viena tauta dalyvautu. 
Ji gerai 'žino kad visi jos inne- 
szimai ar reikalavimai .butu 
nubalsuoti, nes ji gali pasitikė
ti tik ant kokiu szesziu ar sep
tynių balsu ar votu.

61 puslapiu ................................. 15c
No. 127 Trys istorijos apie Duk- 

: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. . 15c

SKAITYKIT
440 A ITT T7”

! ISTORIJEapie a««orin»
1----------------- Isz Numirusiu
! Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
I me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::
nAdresas: 

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Penna.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA. 

F Aitvaras s Musu Lietuvaite -

(Tasa)

— Ne, jeigu tu negali pasi
džiaugt, kad man, pavargėliui, 
in senatve prisieisią gerai pa
gyvent? Paklausė Duve ir su
kvatojo. Tu jaunas ir stiprus 
tu veikiai netrukus vėl kokio
mis nors priemonėmis ingysi ii 
arkli ir palivarka.

Visa laika1, pakol szeiminin- 
ke s to: ėjo ir žiurėjo, ji niekaip 
negali suprast, ‘kas darosi su 
durimi, kurios vede isz valgo
mojo in prieszkambari. Laiks 
nuo laiko iszpalengvo atsida
rydavo ir vėl užsidarydavo. Ir 
kiekviena karta, kuomet Sil
ferbrandtas praeidavo pro du
ris, per plyszi lig kad iszlysda- 
vo mažiuke ranka ir mojo ji.

Silferlbrandtas kelis kartus
praėjo pro duris, nieko nepa- 
stebedamas, <bet pagalios, sza- 
lia ju- stalbtelejo ir in jas insi- 
žiurejo.

— Na, ar eisi tu, ar ka? Pa
klausė Duve.
— Asz už minutes sugry- 

sziu, tarė Silferlbrandtas ir isz- 
ejo in prieszkambari.

Tykiai, kaip szeszelis, atszo- 
ko szeimininke nuo durti. Mi
liutai praslinkus, ji jau stovė
jo valgomajam, prisiglaudus 
veidu prie iszeinanczio in 
prieszkambari stiklo.

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

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

— Visa, ka tik panorėsi, at
sake Silferbrandtas. Aitvaras 
inkiszo ranka in kiszeniu ir 
isztrauke isz ten du kaulu.

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

Silferlbrandtas isztiese in ji 
ranka.

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

— Tu juos gausi tiktai su 
sanlyga kad jeigu rytoj tu loszi 
su manim, ir loszimo daikta 
asz pats paskirsiu, tarė aitva
ras. Ta paezia minute bėdina 
peleda garsiai ir piktai sustau
gė. Silferlbrandtas pakele gal 
va ir klausėsi.

’Senoji szeimininke mate, 
kad aitvaro akys sužibo piktu
mu ir neapykanta. J i jau 'buvo 
pasiruoszusi iszmuszt stiklą ir 
suszukt savo ponui, idant szis 
butu atsargesnis, idant jis su 
aitvaru nedarytu sanlygu. Bet 
ežia aitvaras mete in ja baisu 
žvilgsni. Ji sustingo vietoje ne
ri rysdama pas i judint.

Bet ir Silferbrandtas paste
bėjo aitvare kaiž-ka baisaus. 
Jis atitraukė ranka ir jau 'bu
vo besirengiąs in kambari su
grįžt.

Bet jis vėlei sustojo.
— Nežinau, delko, teveli 

aitvare, asz' turiu blogai apie 
tave manyt: tu visuomet rūpes
tingai saugoj i mus palivarka, 
tarė jis. Tu ir man, žinoma, 
trokszti tiktai gera. Ir todėl, 
duok man kaulus. Rytoj iszry-

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

:: Tiktai 15£ ::
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Fa.

Telefono Knygos
Paryžiuje

Per visa kara Paryžiaus
gyventojai negavo nauju te 
lefono knygų. Dabar jau 
naujos knygos iszspauzdin- 
tos ir prirengtos. Czia viena 
gražuole sėdi ant tu telefono 
knygų ir viena j u skaito. Gal 
ir josios telefono numeris 
tenai randasi, bet kol kas, 
nesuradome.

to kas bus, tai bus, by tik szian- 
dien nakezia man pavyktu pa
daryt Duve tokiu-pat pavargė
liu, kokiu jis priesz tris dienas 
inejo in mano prieszkambari.

Sdkanezia minute Silfer
brandtas sulgryžo in kambari.

— Asz neturiu jiegu ilginus 
czia sėdėt ir klausytis audros 
staugimo be pelėdos kliksmo 
suszuko Duve. Asz dabar eisiu 
miegot.

