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Isz Amerikos!
• — ♦ ' ■

MAISTA VAGIA
PHILADELPHIA, PA. — 

Ana nakti vagiai insilauže in 
valgomąja vieta ir pasivogė 50 
svaru cukraus, 18 svaru mėsos, 
2 svaru sviesto ir 6 'gorczius vi
sokio vaisiu skystimo. Valgo
moji vieta yra Mrs. Emma 
Neuman nuosavybe ir randasi 
ant 401 E. Allegheny Ave. Po
licija tyrinėja vagysta.

VALDŽIA ISZTIRS 
KODĖL TIEK DAUG

EROPLANU 
SUSIDAUŽĖ

WASHINGTON, D. C. — 
Tiek daug eroplanu susidaužė 
ir tiek daug žmonių žuvo ero- 
planuose per toki trumpa lai
ka kad dabar eroplanu kompa
nijos labai susirūpinusios. 
Daug žmonių nedrysta eropla- 
nais važiuoti. Valdžia uždrau
dė visiems tiems didžiausiems 
‘ ‘ Constellation ’ ’ eroplanams
veszti žmones, pakol valdžia 
nieisztirs kodėl tiek daug j u su
sidaužė. Tie “Constellation’’ 
eroplanai kasdien leke skersai 
mares ir veže apie penkios-de- 
szimtys žmonių. Dabar iszrado 
kad tu eroplanu inžinai netin
kami del ero žemiau prie žemes 
ir tankiai užsidega.

APVOGĖ NAMUS
PHILADELPHIA, PA. — 

Kai ponai Jarnutowski nuo 
1501 N. Hancock uly., iszvažia- 
vo in New Jersey, in sveczius, 
tai vagis inlindo in ju namus ir 
juos apvogė. Jis rado $334 pi
nigais ir visokiu žemcziugu ir 
žiedu kuriu verte buvo apie 
$300. Vagis taip gražiai inlin
do ir taip tvarkingai viską pa
liko kai ponai Jarnutowski 
tik už keliu dienu pasigedo pi
nigu ir tik tada dažinojo kad 
j u namai buvo apvogti.

ŽINUTES

LONDON, ANGLIJA. —
Reuters laikrasztininku orga
nizacija pranesza kad Juliu 
Manuo, Kaimiecziu Tautiszkos 
partijos vadas szaukiasi in vi
sus Rumunijos žmones sukilti 
priesz valdžia ir ja nuversti. 
Jis isz Bucharest kalbėdamas 
sake kad visi dabar turi sukil
ti priesz valdžia, kad palaiky
tu savo laisve ir nepriklauso
mybe.

SINGPORE. — Anglijos 
Pietvakariu Karo Sztabas pa
skelbia kad Anglijos Indijonu 
armijos dabar jau traukiasi isz

Iszdavikas Nuszautas

Generolas Draja Mihailo- 
vitch, Yugoslavijos Czetniku 
vadas buvo Sovietu sugau 
tas ir likos teisiamas sulyg 
Sovietu teismo instatymais. 
Generolas Tito szitaip pa- 
aiszkino Yugoslavijos komu- 
nistiszkos valdžios teismą: 
‘ ‘ Generolas Mihailo vitch
gaus pilna proga pasiteisin
ti ir paskui bus nuszautas.” 
Generolas buvo nuszautas 
Seredos ryta Belgrado j e.

Netherlands, East Indies, kaip 
buvo nutarta ir Anglijos pasi
žadėta. Bet Anglijos armijos 
da pasilieka in Java, Sumatra, 
ir apie Riouw Archipelago.

BUENOS AIRES. — Argen
tinos Socialistai reikalauja 
kad visi geležinkeliai tenai bu
tu valdžios pasisavinti. Beveik 
visi geležinkeliai tenai yra 
Anglijos biznierių nuosavybe. 
Tie Socialistai taipgi prieszi- 
nasi priesz paskola kuria Ar
gentinos valdžia ketina duoti 
Anglijai. Argentina turi Ang
lijoje apie 130,000,000 sidabro, 
ir dabar eina derybos kad ji vi
sa ji Anglijai paskolintu. So
cialistai nesutinka ir reikalau
ja kad j u krasztas jokio biznio 
su Anglija nedarytu.

SZN1PU
KANADOJE

OTTAWA. — Kanados val
džia dabar pranesza kad Rusi
jos szpiegai daug visokiu labai 
svarbiu žinių gavo Kanadoje ir 
perdavė visas Rusijai. Szpie
gai besznipinedami dažinojo 
daug apie Amerikos su Anglija 
politika. Tos žinios yra labai 
svarbios ir reikalingos Rusijai 
nes jai labai rupi žinoti ka 
Anglija su Kanada ir Amerika 
tariasi ir rengia. t

Nors daug tu Rusijos sznipu 
buvo suimta, sugauta, Kanados 
valdžia sako kad da daug j u 
randasi Kanadoje ir Ameriko
je, kurie savo sznipinejimo 
darba ir dabar varo pirmyn.

Pulkauninkas Nicolai Zabo- 
tin visa szita darba vede, pakol 
buvo pamauktas namo. Kai 
tik Zabotin buvo Kanados val

džios susektas ir Rusijos par- 
szauktas atgal in Rusija, Kana
dos valdžia ir teismas vieszai 
pasakė kad:

1—Kanadoje randasi orga
nizacija kurios darbas parū
pinti palszyvus pasportus in

(Tasa Ant 4 Puslapio)

CZEKOSLOVAKIJA
IR SOVIETAI

PRAGUE. — Czekoslovaki- 
jcs gyventojai ir j u valdžia da
bar turi naujas susiedus, kai
mynus, Sovietus, nes ju rube- 
žius dabar yra prie Rusijos ru- 
bežiaus. Czia dabar pamatysi
me ar galima demokratija su
derinti su Komunizmu.

Keturiolika milijonu Czeku- 
slovakijos gyventoju, kurie gi
mė ir užaugo laisvi ir nepri-1 
klausomi dabar stengsis sugy
venti su Komunistais kurie jo 
kios laisves nepripažinsta. Jei
gu jiems pasisektu sugyventi, 
tai czia butu visoms kitoms pa
vyzdys. Bet vargiai taip bus.

Kiek dabar matyti, tai rodos 
kad czia bus susikirtimas ir 
Czekai nukentės, nes tada jie 
taptų Sovietu vergais kaip ir 
kitos tautos.

Kol kas Czekoslovakijos val
džia da gali prasimuszti, nes 
Anglija su Kanada jai padeda, 
ir Amerika jai davė 50 milijo
nu doleriu paskola. Bet Sovie
tu armijos ne vien tik ant rube- 
žiaus bet net ir pacziame krasz- 
te vis daugiau ir daugiau val
džios nori ir imasi.

Italijos nauja republikoniszka taryba iszkilmingai paskelbia, kad visas krasztas dabar 
karaliaus nusikratė ir insteigi Laisva Respublika. Karalius Humbert pasitraukė kai pa
mate kad neatsilaikys. Bet dabar jis Portugalijoje indomiai seka visus naujos respubli
kos žingsnius ir tikisi kad nauja valdžia nieszsilaikys ir bus jam proga vėl savo sostą užim
ti. Italijonai per rinkimus nubalsavo kad jie jau nenori karaliaus. Bet dabar kai isz kito 
bliudo pavalgys, gal pamatys kad ir ten ne viskas jau taip gera ir gardu. Yra sakoma kad 
geriau po senio barzda, negu po jauno botagu. Jaunoji valdžia dabar turi daug darbo ir 
sunku pasakyti ar ji atsilaikys.

Amerikiecziai
Nužudė Du

Slavus
Amerikiecziai Susikir

to Du Sykiu Su
Yugoslavais

Visi Kareiviai Aut 
Sargybos Stovi

TRIESTE. — Du Yugosla- 
vai kareiviai buvo nuszauti 
prie Morgan Line kai kilo ne
susipratimai ir susikirtimai 
tąrp musu kareiviu ir Yugo
slavs Amerikos Karo Sztabas 
tuoj aus pasiaiszkino kas ten 
atsitiko: 88-tos Divizijos karei
viai ėjo sargyba prie rubežiaus 
kur keli Yugoslavai buvo per
žengė rubtžiu, ir kiti Yugosla
vai, be jokio perspėjimo pradė
jo szaudyti in Amerikieczius. 
Musu kareiviai atsake pana- 
sziai su szuviais i£ vienas Yu- 
goslavas krito. Paskui kiek vė
liau tie patys Amerikiecziai už
tiko kelis Yugoslavus pasika- 
Vojusius krūmuose. Jie tykojo 
užpulti Amerikieczius isz pasa
lu. Ir ten szuviai pasigirdo ir 
kulipkos pradėjo tarszketi ir 
kitas Yugaslavas krito.

Amerikos Karo Sztabas da
vė visiems savo kareiviams ne- 
szauti pirm negu bus in juos 
szaunama. Kai tie Yugoslavai

Italijos Respublikos Paskelbimas klausimas daug svarbesnis už Palestina, didės- 
nis už visu Žydu likimo klausima, ir svarbesnis 
net ir už visos Europos badaujaneziu iszmaiti- 
nima. Mums Anglija kaipo talkininke ‘ bai
siai reikalinga, ypatingai DABAR, kai Rusija 
traukiasi prie saves Europos ir Rytu krasztas. ”

Viesulą Padare 
Daug Bledes

Philippinuose
Kinuoje Ir Rumunijoje Revoliu
cijos; A nglai T\raukiusi Isz East 
Indies; Daug Rusu Sznipu Ran
dasi Kanadoje Ir Amerikoje; 
Generolas Draja Mikailovitch 

Nuszautas Belgradoje
pradėjo szaudyti, Amerikie
cziai jiems atsake. Dabar Ame
rikos Karo Sztabas nemato jo
kio reikalo Yugoslavijos val
džiai pasiaiszkinti ar atsipra- 
szyti.