— Ar tu nenorėtum pradžio
je iszloszt isz manes G ran chol
iną, tarė Silferbrandtas, sėsda
mas už losziamojo stalo.

Jis paėmė maža stikliuką, 
kuriame gulėjo kauliukai, ir 
papurtino ji. Po to jis losze su 
Duve da kelias valandas isz ei
les ir vis iszloszdavo ir iszlosz- 
davo.

Tuo laiku audra nutilo. Pe
leda atrado kelia iii savo lizdą. 
Sena szeimininke, mirtinai pa
vargusi, atsigulė miegot. Bet 
Silferbrandtas ligi tol nenusi
ramino, pakol viską neatlosze: 
lauka už lauka, pieva už pieva, 
miszka už miszko, ir viena val
doma sklypą už kito, taip kad 
visas Tcrebiu galu-gale velei 
jo rankose pasirodė.

Po nakties audrai užstojo 
puikus rytas: auksztas, moly
nas dangus, szviežias oras, 
kaip veidrodis, lygus ežeras. 
Sena szeimininke pakvietė pas 
poną, kuomet szis da gulėjo lo
voje. ■

Kuomet ji atidaro in miega
mąjį duris, jai pasirodo, kad 
pro ja kaž-kas mažas ir pilkas 
fczvystclejo. Bet reginys buvo 
taip trumpas, kad ji vos tik 
kruptelejo, kaip jis jau isz jos 
akiu isznyko.

Rotmistras Silferbrandtas 
gulėjo lovoje labai iszblyszkes.

— Ar tu ji matei? Paklauso 
jis.

— Ne, atsako szeimininke, 
einant senu paproeziu. Mat, ji 
tikėjo, kad aitvarui esą nesma
gu*, kuomet jis kas-nors matas.

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

Szeimininke stovėjo nenu-
leistama nuo savo pono akiu, jdien nakezia ji iszgelbejas isz

— Musu tėvelis aitvaras bėdos. i

manim ne suvis patenkintas,' 
tarė rotmistras. Jis norėtu,' 
idant palivarka mano brolis 
szeimininkautu. Bet ir tu pati, 
i asit, to pat nori.

Pas rotmistrą buvo kaž-koks 
keistas veidas. i

Sena moteris nežinojo, ka 
jam ir atsakyt.

— Nuo seno Duives man, 
i kaip-nc-kaip pavydo viensedi- 
i ja iszpleszt, tose iSilfer'brand- 
tas. Asz ’buvau benoris ženklai! 
dovanos už patarnavimu, kuri 
man padare aitvaras, prižadėt 
jam, kad nuo szios dienos pali- 

I varke viskas taip eisią, kaip 
1 jis to norėsiąs. Bet jis neturįs 
prie manės pasitikėjimo. Ir jo 
toki paprasti statymui ant kor
tos daiktai. Jis da blogesnis, 
neg Duve.

Szeimininke virpėjo visu ku
liu ir kaip nakezia niurnėjo: — 
Vieszpatis, apsaugok mus ir 
pasigailėk!

— Na, nėra ko ten stovėt •
su nelaiminga iszivaizda! — ta
re Silferbrandtas. Vercziau 
privesk in kuogeriausia forma 
mano kariszkus nubus. Idant 
ant ju ne plotmeles nebutu, kad 
knypkiai ir kardas 'žibėtu. Ma
no mylimąjį žirgą geriausiu 
balnu pa'balnot, karezius gerai 
iszszukuot, kilpos ir viskas, 
kad žėrėtu ir blizgėtu!

Szeimininke žiurėjo in savo 
poną didžiai nustebusi. Ji isz- 
ejo ir tuojaus gi sugryžo neszi- 
na forminiais rubais. Tokiam 
palivarke, kaip Tcrebiu, nebu
vo daikto, kuris geriausioj 
tvarkoj neužsilaikytu ir neži- 
betu ir no žėrėtu szvarumu.

Tuomet rotmistras Silfer
brandtas pakilo apsivilko ka- 
riszkais mėlynos spalvos ru
bais, užsimovė ant galvos tri
kampe kepure, prisiriszo kar
du prie szono, inkiszo rankas 
in ilgas, sziurkszczias pirszti- 
nes. Po to jis iszejo in prieangi 
ir užszoko ant savo risto žirgo, 
belaukusio ji prie prieangiu.