Czia Amerikiecziai turi labai 
sunku ir nepavydėtina darba: 
Jie turi Italijonus apsaugoti 
nuo Yugoslavu ir Yugoslavus 
nuo Italijonu ir to negana, jie 
turi ir nuo Yugoslavu ir nuo 
Italijonu patys apsisaugoti ir 
apsiginti, nes ir vieni ir kiti 
dabar neapkenezia Amerikie- 
cziu ir Anglu.

WASHINGTON, D. C. — Visi Žydai ir 
ju draugystes czia Amerikoje dabar visokiais 
budais stengiasi suardyti draugiozkus santy
kius tarp Anglijos ir Amerikos. Jie lenda in 
Kongresą ir supjudina Kongresmonus, kad jie 
viens priesz kita pesztusi ir paskui kad visa 
tvarka butu suardyta, kad Amerika negalėtu 
duoti Anglija ta savo pasižadėta paskola. (Bet 
žinios pranesza kad Amerika jau Anglijai pa
skolins $3,750,000,000). Žydai dabar tai pa
skolai prieszinasi, už tai, kad jie pyksta ant 
Anglijos už Palestino sukilimus. Czia dabar

O Žydai nori mus su
Per Pirma Pasaulini Kara 

Anglija prasze paegelbos isz 
Žydu ir Arabu. Žydams Angli
ja prižadėjo savuosius, savo 
tautai namus Palestine. Dabar 
Žydai sako kad toks prižadėji
mas reiszkia savo kraszta kuris 
turi būti Palestinas. Arabams 
Anglija prižadėjo nepriklauso
mybe Rytuose. Arabai sako 
kad tai reiszkia kad Palestinas 
yra j u nuosavybe. Palestine da
bar randasi milijonas Arabu ir 
550,000 Žydu. Arabai dabar 
palaiko vienybe ir sako kad jie 
nieko bendra neturi su Žydais 
ir j u tenai neapkenezia. x

Po szito Antro Pasaulinio 
Karo Anglija su Amerika nu
tarė pasiunsti apie 100,000 dau
giau Žydu in Palestina. Visi 
Žydai tuoj aus pradėjo reika
lauti kad tas sumanymas butu

Anglija supjudinti!
tuoj aus invykdintas. Kilo ne
susipratimai ir susikirtimai. 
Anglijos valdžia sako kad ji 
sutinka tiek Žydu in Palestina 
pasiunsti, bet ji už juos tenai 
neatsakys, nes ji neturi gana 
kariuomenes tvarka tenai pa
laikyti. Nes Arabai tu Žydu 
nepriims ir vėl iszkils susikir
timai ir kraujo praliejimas.

Anglijos valdžia toliau sako 
kad ji sutiks taip padaryti, jei
gu Amerika in Palestina savo 
armijas pasiuns. Jeigu Angli
ja pasitrauktu isz Palestinos, 
tai Amerika ta paezia diena tu
rėtu insikiszti ir savo armijas 
tenai pasiunsti, nes Rusija tik 
laukia progos in Palestina in- 
lysti, kur randasi daug Ameri
kos aliejaus szuliniu.

Prezidentas Trumanas aisz-
(Tasa Ant 4 Puslapio) i
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gauna ir savo susitaupintus pi-j ne taip kaip Amerikiecziai no- 
nigus praszvilpia ir prageria ir retu, bet kaip valdininkai nori 
paskui isz valdžios ima savo ta ir kaip jiems patinka. Vis dau- 
dvideszimtine in sanvaite. O su giau ir daugiau žmonių sveti- 

| dvideszimts doleriu in san vai-, muose krasztuose ima neap- 
ir 

sergėti ir perspėti, lead atsira- automobiliaus, nei namams ežiu. Musu dipliomatai 
do nauja grobėju veisle musu'baldu, furnisziu, nei naujo re- 
tarpe. Kai valdžia pranesze frigeratoriaus.
kad tos szeimynos, kurios nori, | Kongresmonai, kurie norėjo 
gales pareikalauti kad ju anti visiems algas nustatyti, o kasz- 
karo lauko žuvusia vaikas bu-! tams laisva ranka duoti, jau 
tu parvesztas namo ir palaido- 'dabar ima susiprasti kad vis
tas in parapijos kapines, tai kas eina velniop. Washingtone 
kaikurie graboriai ežia pamate'didžiūnai ir pilvūzai dabar isz- II • • • -T- • •!■ -■ • 1 -1 i •

Kas Girdėt BALF Siuntiniai 
Europon

NEW YORK. — Sziu metu
(May) pabaigoje ir'

, Bendra-
Norime savo skaitytojus per-j te, žmogus nepirks nei naujo kęsti Amerikos ir Amerikie- Gegužes

l ir at- Birželio (June) men.
stovai daug prižada, o musu sis Amerikos Lietuviu Paszel-I 
valdininkai nieko neduoda. ‘ pOS Fondas iszsiunte 7 siuntas' 

------- z:------- in vairiu daiktu
Pernai valdžia prižadėjo kad Europoje. Ju tar-

sziais metais bus pastatyta buvo. 45.5G0 sv.
i , • n n nnn • 28,618 sv. drabužiu .daugiau negu 2,700,000 nauju

: ta u p iii. 4,794 sv. mokyklomsmaniu. Dabar matome kad la----------- o £--------- ---------- --- ------------------ . . . 'nu; apie 5,000 tonu n • • • T. .--- . t . v. i i bai gerai bus jeigu gausime ’ 1geram bizniui proga. Jie nuei- sigando ir nežino kas daryti.| ° .
, ,- t . ta -i l • .i • • • t • • nors 700,000 nauju namu. Irna pas tas motinas, kuriu vai- Demokratai bijosi atemancziu , , <

, , , i, v . ! • i • i i v £ • • I dauguma tu bus per branguskas ant karo lauko žuvo ir pa- rinkimu, kad žmones ant ju vi- ° 1 .. . ‘
....... , . .i . , -i,- • paprastam daiJbo žmogeliui artaria kad jie joms padės ju vai- sos bėdos nemestu del viso szi-’1 

jko gra'ba pargabenti isz tolimo, to brangumo. Republikonai 
I raszto. Žinoma, jie paaiszkina nori kad viskas da labiau pa- 
kiid motinoms už tai kasztuos. brangtu, kad jie galėtu pirsztu 

\Norime savo skaitytojams prikigzamai rodyti in Demo- 
praiieaszti kad “už toki pasku- kratus ir sakyti kad szitie bal
tini patarnavima, graborius

pargryžusiam kareiviui.

vjonai yra už viską kalti..XXXX --- , ---------------------------~
negali nei cento isz szeimynosl Bet mažas skirtumas tarp
ar isz motinos imti, nes valdžią 
visus kasztus padengia. Tik 
reikia kreiptis in valdžia ir pa
sakyti kad jus norite kad jusu 
vaiko kūnas ir grabas butu 
parvesztas, o valdžia viską pa
darys.” Turime pasakyti/ kad 
dauguma graboriu yra garbes 
verti ir teisingi žmones, bet ke
li toki sukeziai jau buvo suimti 
kurie isz motinu lupa kiek tik 
jie gali už toki patarnavima.

Isz visu tu makamaliu 
Washingtone, dabar jau maty
ti isz kur vejas puczia. Dideli 
biznieriai ir fabrikantai szim- 
tus tukstaneziu ir milijonus do
leriu da'bar iszduoda aukoja ir 
staeziai pilte pila, kad Kongre
sas panaikintu ir visai iszkasa- 
votu visus suvaržymus ant 
brangumo daigtu ir valgio. Jie 
taip darydami, to reikalauda
mi nori kad viskas da dvigubai 
ir trigubai pabrangtu!

Vis i gerai žino kad jeigu vis
kas pabrangs, tai paskui bus 
depresija, arba visko atpigini
mas. Dideli biznieriai kaip tik 
to ir nori. Ir nereikia ežia jau 
kokio augszto mokslo pamaty
ti, kodėl jie taip nori. Jeigu 
taip bus, tai visi maži biznie
riai isz biznio iszeis, subankru
tuos, ir paskui dideli biznieriai 
sau savotiszkai szeiminirikaus. 
Taip,pirm buvo, taip ir dabar 
bus jeigu valdžia jiems nusi
leis ir pasiduos.

Visi dabar szneka apie kiek 
daug pinigu žmones turi ir 
kiek dalyku jie laukia pirkti. 
Bet tai visai neteisybe! Papras
tas darbo žmogelis sziandien 
neturi nei kiek daugiau pinigu, 
kaip jis turėjo priesz kara. Gal 
jo kiszeniuje ir keli doleriukai 
daugiau pinigu, kaip jis turė
jo priesz kara.. Gal jo kiszeniu
je ir keli doleriukai daugiau 
skamba, bet viskas daug bran
giau dabar, ir taip tie keli eks
tra doleriukai ir iszsilygina. 
Tie kurie pirmiau daug turėjo, 
sziandien turi daugiau, bet ne 
darbo žmogelis.

Jau dabar matyti kad žmo
nės jau ne tokie grubyonys, ne 
tokie bagoeziai kaip biznieriai 
nori Kongresmenus intikinti. 
Darbininkai, kurie dabar gau
na daugiau mokėti, jau vėl ima 
szneketi apie “kitas straikas,” 
nes jie negali nei su padidintu 
užmokesniu pragyventi. Par- 
gryžusieji kareiviai darbo ne-

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

:: Tiktai 15?? ::
Ca.j Mahasioy City, Pa.
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Dabar visi in ta “Juoda Jo- 
marka — Black Marke/’ eina 
ir bizni daro. Dabar paprasta 
szeimininke nieko nesako kai 
turi visa doleri užsimokėti už 
švara sviesto, ir džiaugiasi kad 
tik gauna.

SKAITYKIT

“SAULE”

PLATINKIT!
Republikono ir Demokrato! 
Darbo žmogeliui maža nauda 
žinoti kad raudonas, o ne juo
das velnias, ji in skola nu
gramzdino. 

------ ..--------
Raudos bus brangesnes, ne

paisant ka valdžia nutars ar 
kaip valdžia stengsis suvaržy
ti. Namai bus brangesni. Sta
tyti namas sziandien tai tik
kvailio darbas: viskas apie 50 AR VĖL PATAIKAUS 
nuoszimti pabrango. Ir darbi
ninkai kurie namus stato ima 
ponisz'kas algas. Staeziai neuž
simoka namas dabar statydin
ti.

Kolegijos, mokyklos ir uni
versitetai dabar gera bizni va- 

: ro. Szimta itukstaneziu karei
viu da'bar stoja in mokslą. O 
kolegijos visus priima nepai
sant kad ir nėra vietos.

: VIESZBUTYJ

RUSIJAI?

MELDŽIAMASAI, malonėki
te! Prasze vieszbuczio szei- 

mininko raudona ir nutukusi 
gyventoja 47 Nr., pulkauninke 
Musutyriene. Arba man duoki
te kita numeri, arba asz visisz- 
kai iszvažiuosiu isz vieszbu
czio, isz szitos prakeiktos už
eigos ! Tai ne vieszbutis, o jia- 
leistuviu urvas! Priimkite do-

Visi tie makamoliai Wash
ingtone dabar iszgazdino visus 
biznerius. Jie dabar tik tupi ir 
laukia pamatyti kokia byla tie 
kongresmenai tenai W ashing - 
tone iszperes.

Daug Kongresmonu visai ne
paiso kas tenai Washingtone 
da'bar darosi. Jie paliko Wasb- 
ingtona ir sau su savo szeimy- 
nomis iszvažiavo in vasarna
mius.

ISZ PARYŽIAUS. — Nors
žinios kad Rusija nusileido ant men, kad jau mano suaugusios 
klausimo apie Dodecanese sa-Į dukterys, o ežia diena ir nakti 
las ir sutiko palikti jas Grai-jvien tiktai niekszybes tesigir- 
kams, bet ant daug svarbesniu di! In ka ta panaszu! Diena ir 
klausimu tai jau matyti kad 
Amerika su Anglija .rengiasi 
nusileisti.

Rusija su Amerika dabar 
derinasi ant ilgu metu palai
kyti savo armijas Vokietijoje. 
Rusija gal ir palaikys, bet nors begk su jomis in gatve. Jis
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Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
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iszo Iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu.............................................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-*ioszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas Isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

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 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15®

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė peštynių; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c

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

Praversta links-

naktis! Kita karta jis toki saki
ni paleidžia, kad isz gėdos ne
turi kur dėtis, net ausys raus
ta! Tiesiog, kaip vežėjas! Da 
gerai, kad mano 'bėdinos mer
gaites nieko nesupranta, o tai

SKAITYKIT
A TTT 17”

*Amęrikiecziams tuojaus insi- ir dabar ka'ž-ka blevyzgoja!
■ pyks ir mes neužilgo imsime 
reikalauti kad musu vaikai 
pargryžtu isz svetimos szalies.
Tada Rusija viena tenai szei-

Viskas jau dabar baisiai pa- mininkaus.
brango, bet tik pradžia; viskas] Rusija ] x x ------- o_
brangs ir brangs! “Saulėje”, sus krasztus kurie randasi tarp Taigi, tas pats Drugelis viena 
apie tai buvo jau trys menesiai Lenkijos ir jos rubežiu, nes ji karta besigimnastikuodamas ir 
atgal raszyta.

| Rusija nori pasilaikyti vi-

Jus paklausykite!
— Asz, tu mano brolyti, da 

kita geresni atsitikima žiiihU, 
pasigirdo storas, užkimęs 'bal
sas isz greitimo kambario. Ar 
tu pameni Leitenantą Drugeli?

ISTORIJE apie Gregorius 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debeselii. 
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rneras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau- 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tatnsu- 
nu8 prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas duigtas 
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 i 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; Osieczna, 40 puslapiu 

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale mptinos; Pakutninkaa*; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berną- 
dina. 61 puslapiu........................15c

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis ; Arxt keik užlaiko moteres paslaptį 
61a 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- 
tnas; 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 nu Blanin ..............................15c

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

No. 160 Keturiolika Istorijų
Po laikui; Onytea laime; Per neatsa
rgumo in balta vergija; Pusiaugavo
nia; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del piraztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puii/ 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kramto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu..................2&e

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. 25«

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. IBs

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinste 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szvieša; Pasitaisiaa prast- 
žengelis; Duktė malkakerczio. 121 
Duslapiu ..........................................25«

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ....................................  16«

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isu- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15e

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrus 
Piemenlis; Isz ko susidarė 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 Co. 
Mahanoy City. Penna

Ipasileido! O vis delko? Geros 
intekmes neturi! Nora motinos, 
kuri galėtu. Nevedės? Na, taip, 
ir matosi. Malonėkite, 'bukite 
taip geri, tose pulkauninke 
minksztai, pagalvojusi: Nuei
kite pas ji ir mano vardu pa- 
praszykitc, idant jis susilai
kytu nuo iszsireiszkimu. Saky
kite: pulkauninke Musutyriene 
esą prasziusi. Su dukterimis, 
sakykite, 47-tame numeryje 
gyvenanti, isz savo dvaro at
važiavusi.

— Klausau, poniute.
— Taip ir sakykite: pulkau

ninke su dukterimi. Tegu atei
nąs nors atsipraszyt. Mes po 
pietų visuomet esame namie. 
Ak, Miliute, uždaryk langai

— Na, kam jums mamyte, 
esą reikalingas tasai, nepraus
taburnis uliavotojas? Paklausė 
Elziute iszejus szeimininko. 
Atradote ka kviesti Jeigu nėr 
geresnio, tai szitokio nereikia! 
Girtuoklis, muszeika, nuskure- 
lis!

— Ak, nekalbėk taip, mano 
miela! Jus amžinai taip kalba
te, na ir, sėdite ir neisztekate! 
Tai ka-gi? Koks jis nebutu, o 
visgi niekinti neprideretu. Nė
ra to blogo, kas neiszeitu žmo
gui naudinga. Kita karta ir isz 
pikto geras palieka. Kas žino? 
Atsiduso pulkauninke, rūpes
tingai apžiūrėjusi dukteris. 
Gal but, ežia jusu likimas. Mer
gaites, vis-gi del visoko apsi- 
szvarinkite ir pasipuoszkite.

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

nesins insikolino, jau mes ir pi
nigu nepraszome, tiktai iszsi- 
kraustyk, padaryk malone. 
Taikos Teisėjas priteisė iszsi- 
kraustyt jam isz kambario, o 
jis ir ant apeliacijos, ir ant ka- 
sacijos sau tęsia ir tęsia. Var
gas ir tiek! Ir da koks vargas, 
kad jus žinotumėt! Vieszpatic, 
o kokis žmogus! Jaunas, gra
žus, protingas. Kuomet negir
tas, tai geresnio žmogaus nebe
reikia. Ana diena 'buvo negir
tas, tai visa diena praleido te- 

' vams laiszkus beraszydamas.
— Vargszai tėvai! Atsiduso 

pulkauninke.
— —Žinoma, kad vargszai! 

Negi malonu toki latra turėt? 
Ir koloja ji, ir isz numerio ve
ja, o nėr tos dienos, kad už 
triukszmo kėlimą nesi'bilinetu. 
Vargas!

— Bėdina, nelaiminga žmo
na! Atsiduso pulkauninke.

— Jis, poniute, nevedes. 
Kur ežia jam vest! By tiks da 
viena galva cziely'bcje, ir už tai 
privalo Dievui dėkot. Pulkau
ninke > perėjo isz vieno kampo 
in kita.

— Jus sakote, nevedes? 
klausė ji jie.

• — Nevedes, poniute.
Pulkauninke vėl perejo

vieno kampo in kita ir truputi 
pagalvojo.

— Hm! Nevedes. Prakalbė
jo ji užsimasezius. Hm! Elziute 
ir Miliute, nesudekite prie lan
go, ten oro traukimas! Kaip 
gaila! Jaunas vaikinas ir taip

leist ir nedaleisiu, idant po ma
no szonu koks-nors vežėjas to
kias szlyksztybes kalbėtu!

— Jis, poniute, ne vežėjas, o 
sztab-kapitonas Kikinis! Isz 
bajoru.