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

Pasiekęs • ežerą, rotmistras 
užjojo ant tiltuko. Jis sėdėjo 
balne auksztas ir iszdidus, 
kaip karžygis, o arklys ėjo po 
juo trumpu, szokaneziu žings
niu. Gale tiltuką tarp raitelio 
ir arklio invyko trumpa kova. 
Arklys buvo benoris pasukt at
gal bet rotmistras Silferbrand
tas kanezium ir szporais ji va
re pirmys. Tuomet vienu szuo- 
liu arklys metėsi in vandeni.

Visi, stovėjusioji palivarko 
kieme, tekini be go link ežero.z o

Bet kuomet jie ten dabego, 
arklys ir raitelis isznyko. Jie, 
net in pavirsziu neiszplauke, 
tuojaus gi nugarmėjo in dug
ną.

Jauni žmones szoko in valtis 
ir plaukte per ežerą ju jieszkot.

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

— Viskas veltui, tarė ji. Tai 
aitvaro daras. Jis pralosze sa
vo gyvybe aitvarui pasideko- 
darnas už tai, kad szis szian-

Amerikiecziai Brazilijoje

Amerikiecziai kareiviai užeina kavos iszsigcrti ir užkas
ti ir užeiga kuri yra Amerikos palaikoma savo kareiviams. 
Ameriko palaiko savo draugiškas organizacijas ir užeigas 
kareiviams beveik visuose krasztuose, kaip ir per kara. Ka
reiviai tokiose užeigose randa maisto, užkandžio ir drau 
giszkumo kuris yra tikrai Amerikoniszkas.

Kuomet susijaudinę žmones i 
baimes apimti sugryžo in pali
varka, aitvaras Tcrebiu stovė
jo visiems regint arklides lan
ge ir iszkilmingai plevesavo ir 
mojo savo raudona kepuraite.

Jis, jog, žinojo, kad dabar 
velei Terebiuj užstosianti tvar
ka ramybe ir padorus ir geras 
gyvenimas. x

— GALAS —

Jau tokis vyras tai durnas, 
Tikrai durnas, 

Jeigu neiszmusza sau isz 
galvos, 

Tokios niekos merginos.
Kokis tai vyrukas in 

mergele insimylejo,
Ir su ja vestis norėjo, 

Szimtelius doleriu iszliko, 
Ant parodu, ba jau labai 

patiko.
Taipgi nupirko ir žiedus, 
Ba mane, jok tikrai jo bus, 

Bet kur tau, pabėgo, • 
Nei sudiev nepasakius, iszbogo.

Vyrelis norėjo savo bizni 
parduoti, 

Ir traukt in kitas vietas
mylimos jieszkoti, 

Bet draugas neleido jo, 
Ir ant vietos apsistojo. 
Tegul velniai ima tokia 

mergina, 
Jeigu prigauna gera vaikina, 

O kad ir butu ja viedus, 
Tai geros bobos ir taip nebutu 

turėjus.
* * *

Detroite vienas paeziuotas1 
vyrelis, 

_ Kaipo keliu vaiku tėvelis, 
Su svetimas bobeles monkina, 

Guzule pas jasias neszioja. 
Neseniai viena terla gerai 

aplaike, 
Su lazda gerai aptaise.

O jus vyrai,
Darote negerai, 

Beikia savo bobelių mylėti, 
Niekur ncsivalkioti, 

Ba kas per daug, 
Tai vyrueziai negerai!

* * *
Ten kur lllinoje, .

Užmirsztojo szaleyje, 
Kelios szeimynos gyvena, 

Nes su jais gana.
Kaip skruzdeles virba, 

Bet szventa diena, 
Aptaiso ne viena.

Isz to in teismas pasiduoda, 
Ir nevienas inkisza kuodą, 

Gerai užsimoka, 
O da vėl muszti szoka, 
Ugi tu, nedovanosiu, 
Ir taip amžinai ėdasi, 
Ir nuolatos provojasi.

Jeigu vyrai ne kam verti, 
Reikia ir mergeles papeikti.

i Nes po namus bėgioja, 
Visokias žines neszioja.

Grinczioje randa gerymas, 
Žmogui inejas paima galas, 

Kožna vyniotis nor, 
Bet vaikineliai szalinasi, 

O viena,net cypeje sėdėjo, 
Tėvai patys indejo, 

Da daugiau tonais girdėjau, 
Kada tonais neseniai 

atpiszkejau, 
Ta dalyku savo kūmai 

pavesiu, 
O dabar truputi pasilsėsiu!

SKAITYKIT

“SAULE” ^£2

PLATINKI!!

Badas Kinijoje

daugiau negu 1,500,000 buvo sužeisti. Czia dabar baisus 
badas siauezia, ir tukstaneziai kasdien nuo bado- mirszta.