— Jeigu jis savo kilme ligi 
tokiam laipsniui užmirszo, kad 
iszsireiszkia, kaip vežėjas, tai 
jis užsitarnauja da didesnes 
paniekos! Vienu žodžiu, ne
svarstykite, o imkitės griežtu 
priemonių ir tai nieko nelau
kiant!

— Poniute, ka-gi asz galiu 
padaryt? Ne jus viena skun
džiatės, visi skundžiasi, bet ka- 
gi asz su juo padarysiu? Užeisi 
pas ji in numeri ir pradėsi ge- 
dint: “Ponas karininke! Del 
Dievo meiles paliaukite! Geda! 
Negražu!” O jis tuojaus szoka, 

Anglai taip Drugeli sekundantus (liudinin- kaid padūkęs, su kumsztimis ir 
kalba: “Papūsk senam velniui 

nebuvo kvailas ir sako, cha-] in sėdynė! Atsitrauk, o ne, tai 
snuki sudaužysiu!” Betvarke 
ir tiek! Ryta pabudęs, žiūrėk, 
ir vaikszczioja, dovanokite už 
iszsireiszkima, vienuose apati
niuose ir tai ne savo numeryje, 
bet karidoriuj. O tai kita kart 
būdamas girtas, kaip sziau- 
czius, pasiima revolveri ir 
pyszkina kulipkas in siena. 
Diena, sznapsuoja, nakezia kor-

— Dabar jus girdėjote? Te-Įtuoja. O po kortu pesztynes. 
se •Musutyriene,- kreipdamosi Net geda priesz gyventojus!

— Kodel-gi jus tam niek-

sako kad jai reikalinga palai-j bekresdamas kaip paprastai, 
kyti susisiekimą tarp Lenkijos szposus, auksztai pakele koja.

Sekretorius Snyder jau da-'ir saves.
Ant Trieste miesto gal ir džios maneme,

ant žmonių1 Amerika su Anglija ir Rusija sze gelumbe

Staiga, kaž-kas trrres! Isz pra- 
bar patarė Kongresui uždėti1 Ant Trieste miesto gal ir džios maneme, kad jis perple- 
didesnes taksas ant žmonių'Amerika su Anglija ir Rusija sze gelumbe nuo bilijardo, o 
ateinaneziais metais. Bet Kon-Jsusitaikins ir paskelbs ta mies-'kaip areziau in ji pažiūrėjome, 
gresmonai prisibijos ir jam ne
pritars, nes rinkimai per arti.
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ta nepriklausoma ir laisva, broleli tu mano, tai pamatėme 
m_-„ j „J i •• „ji. t • i i ,• • -t
. • o . • .

Taip darydami, jie gero ne- kad jo kelnių visos siūles su
duotu nei Italijonams nei Yu-, truko! Taip auksztai pakele 
goslavams. Bet tokia padėtis koja, kad ne vienos siūles nebe-Eina gandai kad ims in vais-

ka vyrus nuo 19 iki 29 metu nei vienai tautai nebus gera ar liko. Cha-cha-cha! O ežia tuo 
amžiaus. pastovi, nes Trieste miestas laiku buvo ponios, tarp kitu,

1 ' .
pastovi, nes Trieste miestas laiku buvo ponios, tarp kitu, 

L ■ • * v • • •bus per mažas ir per silpnas žmona, ano phuszkio, Leitcnan- 
Kai musu kareiviai pasi-' savaimi gyvuoti. Jis turės to Kumpinio. Kumpinis pasiu- 

trauks isz Italijos, tai Rusija kreiptis ar in viena ar in kita to. Kaip jis, girdi, sziokis-to- 
sau viena szeiminin'kaus Tries-] vieszpatyste paramos. Tada' kis, drysta prie jo žmonos taip 
te mieste, kaip ji ir norėjo isz vėl tas klausimas iszkils. So- begediszkai pasielgti? Žodis už 
pradžios. Rusija palaiko labai'vietai nenorės kad Anglija ar žodžio, jog tu musziszkius pa- 
draugiszkus santykius su Yu- Amerika tenai insikisztu, o žysti! Siunczia Kumpinis in 
goslavija kuri ir valdys ta1 Amerikiecziai ir . _ 
Trieste miestą. Rusija Taikos]pat nenorės Sovietus tenai in- kus del dvikovos), o Drugelis 
Konferencijoje ]_ 
nei Amerika nei Anglija tenai 
daugiau neinsikisztu. Tai ežia' sios priežiūra ir valdžia butu siunczia ne pas mane, o pas siu- 

. Ji taipgi veja, kuris man, szitas kelnes 
reikalauja daugiau intakos ir]siuvo. Jog, jisai kaltas!” Cha- 
jiegos prie Dardanelles salų ir cha-cha! Cha-cha-cha!
ant tu vandenynu kurie sujun-! Elziute ir Miliute, pulkau- 
gia Juodąsias Mares su Vidru- ninkes dukterys, sėdėjusios 
žemiu Juromis. Visos szitos prie lango ir rankomis paremu- 
vietos yra taip sau niekam ver- sios riebius ir gražius veidelius 
tos, bet del apsiginklavimo ar. nuleido akutes ir užkaito.
del prieszo užpuolimo jos labai 
reikalingos.

Rusija viso szito reikalauja iu szeimininka. Ir tai, tamstoS| 
ir nenusileis, o kiek dabar ma- nuomone, niekis? Asz, gerbia- szui kambarį neatsakote? Kam ’ i j ;
tyti, tai A m ori ką su Anglija masai tamsta, esu pulkauninke, jus ji laikote? 
vėl Rusijai pataikaus ir Stali-]Mano vyras karo srities 
nui nusilenks,

prižiuręs kad leisti.
Rusija reikalauja kad po jo-'cha-cha! Ir sako:

viskas bus tvarkoj ir Stalinas Dunojaus krantai.
sau savo pypke vėl ramiai pip
sės.

Anglijoje dabar sunkiau 
pragyventi negu per kara. Te
nai trumpa duonos ir alaus. 
Duona yra tenai dabar dalina
ma taip kaip ežia buvo sviestas 
ir mesa per kara, ant tu raudo
nu kuponu arba tikietu. Anglai 
dabar visko turi daug mažiau 
negu mes.

JJžsienio reikalai dabar eina szininkas I

Tegul jis

vir- — Bet nejaugi szitoki vei-
Asz negi galiu da-'kiai iszkrapsztysi? Ųž tris me-

Pa-

isz
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III.
Paszaukimas Pas Vaita.

Tame laike, kada Baltrus su 
Agota buvo aut kapiniu, atėjo 
nuo vaito pastininkas isz Sap
navo, kur buvo gminos kance- 
larije, su prisakymu, idant Lu- 
koszius Rasalele ir Povylas 
Matukas, ant rytojaus szvin- 
tant, a udu pribūtu pas vaita.

Raselelis su Matuku mansti- 
no: Kas tai galėtu būtie per

Daktaras Iszradejas

— Velnias tave in mus ap
linkine atnesze vogt ir pleszt 
ne tiktai gyventojus, bet ir baž- 
nyczias?! Suriko Matukas.

— Da karta ciptelek norint 
žodeli, dadure Matukas, o pa
ragausi mano kuciaus!

I — Tai ve! Tarė Szulca, no
rėdamas juodu apmalszint, 
kam tai taip labai pykt? Asz 
netyczia taip iszsitariau, kad Ir 
juodu ka tokiu pasakytumėt, 
ba da ne 'balso jųdviejų negir
dėjau.

— Tiktai eikie, ir pastūmė 
Matukas su lazda.

— Ir ncsznekck! Paszauke 
Rasalelis, ba mudviejų lazdos 
su tavim pasznekes!

Vokietis nutilo.

jog del tu, kuriems vilkas per 
kelia perbėga didelis giliukas.

Ant mužiku iszvere tas clide-

BALTRUVIENE

lei. Susilaiko žiurėjo ant vilko,'manim! — tarė piktadaris. (.apkvaitę, rodos kad vilką pa
tai vėl ant Szulcaus su augau-j Nuolatos tylėdamas iki sziol mate paszauke.
ežiu akyvumu, o Szulcas pro- Matukas, baksztelejo su alkūne t„„„„t
vijo tolinus:

— O, Jėzau!
Kurgi nesuriks, jeigu po ati-vijo toliaus: 'Jn paszone Rasaleliui, idant pa- _ , „ _

— Judu pykstate ant manesj siliautu su tuom. Nes Rasalelis darymui pasirodo pilna skry-
'kaip asz atsiliepiu, o jųdviejų !ka jau taip labai buvo galva su t nele popieriniu pinigu.

Buvo suvynioti ir pakelius

reikalas? Ne negalėjo atmintie.
Ant rytojaus anksti, abudu 

nusidavė pas vaita.
Buvo rytas miglotas, pievos 

ir krūmai, kaip durnais ap
traukti, eidami takais ne kelui, 
del trumpesnio kelio, praėjo 
pro kaima Szranku ir padare 5 
viorstus, inejo in kaima vadi
nama Naujakiemis. Isz ten jau 
turėjo ne ilga gala kelio, perė
jo per zagainika ir tuojaus sto
jo Sarnave, ka kitados, kaip 
žmones nusznėka, buvo mieste
liu, o paskui permaine randas 
ant kaimo, o ir bažnyczios jau 
ne buvo.

Vaitas, mužikas, • pravarde 
Kuosa, da tame mete po draug 
buvo ir gminos sudžium, lauke 
jau Rasalelio ir Matuko kancė- 
larijoj. Ir kada inejo, tarė:

— Asz judu liepiau pa- 
szaukt labai svarbiam reikale. 
Pažinsiu judu, kaipo iszmintin- 
gus 'žmonis ir del to pareikala
vau, idant iszpildintumet, ka 
judviem pavesau. Girdėjote 
gal apie Szulca, ka tai del visu 
apylinkėje yra baisum.

— Kur-gi negirdesime apie 
ta prakeikta velniukszti, vagi, 
razbaininka ir piktadari! Tai 
negirdetinas latras!

— Szitai, tas piktadaris jau 
buvo kelis kartus gaudytas, ir 
kožna karta isz kalėjimo pabė
go. Dabar vėl iszplesze Žaloje 
bažnyczia, padegė apie Žura- 
mina karezema ir u'žmusze pa- 
kelevinga. Nutverėme ji ir lai
kome po sargyba koze. Reikia 
ji pristatyt Mlavoje in suda. 
Judu ji nuvarysite!

Matukui ir Rasaleliui net 
szlyksztu pasidarė, kada apie 
tai iszgirdo. Dirstelėjo susirau
kė viens ant kito ir ant vaito. 
Bet vaitas Kuosa pasakė, duo
damas jiem-dviem pamokini
mus :

— Neturite ko bijot. Judu 
dvieje, tai ko bijot. Paimsite 
lazdas su savim. Szulca turi 
drueziai surakintas rankas ir 
kojas. Klausys jųdviejų. Tik
tai rustai prisakau, idant su 
tuom Vokiecziu in jokias kal
bas nesiduotumete, ba tai per- 
kytras lape, tuojaus judu ap
suks. Ar suprantate?

— Na taigi, suprantame, at
sake mužikai, kasydamiesi gal
vas. t

— Na, tai turekitesi ant sar
gybos, ba už ji atsakysite!

Czia vaitas davė jiem abiem 
biski ant kelio pinigu ir dvi 
drūtas aržuolines lazdas. Intei- 
ke Rasaleliui in suda rasztus ir 
paprasze sekretoriaus Smalenc 
ko, idant Szulca iszleistu isz 
kozos. Paskui pats, vaitas, su 
tais kaimuoeziais iszejo paskui 
rasztininka.

Piktadaris Szulca su judo-

Wayne Simmonds, 29 me
tu amžiaus moksleivis, kuris 
ka tik pabaigė Universitetą 
in Wichita, yra iszradejas 
“Penecillium” del visokiu 

ligų. Jis pareina isz 
Wihcita, Kansas.

Neužmirszkito Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
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sziniu veidu, subraklintas vir
vėmis taip, jog vos galėjo pa- 
vežliot, iszrode labai baisiai. 
Kada iszvede ji isz tamsios ka
marėles, dirstelėjo isz paniūru 
ant vaito ir kitu, o akis kaktoj 
žibėjo, kaip nakties laike vilko.

Vaitas da karta davė savo 
Matukui Rasaleliui pasargas:

— Neužmirszkite, ka pasa
kiau ! ,

Inbauginti del didesnio at
sargumo, paėmė u'ž galo virves, 
su kuria buvo parisztas Szulca 
ir taip vare priesz save in Mla- 
va.

IV.
Vokiszki Šposai k

In Sarnava, in pavietą va 
miestą Mlava, yra suvirsz trys 
mylios. O tas Matukui ir Rasa
leliui iszsidave tuom ilgesne 
kelione, jog turėjo labai pama- 
želi eitie. Mat supaneziuotas 
Szulca, kuri vare, negalėjo jo
kiu spasabu pasiskubint.

Miglos ajjau pasikėlė augsz- 
tyn. Viesz'kelis, kuriuom vare 
nevalninka, buvo labai nuobo
dus, ba tarp kalnu ir visokiu 
daubu, jog ne jokios grinezios 
nebuvo matyt. Tasai nuobodus 
kėlės, eisena nevalninko, o ir 
vaito prisakymas, idant tylėtu, 
labai kaimuoeziams nubodo. 
Nesmagu buvo ir Vokiecziui. 
Kelis kartus sznekino savo sar
gus; bet ant tuszczio, ne atmi
nėjo nuo juodvieju atsakymo 
jokio.

Netekes Vokiptys kantrybes 
juodvieju kietumu, kada jau 
buvo gera gala nuo Sarnavo ir 
Naujakaiinio nusiira, kada jau 
senei paliko kaima Grajava ir 
jau buvo nueja apie puse my- 
lio kelio, sumurmėjo Vokietis:

— Szakrevos! Norint judu 
ne norite szneket, asz žinau, 
jog judu mane varote in Mlava. 
Ar gal ne ?

Bet ir dabar kaimuoeziai nu
davė jog jo kalbos negirdi.

— Doner weter! Tai lauki
ne szalis, ir nuspjovė piktada
ris. Czia akmuo ant akmens ir 
da po akmeniu akmuo ir ne yra 
jokio žmogaus tiktai kvailei 
nususia gyvulei, ka ne moka 
szneket ir! Kaip asz gyvas, to
kiu galviju, kaip judu, niekur 
da nemaeziau!

Matukas su Rasalcliu užvirė 
piktumu.

— Tu rakali! Paszauke abu
du, negalėdami jau ilgiaus da- 
laikyt.

— Kaip tu drysti, paszauke 
Rasalelis, koliot žmones, ku
riuo apipleszi, užmuszineji ir 
užkurine ji!

Bet matyt buvo ant Jo, jog 
tylėt jam abai buvo sunku.

Gana ilgai vėl ėjo nieko ne 
kalbėdamas ir žiūrėdamas isz 
szalies ant savo vargu, kaip 
juodu iszrodo.

Sztai daejo karezema, jau 
piktadaris negalėjo susilaikyt 
ir tiktai jieszkojo progos, kad 
galėtu praszneket.

Pamates-gi priesz karezema 
stovinti pakinkyta briczka, ir 
pora arkliu, isz kuriu vienas 
pakeles uodega, pradėjo leist 
k vapa su dideliu 'balsu, o Vo
kietis pradėjo visa gerkle juok
tis su pirsztu rodydamas:

— Klausykite kaip tas ark
lys in judu ka toki szneka!

Czia labai kaimuoeziai užpy
kę. tarė:

— Ka tas arklys szneka, 
mes to nežinome, ba tai Vo- 
kiszkai szneka, o mudu Vokisz- 
kai nesuprantame; tai gal tas 
arklys pamatęs Vokieti taip 
gražiai pasveikina.

— Ha! ha! ha! Tegul ir taip 
bus, sznioksztavo nuo juoko 
užganadintas Szulca, jog pra- 
sznekino sargus.

Jeigu norite žinot, ka tas ar
klys pasakė, tai asz tuojaus pa
sakysiu.

— Mums to nereikia! Atsa
ke sargai.

— Kodėl nereikia? Arklys 
sako, jog judu abudu esate gut 
žmones ir del to sziandien da 
judu didelis patiks giliukis.

— Tegul tave perkūnas! Pa
mausimo Matukas ir drueziai 
virve laike, prie kurios turėjo 
pariszta Vokieti. Da rakalis isz 
mudviejų szidina, ir ve, ka mu
du pradeda girt, jau tai tame 
turi kas būtie pikto, ba kaip 
žmones pasakoje, jog: Kas prie 
tavęs laižosi, tas nori prigaut.

— O gilukis, gilukis! Su
niurnėjo Szulca, geriems žmo
nėms tas priguli.

.— Taip, kaip tau kalėjimas, 
pertrauke Rasalelis.

— Gut! Asz žinau, jog del 
manes kalėjimas. Nes judu ne
žinote, o asz judviem sakau, 
jog yra priesz judu gilukis!

— Tai rods navatnas daig
ias! Tarė Rasalelis, isz kur tu 
žinai apie mudviejų koki ten 
gilinki?

— Žinau! Atsake Vokietis, 
asz tai tikrai sakau, sztai žiūrė
kite. O! O! Ten! Ten!

— Vilkas,' Vilkas! Paszauke 
Rasalelis.

— Kur?! Paklausė Matu
kas.

— A-na-kur laukuose! Pa
rode Rasalelis, lenais! Selina 
vilkas isz rieszutyno in szila. t

— Isz tikro, matau ji, ma
tau! 0 kad ji kur! Paszauke 
Matukas

— Tai matote! Tarė Szulca 
su nuduota svarbe, tai dabar 
persitikrinote, jog nemeluoju, 
jeigu sakau apie jųdviejų gilin
ki! Juk ir tai žinomas daigtas,

Apie tam Bajone buvo parte, 
Ir atlapsejo merginu keletas, 

O mapdros, ne bile kokios. 
Kaip kas szokti pavadino, 

Tai szircleles visaip iszvadino,' 
Su bile kuom szokti nenorėjo, 

Su senberniais szposus 
varinėjo, 

Net visi žmones isz to 
juoku turėjo, 

Ka tai ženklino, nežinau.
Kaip da daugiau apie jasias 

dažinosu, 
Tai vela padainuosiu, 

Dabar ant to paliausiu.
Tikrai visa gurbą poryczia, 

Kad biski daugiau laiko 
• tureczia, 

Tai daugiau padainuoeziau.
* * *

Buvau atsilankius in kėlės 
vietas,

Kur turėjo vyrai bedas, 
Ba bobeles 'baisiai prisitesi, 
Isz vietos in vieta neszdinosi. 
Kunigas bažnyczioje tankiai 

barasi, 
Spjaudo ir galva kasosi, 

Tasias girtuokles bausdamas, 
Ir ant gero nieko nepadarys, 
Isz velnio aniuola nepadarys, 

Jau kad szvarios bobeles 
tai szvarios, 

Ne bile kokios.
Net in bažnyczia veidroleli 

neszasi, 
Laike pamaldų in terlas 

žiūrisi.
Ar-gi ne puikus juokas!