Jaunis Kinietis vaikas nesza savo motina nuo ju farmos 
in Hunan Apygarda. Jie visi eina in Kung Ping. Bet ir te
nai visi badauja. Hunan apygarda buvo baisiai sunaikinta 
per kara ir beveik nieko nebeliko. Apie 577,000 žuvo czia ir

.Prrtna Lietuvaite,
Tai graži mergele,
Visa narna szvieczia, puoszia 
Pusrytolius ruoszia.

Jos plaukai geltoni,
Veidelei raudoni,
Akys melsvos, žiba meiliai 
Žiūrėdamos dailei.

Lygus ]iemenelis,
11 a i ik o j k v i e t k y n e 1 i s,
In ja žiūrint, nieks nežino,
Kas szirdyi vaikino.

A

Ak, fu Lietuvaite,
Gražioji mergele,
Mylėk mane jaunikaiti, 
L i e f u vo j lie r na it i.

— P.

Mirė Senatorius

Senatorius Carter Glass, 
Demokratas isz Virginia pa
simirė nuo szirdies ligos. Jis 
buvo 88 metu amžiaus. Sena
torius Glass jau ilgai sirgo, 
jis nebuvo kongrese per ke
turis metus. Kai Vilsonas 
buvo Prezidentas Senatorius 
Glass buvo Iždo Sekretorius.

Istorija apie "AMŽINA Ž1 
’DA.” Jo kelione po svietą b 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa. 

j Susimildami, jeigu iszkeliau- 
1 nate in kita miestą ant apsigy- 
j venimo ir geidžete permainyti 
| laikraszti, prisiunskite savo se- 
! na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojo!, 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 laiszlku 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 
laiszka 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- 
aplaikote. "Saules” Redyste

Geradejyste

Motere netrukus po szliu- 
bui in savo antra vyra:

— .Tegul gal taip nepada
rysi, kaip padare mano pir
mutinis vyras!

— Ar szitaip! — Tai ka 
jis toki padarei

— Nugi hum ire in dvi 
sanvaites po fezliubui ir pali
ko man 25 tukstaneziu dole
riu!

----- a------
— Kaip tai negerai ant 

svieto sudaryta. Kada vasa
ra, tai saule da labiau kaiti
na. Tegul žiema kaitytu, ta 
nereiktu ne pecziu kurti.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy- f 
venima, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

«... ■ Ub 

Saule Publishing Go., 
Mahanoy City. Pa. |



Žinios Vietines
> — Praneszama visiems ku
rie yra papratę atlankyti ežerą 
Wallenpaupack (Pocono kai-' 
nuošė,) kad yra uždrausta ja
me maudytis, žuvaut ar plau- 
kiot luotelems, kaip tai buvo 
uždrasta ir gi praeita meta.

— Edith Mikuniene, 66 me
tu amžiaus, isz Kelayres, numi
rė Petnyczioj 3:40 valanda po
piet, Ashland ligon'butoje.

—< Utarninke pripuola Szv. 
EpremojSeredoj Szv. JulijanojĮ 
Ketverge Dievo Kūno Szvente; 
Petnyczioj Szv. Aloyzo.

—■ Vasarinis dienos per- 
virszinimas nakties, pradžia 
yasarios, Petnyczioj, Birželio 
(June) 21-ma d., 7:45 valanda 
vakare.

—j Paroda nebuvo pareita 
Petnyczia, iszprie'žasties lie
taus.

—, Lietuviu Moterių Drau
gija isz Schuylkill pavieto, lai
kys savo Szoki Utarninke, Bir
želio (June) 18-ta d., 9 valanda 
vakare, Lakewood svetainėje.

— Arlene Kasper isz mies
to, turėjo operacija Locust Mt. 
ligonbutoje, taipgi Juozapas 
[Valentis ir Blanche Rufus isz 
Shenandoro.

— Nedelioje, 11-ta valanda 
ryte, Szvento Juozapo baižny- 
czioje, Kunigas K. Rakauskas 
suriszo mazgu moterystes pa
nele Alicija Sinkiute duktė po
nios Marijonos Sinkuvienes, 
nuo E. Railroad uly., su Leon 
fTrusky, sūnūs p. G. Traškiu 
nuo 406 W. Spruce uly. Po su- 
riszimui jaunavedžiu Kun. Ra
kauskas atlaike Szv. Miszias. 
Svotai buvo Ed. Trusky, Geo. 
Trusky, Jos. ,Miles, ir Dorota 
Sinkiute, ĮJUiana Czieginskiu- 
te ir Mary Smith. Vestuves at
sibuvo Szv. Kazimiero parapi
jos svetainėje ant W. Maple 
uly.

Penna. Power & Light 
Kompanija Laike Savo

Metini Susirinkimą f
ALLENTOWN, PA. — Me

tinis susirinkimas direktoriai 
ir kiti virszininkai Pennsylva
nia Power ir Light Kompanija, 
laike savo metini susirinkimą 
savo ofise Allentown. Sekan
tieji direktoriai likos iszrinkti: 
D. H. Brilhart, Bethlehem, Pa., 
Fred S. Durham, Allentown, 
Pa., Ira A. Hawkins, Jr., New 
York; Geo. R. Hull, Harrisburg 
Pa., Chas. E. Oakos, Allentown 
Pa., Tlios. J. Parkins, Allen
town, Pa., Raymond H. Smith, 
New York; C. M. Walter, Al
lentown, Pa., ir J. B. Warriner, 
Lansford, Pa. Po susirinkimui 
stockholderiai, direktoriai isz- 
rinko sekanczius virszininkus: 
Chas. E. Oakos likos vela isz- 
rinktas kaipo kompanijos pre
zidentas; taipgi kiti virszinin
kai vela iszrinkti: Tlios. J. Per
kins, vice-prezidentas ir gene- 
raliszkas advokatas; L. W.

Heath, vice-prezidentas; A. D. 
Root, vice-prezidentas ir kasi- 
jierius; J. M. Huobner, vice
prezidentas, isz Lancaster, di
vizijos; D. A. Elias vice-prezi
dentas isz Harrisburg divizi-| 
jos; H. Fer'gusion, valdininkas,' 
manazieris; L. C. Pursell 2-tras 
vice-prezidentas; C. M. Wal
ter, pagel'bininkas prie prezi
dento; L. K. Bingaman, sekre
torius ir pagelbininkas prie ka
si jeriaus; F. H. Markloy, pa
gelbininkas prie kasijieriaus; 
T. F. Carter, W. M. Brooks ir 
R. A. Freeman pagelbininkai 
prie Sekretoriaus ir kasijie- 
raus.

PERTVARKO
ARMIJA

_____ s r S A U L E7 ? MAHANOY CITY, PA,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
....-.......Telefonas Nr. 78 ---- ---

MAHANOY CITY, PENNA.

Vienas oficierius, Renwick 
C. Kennedy, szitaip nupiesze 
Amerikieti kareivi Europoje, 
ypacz Vokietijoje:

“Kareivis stovi ant ulyczios 
kampo. Jis yra kareivis ar ofi
cierius. Abudu tokio paties 
plauko. Jam tik trys dalykai 
rupi: 1—Susirasti sau mergina 
ir su ja pasivolioti; 2—Nusi
pirkti, pasiimti ar pasivogti 
sznapso bonka ir kaip kiaule 
pasigerti; 3—Traukti namo. 
Toks Amerikos kareivis stovi 
ant ulyczios kampo, jo kisze- 
niai iszsipute pinigais ir gar
dumynais, jis pats isztyžes, 
prisiputes, apžėlusia barzda, 
neskalbtais ir neiszprosintais 
drabužiais, purvinas, dartinas, 
murzinas ir baisiai namu iszsi- 
ilges.

“Tai viso svieto nugalėtojas 
dabar stovi ant ulyczios kam
po, jo kiszenius pilnais saldai
niu ir cigar etų su kuriais jie 
perkasi sau malonumus isz Vo- 
kietaicziu ir szvilpauja in kiek
viena andaroka.

“Amerikos kareivis ant ka
ro lauko žuvo už kitus, Ameri
kos kareivis už ‘ ‘ Laisve ir Tei
sybe“ galva guldė, o dabar tas 
kareivis tapo tikras skarmalas 
ir gyvas bomas. ’ ’

Taip apie mums kareivius 
sziandien raszo ir sako beveik 
visi kurie buvo ar dabar randa
si Vokietijoje.

Kai Amerika susilaukė tos 
visu musu laukiamos pergales, 
musu kareiviai tapo baisiais 
ponais. Jie ne tik in savo nuga
lėtus prieszus bet net in tuos 
kuriuos jie iszgelbejo, eme 
sznairuoti ir juos niekinti ir 
isznaudoti. Amerikietis karei
vis jaucziasi kaip koks iszga- 
nytojas, kuriam visi turi lenk
tis ir ji garbinti.

Dabar net ir musu Alijentai, 
musu draugai per visa kara 
ima vieszai parodyti kad Ame
rikietis kareivis nėra pagei
daujamas. Europos žmones da
bar tiesiog neapkenczia Ameri- 
kiecziu kareiviu.