* * *
Viena bobele isz peczes, 

Savo vyra suresztino, 
Pas vaita nutaszczino, 

Bet kada reikėjo pinigine 
užmokėti, 

Bobele nežinojo ka daryti.
0, kvaila bobele, 

Kaip kopūsto galvele, 
Norints trumpus plaukus .turi, 

Bet proto visai neturi.
* * *

Szirdeles in Hazletona 
pribuvau, 

Merginu tenais visokiu 
užtikau.

Vienos užklausiau: 
Kur taip begi ?

Juk sziandien neturite pede. 
Mergele tuo atsikvotejo, 

Ir in mane žvairiai dirstelėjo.
Mat, ju biznis,—jieszkau 

savo feles, 
Kad ir sziandien ne yra pedes.

0 jus kvailos mergužes, 
Menko proto savužes, 

Paliaukite juokus daryti, 
Bambliais lakstyti.

Geriau tėveliams užauginima 
padekavokit, 

Su vaikinais po rodhouzes 
palaukit, 

Jeigu da karta paregėsiu, 
Su koezelu szonus isz'belsiu. 
Juk žinote, jeigu vaikinams 

siulysites, 
Tai trumpam laike 

apsiverksite 
Pasitaisykite, 

Taip nedarykite! z

giliukis yra mano rankose, tais pinigais pribeldes, to ne-f Buvo suvynioti ir pakelius 
Taip! Del jųdviejų, tai dyvai, paisė ir da atleido liuosai virve1 po penkis, deszimts ir 25 rub-
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nes ka a.sz judviem pasakysiu.
Rasalelis su Matuku apsidai- 

j re aplinkui.
| Karezema jau buvo nuo ju
i toli; baigėsi laukas, ineitinejo s
j in tamsu szila, kuris traukėsi si ant mažo laukelio ant krasz-
net lyg Prūsinio rubežiauš, tai Jo kurio stovėjo paskyrimu 
yra net da per upe Dzialdava.

i Ineitie in taip dideli szila ir 
da su tokiu piktadariu tai vyre
li nesmagus daigtas.

Kaimuoeziai nemažai turėjo 
baimes. Ir prisiminė jiems pri
sakymas vaito, idant su Szulca 

‘ne szneketu. Tai norint Vokie-' 
tis juodu ir sznekino ir apie 
giluki visaip priminėjo, 
spyrė tylėt.

ant kurios turėjo pariszta Szul- liūs naujunskutelius, da nebu- 
ca ir liepe vesti in girios tanku- vusius žmonių rankose. O ka- 
myna.

Ėjo paskui ji kaimuoeziai ir
netrukus isz tankumyno

da pradėjo skaityt, u'žeirie 
' ■ jiem-dviem daug laiko, ir sū- 

gavo-! skaitė ant galo 10 tukstaneziu
rubliu.

Mužikai apkvaito, o Vokie
tis su lapes kytrumu žiurėjo 
ant juodvieju.

— Na, tai ir imkite del sa-

nele, spata ir breksztange czia

Nereikejo du kartu sakyt,

užsi-

Girioje.
Kytras Prūselis dirstelejas 

ant savo sargu, tuojaus juod
vieju mintys atmine ir tarė su 
gražumu:

— Ar judu esate vaikas? 
Juk judu du, a asz vienas. Judu 
turite lazdas, o asz be jokio 
ginklo, kojos ir rankos subra
klintos ir už virvių abudu lai
kote. Esmių visas jųdviejų ga
lybėje ir begtie nemanstinu, ba 
jau esmių pražuvęs!

Czia atsiduso gilei ir dada- 
ve:

— Taip, taip! Asz pastipsiu 
kalėjime ir su manim viskas in 
graba nueis, o gaila, kaip tiek 
pinigu dings.

— Ka, pinigu?! — paszauke 
Rasalelis ir net akys pražibo.

Žmogus, kuris del skatiko 
buvo gatavas ir savo dukterį 
su Marazu apvyruot, kada isz
girdo minint pinigus, užmirszo 
apie prisakyma vaito, stojosi 
del Szulcaus minksztu ir pats 
nežinodamas kas su juom daro
si, prigulės pradėjo prasižen
gėlio kvost tardamas:

— Apie kokius tu pinigus 
mini ?

ka szi-

Gal tu

Ra-

nes 
Vokietis ranku nekiszo. Paskui 
paslėpė skrynele, spata ir brek
sztange ir atvesia isz pirmuti
nio persiemimo dyvijosi savijė, 
jog jiems Szulca tame laike ne 
pabėgo, kada buvo užimti prie 
pinigu.

— Na ir ka? — Paklausė 
aresztantas — ar džiaugėtės?

— Tai ve, nesidžiaugsi! — 
Szitie'k vaikine pinigu!

Mat, o manim nenorėjote ti-

Laimes pilni mužikai, dirste
lėjo ant Szulco malonai. Ir ant 
dyvu, neiszrodc jis jiems dabar 
baisus, kaip priesz tai.

— Jeigu jau turite tiek pi
nigu, tarė piktadaris, tai su- 
gryžkime in karezemele, ver
tėtu joje pasivaistyt ir pasilsėt,

sztai szitoj ba jau kelios adynos kaip ke- 
o pamatysite — lioneje.

Sargai nuo džiaugsmo, ka tik

— U-gi apie tuos, 
czion girioje yra.

— Girioje? Ana ve! 
meluoji.

— Isz kur jie czion ėmėsi?
— Tai jau man žinot!
Szyksžtuolis da la'biaus už

sidegė.
— 0 ar daug tu pinigu? Pa

klausė.
— Oj daug, daug! Jeigu ju

du pamatytumėt, tai pastiptu
me! !

— Na tai rots! Paszauke Ra- 
salelis. Apsiszluoste prakalta, 
kuris jam ant veido iszsipyle. 
Ir atsiduso, ba jam net troszku 
pasidarė.

— Na, argi tai teisybe, ka 
kalbi ?!

— Kaip mane gyva matote!
— O kur yra tie pinigai?
— Oj yra, yra! Judu esate 

geri žmones, gal ir judu nuves- 
czia, 'ba man patekus in kalė
jimą, jau ant niek jie, o turi že
moje put, tai butu geriau, kad 
judviem tektų.

— Ar tai gali būtie?! Pa
szauke Rasalelis, tai tu norė
tum mudviem parodyt tuos pi
nigus?!

— Žinoma noriu. Asz ne ant 
tuszczio kalbėjau, jog judu gi
liukis laukia ir jeigu norite, tai 
galite paimt visus pinigus.

— Tai kas nenorėtu pinigu?
Atsakae Rasalelis, ir tai kalbe J cigaru*, 

damas net 'balo ir raudonavo 
ant veido, o rankos drebėjo.

— Jeigu norite, tai eikite su

drebule, toliaus nuo drebules 
riogsojo medžio stuobris, nuo 
perkūno apsvilęs.

Pas ta stuobrį vede Szulca ves! Tarė Szulca, tiktai skry- 
savo draugus.

Persigandęs eidamas Matu-1 kur pašiepkite ir užkaskite, 
kas pro drebule, pamanstino kaip buvo.
sau:
—■ Del Dievo! Kaip tai dre-'mėtėsi abudu prie pinigu, pra

ba lapai to prakeikto medžio, I dėjo detie in kiszenius, in an
ka tai kitados ant jo Judoszius ežius ir in czebatu aulus, in kur 
pasikorė po pardavimui Jezu- tiktai davėsi. Juodu eme, 
so. Kad tiktai ir tas rakalis, 
Vokietis, nenorėtu mus pakart!

Toj valandoj vejas liūdnai ir 
navatnai suosze.

Tada Matukas pagriebė 
saleli už raudos ir tarė:

— Neeikime toliau!
— Ar tu pasiutai?! Paszau

ke užpykęs ir isztraukdamas 
Rasalelis ranka.

— Atsiminkie, ka vaitas pa
sakė !

— Ka czia supaisei, ka vai- ket, o dabar matote, jog asz ne 
tas pasakė. Eisiu ir gana, ir tu esu tokiu nieksziu, kaip apie 
turi eiti drauge su manim! At- man nusznėka.
sake Rasalelis, godumu apim
tas.

— Sztai, czia! Atsake Szul
ca.

Ir stojo szale stuobrio, pasi
rėmęs in ji;

— Tai ka dabar turime da
ryt? Paklauso'Rasalelis.

— Prakaskit
szalyj kelmo,
atsake piktadaris.

Matukas nesijudino, nes Ra- Vokieti nepabueziavo, ant tos 
salelis paleido virve, už kurios' rodos noringai tiko ir lysdami 
laike Szulca ir pradėjo sku'bei! per krumus ir pro medžius, 
drebėdamas su nagais ir lazda1 szlovindami Vokieczio gerybia, 
draskytie ant parodytos vietos 
veje.

— Kas tai? — paszauke už
valandos Rasalelis, sztai po 
veleną yra špatas ir breksztan- 
op ! »

•

— Na, tai dabar paemes spa
ta kask! Atsake Szulca.