Karo Sztabas jau seniai vis
ką mate ir žinojo, bet vis sten
gėsi akis užsimerkti ir ausis 
užsidaryti ir vis savo kareivius 
pateisinti.

Bet jau ir Karo Sztabas pri
ėjo prie savo kantrybes galo. 
Generolas Joseph T. McNar- 
ney iszleido naujus ir griežtus 
insakymus savo kareiviams.

paklusnumas baisiai pažemi- 
mino Amerikos armijos gera 
varda.“

Paskui jis atsisuko ant gene
rolu ir visu oficieriu ir visus 
juos kaltino ir pasakė jiems 
kad jie bus jam atsakomingi už 
visus kareivius.

Dabar kareiviai turi eiti visa 
kariszka musztra, taip kaip ir 
Amerikoje, turi gyventi ir nak
voti kareiviams paskirtose vie
tose, negali valkiotis po uly- 
czias nakezia, turi būti namie 
priesz vienuolikta valanda, 
bus nubausti už kiekviena pra
sižengimą, ginklai ir visi szau- 
tuvai ir kulkos turi būti su
skaitytos ir už jas kareiviai tu
ri atsakyti, pasilinksminimo 
vietos turi būti vien tik karei
viams be merginu ar imergpa- 
laikiu, kareiviai turi klausyti 
policijantu nepaisant kad tie 
policijantai butu ir Vokiecziai.

Nuotykingi Lietuvio 
Pergyvenimai

* 
LONDONAS. (LAIC) — 

Anglija pasiekė lietuvis laku-j 
nas J. Montvila. Dabartiniu 
metu jisai ir vėl tarnauja R. A.l 
F. — Britu aviacijoje. Per pir
ma Bolszevikmeti Sovietai ji i 
buvo suėmė ir bedeportave, ; 
vienok, jam pasisekė pabėgti.! 
Svetimoje žeme j e kuri laika 
paszoferiavus, Montvila atsi
dūrė Persijoje. Isz ten pateko 
in Anglija, kur instojo in Bri 
tu aviacija. Lakūno mokslus 
iszejo Kanadoje ir 12 kartu da
lyvavo oro atokose virsz Ber
lyno, kol, pagaliau, paszautas 
nepateko in Vokiecziu nelais
ve. Karui pasibaigus buvo gra
žintas in Anglija.

Bet svarbiausias insakymas 
buvo apie oficieriu kliubus kur 
oficieriai gerdavo kiek tik j u 
pilveliai ar galveles paneszda- 
vo ir kur merginos ir laisvos 
meiles mergos savo dienos pa
naikinti. Nei oficieriui nei pa
prastam kareiviui nevalia per 
visa nakti merga savo kamba
ryje laikytis.

Czia daugiausia kaltas pats 
Karo Sztabas. Kareiviai, kurie 
kariavo, ant karo lauko stojo ir 
galvas guldė jau parvažiavo 
namo. Tenai dabar atgabeno 
visai naujokus vyrukus, ku
riems nėra nei darbo nei jokio 
užsiėmimo. Jie nenori tenai bū
ti, ir ju tie žmones nenori ir ne
myli. Jie bagoti kai visi kiti be 
skatiko. Jie visko per daug tu
ri kai visi kiti badu mirszta. Už 
tai jie jaucziasi tokie galingi-ir 
garbingi, už tai jie kitus žemi
na ir už tai visi kiti j u neapken
czia.

Musu kareiviai buvo baisiai 
geri ir garbingi kareiviai ant 
karo lauko, bet musu kareiviai 
pasirodė baisiai prasti diplio- 
matai ir da prastesni džentel- 
monai.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa-

Jaunas Beis-Bolininkas

Richard Klimozak, 17 me
tu amžiaus vyrukas iszrodo 
kaipo geras beis-bolininkas. 
Jis jau atsižymėjo savo ga
bumu St. Florian High 
School, Detroite. Jeigu jis da 
szitame sporte geriau iszsila- 
vins, jis bus vienas isz ge
riausiu beis-bolininku.

Neužmirszkitc Guodotini Skai
tytojai, atsilygint »u prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraazczio. PASKUBINKITE 1 1 t

Iki Mirtis Perskirs

Drabužiai Siuncziami In Europa

Pittsburgho Lietuves rūpestingai skirsto ir pakuoja Lie
tuviams tremtiniams suauktus drabužius, kuri iszsiunczia- 
mi in B. A. L. F. sandeli. Drabužiai sandelyje da karta per
skirstomi, perpakuojami ir siuncziami Europon, kur iszda- 
linami Lietuviu stovykloms.

Geri Atsiliepimai Apie
Baltieczius

LONDONAS (LAIC) — 
Neperseniai Londono Lietu
viams dare praneszima apie

Jis vieszai pranesza kad: 
‘ ‘ Girtuokliavimas, nepasiten
kinimas ir rūgo j imas, isz vais- 
ko pabėgimas, lytiszkomis li
gomis užsikrietimas, apsileidi
mas, nieko nepaisyjimas ir ne-

Tikrai didvyriszka drąsą, meile ir pasiszventimas pasi
rodė ir musu laikais. Major Hans G. Hornbostel, isz San 
Francisco, Calif., kuris pergyveno visas Japonu užkariavi
mo ir nelaisvės baisenybes, dabar visomis galiomis sten
giasi gauti isz Karo Sztabo pavelinima važiuoti in raupso- 
tuju salas. Jo žmona užsikriete raupsotuju neiszgydoma li
ga kai ji buvo Japonu nelaisvėje. Jos vyras Major Hans 
Hornbostel neturi tos ligos bet nori sykiu su savo žmona 
važiuoti ten, isz kur nei vienas nepargryžta. Czia jiedu pa
sitaria su Daktaru J. C. Geiger.

nas pasirinko mus Amerikie- 
! ežius. Mes dabar kalti, už tai, 
j kad darbininku valdžia Angli
joje susidaro isz netinkamu ir 
protiszkai nedakepusiu valdi
ninku.

“Labai gaila kad taip atsi
tiko; Stalinas kaip tik to nori!“ 
Jis jau seniai visomispastango- 
mis stengiasi kaip nors pers- 
skirti Amerika ir Anglija, nes 
jis gerai žino kad jis su viena 
ar su kita gali lengvai apsidirb
ti, bet nieko negali padaryti, 
kai Amerika su Anglija viena 
ranka laiko!

PAGERBĖ
PRIMICIJANTA

WASHINGTON, D. C. —
Pabalti jos ir Skandinavijos 
Draugystes Lietuviai pagerbė 
naujai inszventinta Kunigą Al
fonsą Gailevicziu. Jie surengė
jo pagerbimui gražius pietus

no, kad nemaža Žydu dabar gy- Birželio (June) 6, Bonat’s už- 
vena New York mieste? eigoje ant 1022 Vt. Avė.

Sunku suprasti,“ kodėl toks 
mokintas ir supratlyvas žmo
gus kaip Anglijos Ministeris 
taip durnai prasitarė ir kvailai 
prasiszoko!“

Kunigas Gaileviczius, Domi
nikonas zokoninkas yra gimęs 
Lietuvoje. Jis buvo Dominiko
nu pasiustas isz Raseinu in 
Amerika mokytis ant kunigo.

iszvietintu Lietuviu gyvenimą1 Negalimas daigtas, kad jis 
Miuncheno apylinkėse vienos j norėtu mus inpykinti ir vieny- 
UNRRA stovyklos “:
Director” Harold Ingham. Jis suskaldyti.
pasakojo, kad Anglai ir Ame-
rikiecziai labai patenkinti Lie-[tie Žydai butu pasiunsti in Pa-j 
tuviu, Latviu ir Estu kulturin- lestina, nes jis sako kad jam 
gurnu, j u mokslo meile, darbsz- reiketu pasiunsti daug daugiau 
tumu, szvara, susiklausymu/ kareiviu palaikyti tvarka. Ar

Jo tėveliai likosi Lietuvoje.
Jis savo primicijas laike Soi ulb DdVU pi 1I111U1J<Xb IcllIYc UU.

Deputyje tarp Anglijos ir Amerikos Bostol)e> kurgyvenajo gimi.

Stovyklas lankės ir Gen. Eisen-' tai czia butu kas naujo? AngJ 
hoveris. Iszvietinti Baltiecziai Ii j a siuntė ir siunezia savo ka-j
ir jam palike gero iszpudžio.

Anglijos Užsienio 
Ministeris Szmeižia

Amerikieczius

BOURNEMOUTH, ANO. - 
Anglijos Užsienio Sekretorius 
yra drąsus ir atviras žmogus, 
ir mes ji gerbiama už jo drąsą 
ir atvirumą, kai jis kalba apie 
tarptautinius dalykus. Jis sa
vo žodžiu nelamdo ir nekraipo, 
bet daro kaip sako.