Rasalelis pagriebęs spata, 
pradėjo kast, sztai ant galo su 
džiaugsmu paszauke:

— Czia yra kokia skrynele!
Matukas akis iszverte ir pa

szauke :
— Isztikro! Tada ir ji pa

ėmė geismas turto ir jis palei
do virve, už kurios laike Vokie
ti ir paemes spata, Rasaleli' 
iszvadavo, kuris 'buvo nuo ka
simo sumures.

Pagriebė abudu už skrynios' 
norint nelabai buvo sunki, o 
szirdis abieju musze, kaip su' 
kuju. , |

— Atdarykite antvožą! Ta
re Szulca.

Matukas pagriebė breksz
tange, kad nulupt antvožą.

Netrukus atplesze ir abudu

ėjo su juom in karezema, kuria 
buvo pakeleja palike.

—TOLIAUS BUS—

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

arba pradžia 
SKAITYMO

ir...
RASZYMO

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 

I ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip- 

I gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
_ . Visi pas p. Reckliti. 206 W.

'Centre St., MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus

*

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

MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT j 
“SAULE” 

PLATINKIT!
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Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Margaretes.

— Su'batoj 3 valanda po 
piet, Kunigas P. C. Czesna su- 
riszo mazgu moterystes panele 
Agnieszka Loreiltiute, duktė 
ponios Agnieszkos Lorentienes 
isz New Bostono ir William 
Norris sūnūs ponstvos J. Nor
ris isz Mahanojaus. Svotai bu
vo Catharine Reardon ir Jo
seph Starkey taipgi isz Maha
nojaus.

. — Donald E. Bainbridge, 
22 metu amžiaus isz Park Crest 
likos mirtinai sužeistas kada jo 
anglinis trokąs likos apverstas 
ant Vulkano kalno. Nelaime at
sitiko Panedeli ryta. Velionis 
gimė Mahanojuje. Paliko savo 
tėvelius J. Bainbridge isz Park 
Crest, tris brolius ir viena se
serį.

— Panele Adele Stepulai- 
cziute isz Filadelfijos ana die
na atlankė V. Boczkauskus, 
336 W. Mahanoy Avė. <

; »— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 6-ta Nedelia po Sek
minių; Panedelyje Szv. Mari
jos Magdalenos; Utarninke 
Szv. Apolinaro; Seredoj Szv. 
Kristinos; Ketverge Szv. Jokū
bo Apaszt., Petnyczioj Szv. 
Onos; Su'batoj Pantaleono, 
taipgi ta diena yra 'žinoma kai 
Amerikos Su vien. Valst. pripa
žino Lietuvos Respublika de 
jure, 1922 metuose.

— Pone K. Setkevicziene 
nuo 738 E. Pine Uly., randasi 
Jefferson ligonbute, Filadelfi
joje.

— Pienas dabar kainuoje 
20^ už kvorta, iszpriežasties 
brangenybes.

— Gerai žinomas visiems 
laikrodininkas Phillip Rubens 
(Žydelis), nuo 26 W. Centre 
Uly., numirė Seredoj apie 6-ta 
valanda vakare, nuo szirdies li
ga, ir likos palaidotas Ketver
ge 2-tra valanda po piet. Pali
ko paezia. Velionis pribuvo isz 
.Europos daugelis metu adgal.

Apsisaugojimo Sanvaite

Valdžia paskyrė visa sanvaite Liepos (July) menesyji, nuo 
21 iki 27 kaipo “Apsisaugojimo Ir Apsižiurejimo Sanvaite. 
Czia paveiksle parodoma nuo ko reikia ypacz vaikus saugoti. 
Per vasara, vaikai tankiai basi bėginėja ir reikia visokiais 
darbais apie namus užsiima. Surūdijus vinis yra labai pavo
jinga. Jeigu vaikas tik koja insidurs, jis gali isz to ir numir
ti. Per ta sanvaite valdžia nori visiems priminti, kad ypatin
gai vasaros laiku, reikia gerai apsižiūrėti ir apsisaugoti nuo 
visokiu nelaimiu. Szita mergaituke, rodos gera darba dirba, 
bet jai gresia baisiai didelis pavojus nuo to plaktuko, nuo ba

su kojų ir tu neisztrauktu vinių.

ŽYDAI PRIESZ
ANGLIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kiai pasakė visiems Žydams 
Amerikoje, kad draugiszki 
santykiai tarp Amerikos ir 
Anglijos negali būti nutraukti 
del kokiu tenai nesusipratimu 
tarp Anglijos valdžios ir Žydu. 
Bet jis ir pats biski prasiszoko 
kai jis Žydams prižadėjo kad 
jis visomis galiomis stengsis 
pasirūpinti kad tas 100,000 Žy
du butu inleisti in Palestina

SZNIPU KANADOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KOMUNIZMO
MISIJONIERIAI

59 MISIJA ™u apie kara, vėl gryžiu! Visiems Bendrojo
v prie paprasto gyvenimo. Bet J

UZ LAISVE asz dabar gerai žinau, kad ka^AfiierikoS LictllVlU PO"
I n v» nu rr01 o t o Irnlrin v» osvn ___ —_*

Shenandoah, Pa. — “Ame
rican Legion” rengia didele 
paroda Rugpiuczio (Aug.) li
tą diena ant garbes pargryžu- 
siems kareiviams kurie tarna
vo tarnystėje.

— Panele Adela Stepulai- 
cziute isz Filadelfijos lankosi 
pas savo teveli p. M. Stepulai- 
tis, nuo 831 W. Coal Uly.

kuogreieziausia.

Anglijos valdžia užpyko ant 
Prezidento Trumano už toki 
prasiszokima ir tuoj aus davė 
jam žinoti kad jeigu tiek Žydu 
bus inleista in Palestina, tai' 
Anglija nusimazgoja savo ran
kas ir visko nusikrato ir tegu 
Amerika siunezia savo armijas 
tenai tvarka palaikyti.

Prezidentas Trumanas gerai 
žino kad jis negali musu vaisko 
tenai siunsti, nes visi czia jam'

Pottsville, Pa. — Sekantieji 
vyrukai instojo prie tarnystes: 
John Zettick, Minersville; Ed
ward M. Coyle, St. Clair; Ste
phen Barnish, Park Place; 
Charles A. Chambers, Wades- 
ville; Kenneth E. Miller, Pine 
Grove; John J. Urmanavage, 
Minersville; Thomas G. Phil- 

’ lips, Gilberton; Victor G. Jana- 
- vage, Mahanoy City ir Wm. C.
Scluvartz, Cressona.

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.

■ras neužsibaigia kokia nors 
i valanda. Arba kokia nors diena
ir tada taika prasideda. Taika 
ne taip greit sugryžta. Tik ka-1

’i da visi randa darba, turi butą 
savo szeimynai ir kada nerei
kia kovoti neapykanta, kad in1 
kitus 20 m. ju vaikai neturi sto-J Amerikos Lietuviu Paszelpos 
ti in kita kara. j Fondo Seimas szaukiamas 1946

Jis toliau pridūrė: “Skridau metu Rugsejo-Septenibcr 2 d., 
58 kovu misijas ir esu pavar- New Yorke.
ges, mano rankos dreba, bet da' pagai b ALF instatus, kiek- 

, lieka viena misija. Kova priesz' vieiias Skyrius turi teise rink- 
-{ neapykanta ! Bus mano 59 misi-^ti įr siusti in Seimą po viena 

| u v j ia ir ninon Iro rl lri + 1 mono rnYna j j 4 * - • __ Y ! 

1 kykloj jis iszmoko, kad Ameri-: 
ikos pagrindinis dalykas buvo J 
' kad visi vyrai buvo sutverti ly-' 
* gus. “Taip žmones tiki Her
shey miestelyje” jis sake. “Ir 
puikiausias gyveninio būdas. 
Asz in tai tikiu ir todėl asz ko
vojau. Stojau kovoti priesz, 
Hitlerį ir Tojo ir priesz Faszis- 
tine būda, kad viena tauta, vie
na rase arba viena spalva ge
resne už kitas.”

Savo pavojingose misijose 
jis sutiko ir kitu kovotoju ku
rie taip pat tikėjo, kad ne spal
va ir ne rase padaro žmones ly
gius.” Su juom paežiu laiku 
skrido vienas Lenkas, Žydas, 
Vokietis ir Indijonas. Daug ka
lei viu žinojo del ko jie kovojo. 
28 Pacifiko veteranai Silver- 
tone, Californijoj, pataisė api 
plesztus Japonu-Amerikiecziu 
kapines. Vienas isz kareiviu sa 
ke “Asz negaliu suprasti kaip 
kokis nors Amerikietis galėtu 
taip prasižengti. Asz žinau 
kaip asz jauseziau jeigu mano 
tėvai gulėtu ramioj vietoj ir 
asz sugryžes namon raseziau, 
kad j u kapai buvo apiplėšti tik 
dėlto kad jie turi svetimas pra
vardes.

Musu narsus su 58 misijoms 
sake — “Virsz Europos ir Pa
cifiko, asz svajodavau apie lai
ka kada asz, namon gryžes, už-

NEW YORK. — Priesz kiek 
laiko mes girdėjome apie Ame- 

j rikes kareivi, kuris skrido 30 
misijų Europoje ir 28 Pacifike 
Gryžes namon, jis pasakė indo- 
mia prakalba, ir tarp kitko jis 
nustebo, kad daug žmonių ma
ne, kad paprastas GI kareivis 
nežino del ko GI kareiviai ko-' 
vojo. Jis gerai žinojo už ka jis 
kovojo.

Gimęs Hershey miestelyj, ‘

MOSKVA, RUSIJA. — Ko- 
munizmo misijonieriai su savo 
rasztais ir karabinais iszplati- 
no Komunizmą greieziau ir 
placziau negu visi kiti diplio- 
matai ir politikieriai.

Neskaitant Rusijos, Komu
nizmas užkariavo penkis 
krasztus ir 72 milijonus žmo
nių. Tie krasztai kurie nepri
ima Komunizmo būva nubaus
ti ir j u gyventojai iszkraustyti,' Nebraska valstijoj, fenais lan-į 
iszguiti ar staeziai isznaikinti. ke mokykla. Ankstesnėj mk

In 18 krasztu Komunistai ar. 
Komunistu padupezikai laime-į 
jo per rinkimus treczdali visu 
augsztu ir svarbiu valdžios 
vietų. Marshal Tito Yugoslavi- 
joje laimėjo 90 procentą rinki-1, 
muose. Bulgarijoje buvo taip į 
pat. Albanijoje Komunistas j 
Prezidentas Enver Hoxha už
ėmė visa valdžia, nes rinkimuo
se Komunistai gavo 98.9 visu 
balsu.

szelpos Fon. Skyriams
Praneszimas Apie 1 

B ALF Seimą
NEW YORK. — Bendrojo

ja ir žinau kad kiti mane rems atstovą nuo 25 nariu, užsimo
toje misijoje, nebusiu vienas.”jkejusiu savo mokesezius. Kiek-

Teisingai kalba! Ne tik jis vieuas Skyrius, nežiūrint savo 
vienas skris toje misijoje.

— Ins. F. Am. Dem. Ine.

Jaunas Mokslinczius

Sovietai taipgi 
dali Vokietijos

kituose Europos

Kanada ir kitas pilietybes po- 
pieras nepageidaujantiems 
svetimtaueziams. Ir tai ne tik 
Kanadoje bet ir kituose krasz- 
tuose.

2— Pulkaninkas Zabotin ir 
jo organizacija padeda ir tvar
ko panaszius darbus ir kituose 
Europos krasztuose.

3— Rusijos Slapta Policija, 
(NKVD) turi savo agentus Ka
nadoje.

Lenkija yra Komunistu val
doma. Romunija yra po Komu
nistu “priežiūra” iki rinkimu. 
Ir tie rinkimai bus po ta paezia 
‘ ‘ priežiūra. ’ ’ 
valdo didesne 
ir Austrijos.

Szesziuose
krasztuose, Komunistai taip 
inlindo in valdžia kad jie dabar 
tenai nors da nevaldo, bet val
dininkus už nosies vedžioja. 
Czekoslovakijoje Komunistai 
turi 114 vietas Taryboje ir Ko
munistas yra kraszto premie- 
ras. Finlandijoje nors Komu
nistai turi tik ketvirta dali val
džios, bet Sovietu armijos prie 
pat rubežiaus priverezia Finus 
su Komunistais skaitytis.

Vengrijoje Komunistai turi 
užėmė svarbiausias vietas
džioje. Prancūzijoje Komunis
tai turi 27 procentą vietų Tary
boje. Czia tie Komunistai, kaip

val-

Daktaras Linus Pauling, 
isz California Institue of Te
chnology, gavo augszcziausi 
garbes ir mokslo laipsni Chi
cago j e del savo darbo ir 
mokslo. 1931 metuose jis bu
vo jau gerbiamas kaipo jau
niausias ir mokycziausias 
chemijos moksle. Jis parei

na isz Oregon State 
Kolegijos.

nariu skaieziaus, turi teise 
siusti viena atstovą. ,

Visi BALE Skyriai praszo- 
mi iszrinkti atstovus ir pasirū
pinti, kad jie atvyktu in Seimą, 
kuris bus labai svarbus. Jame 
dalyvaus pirm. Kun. Dr Juozas 
B. Konczius, kuris bus tik ka 
grižes isz Europos. Jei savo 
darbu Seimas negales užbaigti 
Rugsėjo 2 d., jis gales 'būti pra
tęstas Rugsėjo (Sept.) 3 d.

Iszrinkus atstovą, reikia tuo
jau praneszti Centro Sekreto
rei. Paskutine praneszimo apie 
atstovu iszrinkima diena yra 
Rugpiuczio (Aug.) 19 d.

Seimo posėdžiu vieta ir dar
botvarke bus praneszta vėliau.

Nuoszirdžiai kviecziame vi
sus BALE Skyrius gyvai susi
domėti Seimu, rinkti atstovus, 
laiku praneszti iszrinktuju at
stovu vardus ir paruoszti nau
dingu sumanymu, kurie pagel
bėtu Lietuviu Paszelpos darbe.

Isz anksto reiszkiame vi
siems Skyriams dėkingumo žo
di už ju pastangas BALE Sei
mo pasisekimui užtikrinti.

BALF Direktorių Valdyba: 
Vice-pirm., Nadas Rastenis, ei
nas Pirmininko pareigas. Vice- 
pirm. Antanas A. Olis, Vice- 
pirm. Kun. Jonas Balkunas 
Vice-pirm. Vera J. Kolicziene,

4— Szitos szpiegu, sznipu or
ganizacijos dirba su Rusijos 
Ambasados Kanadoje žinia ir 
yra Ambasadoriaus prižiūri
mos. Kad ir dabar tie sznipai, 
dirba tenai.

5— Nors Pulkaninkas Zabo
tin buvo susektas ir jo organi
zacija suimta, bet daug kitu to 
kiu organizacijų tenai da ran
dasi.

6— Sznipai net ir in laivyną 
insimaisze ir jau tenai savo

mažas kupstas: visa vežimą ap=
verezia.

Rinkimai, balsavimai paro
do kad Komunistai turi jiegos 
ir intakos Italijoje Belgijoje, 
Hollandijoje, Norvegijoje ir 
net Szvedijoje.

Azijoje, Komunistai su So
vietu kariszka pagelba valdo 
visus Mongalus, nustato Irano 
valdžios nusprendimus, ir Ko
rėjoje Sovietu armijos kardu ir 

, smurtu valdo. Kinijos Manchu-

> Czekoslovakijai Viszcziukai

darta dirba. I rija yra po Sovietu letena ir vi-
7—Komunistai Ęanadoje ir, sa Kinija yra suskaldyta už tai 

savo politiszka organizacija 
sudarė. Sovietas Goussarov,

prieszintusi, o jam butu blo
giau jeigu koks musu kareivis 
tenai butu užmusztas. Dabar 
nabagas Trumanas atsidūrė _____  ______  __1 ’
tarp replių: Czia namie Žydai kuris buvo Ambasados sekre- 
ji spaudžia ir reikalauja kad toriumi yra szitos draugystes 
jis Anglija spaustu, o už mariu' vadas.
Anglija sako Trumanui, jeigu' Szita komisija kuri szitus 

sznipus ir j u darbus tyrinėja 
net ir vardais iszvardina szni-

kad ten Komunistai su Rusijos 
pagelba nori visa valdžia paim
ti.

tu Žydu klausysi tu už juos ir 
atsakysi kai Arabai ims juos

Tai, isz tikro, Komunizmo 
Misijonieriai nemiega, bet 
si juose dirba.

isz-

Sekretore, Nora Gugiene, Iždi
ninkas, Dr. Antanas Zymontas, 
Fin. Sekr. Antanas Žilinskas.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

žudyti.

Skaitykite “Saule”

pus ir j u pagelbėjus. Per szitus 
sznipus Komunistai dabar nori 
in lysti in augsztus valdžios 
darbus, kur jie geriau galėtu 
savo propagandos darbus ves
ti.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Pilnas eroplanas kiausziniu, kurie yra užtikrinti, garan
tuoti kad isz j u iszeis gražus viszcziukai iszleke isz Chicagos 
staeziai in Cžekoslovakija. Czia yra apie 60,120 kiausziniu. 
Jie yra vežami staeziai in Prague, Cžekoslovakija. Paveiksle 
matome paneles Claire Saunders ir Lillian McLellan, kurios 

prižiūri kad visi kiausziniai butu ant eroplano uždėti.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys-

. . . . Rsdar Messenger . . PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY I PUIKI ISTORIJA
JREDDY KILOWATT

FOR AGES AND AGES
1 MEN HOPED IN VAIN 

TO FLY TO THE MOON 
IN SOME KIND OF PLANE

Cepyr*>H>t 1M4 toy 

THEY USVER. COULD DO IT 
YOU ALI. MUST KNOW THAT 
BUT REDDY SUCCEEDED

IN 2. SECONDS FLAT/

WITH RADAR TO AID HIM 
he whizzed tupu the sky 
SET ROOT ON THE MOO N 
AND THEN KISSED IT 6000'8*1

THE MORAL TO THIS IS 
WHEREVER YOU ARE 
REDDY CAN SERVE YOU

- NO PLACE IS 
g TOO FAR^

tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

ARMY SIGNAL CORP CONTACTED moon JALLlO, AT THE 
EVANS SIGNAL LA6. BEL N J. ACTlJAL T 1ME E 4 SI

TIKTAI,. . . 50c
SAULE PUBLISHING CO., 

I MAHANOY CITY, PA.

Saule Publishing Go., 
Mahanoy City, Pa. |