Bet jis prasiszoko ir suklydo 
ir labai neiszmintingai pasiel
gė kai jis, kalbėdamas apie 
tuos Žydus, kuriuos Anglija 
nori pasiunsti in Palestina, pri- 
kaisziojo Amerikiecziams sa
kydamas kad, “Amerikiecziai 
nori kad visi Žydai butu tenai 
pasiunsta, tai mažiau ju bus
New York mieste.

nes. Buvo inszventintas in ku- 
Ponas Bevinas nenori, kad rjgtĮg Szvent0 Domininko baž.

jnyczioje, Washingtone. In-
! szventinimuose dalyvavo Lie- 
jtuvos ir Latvijos legatai, arba 
Į pasiuntiniai.
i
I Primicijantui pietus buvo
' surengti tos draugystes Prezi
dento, Pono L. J. Esuno. Tarp 
svecziu kurie atsilankė ir

reivius in Graikija, in Egiptą 
ir in Indonezija tvarka palai
kyti ir Anglijos reikalus apsau-
goti. Tai kodėl ne in Palesti
na?!

Mes visi gerai žinome ir be 
pono Bevino paaiszkinimo kad 
Arabai tenai Žydu nenori. Bet 
dabar ne Arabams reikia pa- 
gelbos, het tiems Žydams kurie 
isz Hitleriu nagu iszpruko.

Ponas Bevinas ne vien tik su 
Žydu klausimu mus inžeide, 
bet jis paskui mus apszmeiže ir 
mus pravadžiavo kaipo kapita
listus, ir pasziapiamai, jis sake 
kad jis turi vilties, kad tas mu-

trumpai pakalbėjo buvo, Juo
zas Kajeckas, Lietuvos pasiun
tinys, Kunigaš Cheatham isz 
Suramintojo parapijos, Kuni
gas Antanas Cepanis isz Chica
go, ir Vincas Gillis, primicijan- 
to giminaitis, ir Majos Albina 
Szimkus.

Ta vakara Ponai Mateliai isz 
2043 Park Road surengė gražu 
vakarėli Kunigui Gailevicziui 
ir jo giminėms.

(Szias žinutes mums prisiun
tė Pone Elena Sinclair staeziai

su kapitalizmas neilgai czia 
gyvuos!

“Kur jo protas, kur jo isz- 
manymas? Sveiko proto žmo
gui, rodos, Bevinas dabar kad 
ir taip jau manstytu, bet nors 
dabar savo liežuvi suvaldytu, 
sulaikytu, nors iki jo krasztas 
ta paskola nuo musu gautu!

isz Washington©).

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa. ;
Czia mes rengiame ir skirtia- 

Toks jo iszsireiszkimas yra me bilijonus doleriu Anglijai,
visai be pagrindo ir jis pats pa- 0 Anglijos augszeziausias at- A - B • CILLA
sirode visai be iszmanymo.' E^ovas» Pa^s Ministeris mus 
Hitleris ir Goebbelis rankomis. Puo^a> szmeižia ir pasziepia.
sziandien katukes plotu, jeigu' “Jeigu ne Amerikiecziu ka- 
iszgirstu toki iszsireiszkima pitalistu prakeikti pinigai, tai 
isz tokio augszto ir atsakomin- nežinia kur Anglija sziandien 
go žmogaus.

Patarimas kad tie Žydai, ku
riu yra apie 100,000 butu pa
siunsti in Palestina nebuvo 
vien tik Amerikos sugalvotas 
ar in Konferencija innesztas.1 
Visas Komitetas, kuris buvo 
iszrinktas ta klausima isztirti 
ir iszriszti davė ta patarima.! 
Ir nei vienas isz to komiteto 
nebuvo New Yorko miesto gy
ventojas.

butu buvus, jeigu ne tu prastu 
ir puskeptu Amerikiecziu, tai 

I kažin kas dabar visa Europa 
s maitintu, jeigu ne tu silpna 
i Amerikiecziu, tai Anglijos lai- 
I vynas sziandien su Japonu lai- 

‘ i vynu ant mariu dugno pludu- 
riuotu, “jeigu ne Amerika, tai 
Anglijos sziandien nebutu!“ 1 

O dabar Ponas Bevinas 
mums aeziu pasako!

Czia matyti kad Žydu klau
simas yra per sunkus ir per ke- 

Gal nebutu pro szali patarti blus esama j ai Anglijos val- 
p. Bevinui kad Amerika susi-jdžiai iszspresti ir iszriszti. Jie 
daro isz daugiau miestu negu jaucziasi bejiegiais, bet nenori 
tik New York! Anglijos Užsie-jsavo žmonėms prisipažinti, tai 
nio Ministeris turbut vis laiko jie jieszko geriausio ir pato- 
Amerikos kraszta kaipo Angli-jgiausio svetimtauezio ant ku- 
jos tarnaite. Gal Bevinas neži-, rio visa beda suversti. Bevi-

arba pradžia
SKAITYMO

...ir
RASZYMO

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