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A - Bomba, Prasta Politika
Isz Amerikos
Musu Doleris
Puola Žemyn
WASHINGTON, D. C. —

Kai valdžia panaikino visus 
suvaržymus ant visokiu daigtu 
ir ant maisto, viskas ne tik pa
brango, bet ir musu doleris nu
puolė žemyn. Ne vien tik mes 
Amerikoje tuo jaus supratome 
ka reiszkia brangumas ir dole
rio nupuolimas, bet ir kiti 
krasztai tuojaus pajuto musu 
dolerio mažesne verte.

Biznieriai kurie veda bizni 
su kitais krasztais ir su Ameri
ka tuojaus pradėjo Amerikos 
doleri pigiau inkainuoti. Kana
dos valdžia tuojaus pakele 
augszcziau savo doleri, kad jai 
nebutu nuostolio nuo to musu 
doleriu nusmukime.

Ir ežia visai aiszkus dalykas, 
kodėl taip buvo? Jeigu ana me
ta mes galėjome už doleri du 
svaru sviesto nusipirkti, o da
bar vienas svaras kasztuoja vi
sa doleri, tai mes galime sakyti 
kad sviestas dvigubai pabran
go, arba isz kitos puses, galime 
sakyti kad musu doleris per 
puse atpigo, nupuolė, nes per
nai jis buvo vertas dvieju sva
ru, o dabar jis tik vieno svaro 
sviesto vertas! Tai matyti kad 
juo labiau viskas brangsta, juo 
žemiau puola musu dolerio ver
te. Kai pinigai puola žemyn, ju 
visur daugiau reikia, o kai j u 
visur daugiau reikia, jie ma
žiau verti. Tai ežia ir vėl užbur
tas ratas, isz kurio negalima be 
valdžios insikiszimo iszsisukti!

KARISZKAS ERO
PLANAS NUKRITO
13 Kareiviu Žuvo

GERA BIZNI
SUGADINO

asz neapkeneziu nagus. Už tai 
asz noriu su szita paskola pa-j 
gelbėti Anglijai, kad ji galėtu, 
kitiems pagelbeti.”

Nors jis žodžiu nepaminėjo 

Komunistus ar Sovietus, bet 
visi žinojo kad jis apie juos 
kalba, kaipo tuos kuriu jis ne
apkenezia.

‘Baisus
I

Brangumas
Vengrijoje

PHILADELPHIA, PA. — 
Du jauni vyrukai gera bizni( 
sau vare pakol policijantai in- 
sikiszo ir viską sugadino. Pas
quale Brocco, 18 metu amžiaus 
ir Joseph DePascale, 19 metu 
amžiaus susimano savo bizni 
užsidėti, ir viskas ėjo kaip ant 
skiesto, pakol szuva viską ant 
uodegos nusinesze.

Jiedu prisivogdavo szuni ir 
paskui juos parduodavo. Vie
nus szunis jiedu parduodavo brangsta ir galo nematyti. Pa- Ana oanva±uv Vvngiljuo Pln 
taip sau žmonėms kurie norėjo,! prastas darbo žmogelis vos te- gas, kuri jie vadina “Pengoe

VISKAS BRANGSTA
BUDAPEST, VENGRIJA.

— Mes dabar bedavojame kad 
viskas ežia labai brangu, bet 
Vengrijos gyventojai geriau už 
mus žino kas atsitinka kai pi-

WASHINGTON, D. C. —
Visi žmones, skersai ir iszilgai
visa musu kraszta dabar klau-| nigu randasi per daug ir mais- 
sia: Kas ežia bus?! Viskas to per mažai.

Ana sanvaite Vengrijos pini-

o visus kitus jie nuveždavo in, begali iszsimaitinti. 
ligones ir universitetus kur' 
studentai kurie ant daktaru 
mokinasi tuos szunis nupirkda
vo del praktikos.

Kai policija tuodu vyruku

Prezidentas Trumanas da
bar su nuliudimu mato ir susi
pranta kiek jam kasztavo tas 
pataikavimas, kuris prasidėjo 
kai tik karas užsibaigė ir jis 

sueziupo, rado j u automobily-j visus suvaržymus ant maisto 
j e net vienuolika szunu. Vienas, panaikino, paskui nusilenke 
szuva tenai užduso ir pastipo.’ 
Vyrukai turėjo po szimtine no darbininkams 
“fainos” užsimokėti.
dviem jau ne pirmas sykis. Jie 
isz savo tėvu pasimokino kaip 
szita bizni vesti, nes vieno tė
vas ir kito brolis buvo pernai 
suaresztuoti kaip tik už toki 
bizni. Jie gaudavo penkis do
lerius už szuni ir $3.50 už kate.

PASKOLA
ANGLIJAI

darbininku unijoms ir paveli- 
reikalauti 

Jiem- daugiau algos, ir paskui sten
gėsi sulaikyti daigtu pabran
ginimą. Jis tikėjosi ir turėjo 
vilties kad viskas taip pats sau 
iszsirisz ir darbininkai ir fab
rikantai ir taip sau žmones 
kaip nors susitaikins.

Bet pats Prezidentas dabar 
mato savo klaida, pats susipra
to, bet jau per vėlai. Visi žmo
nes su iszgastimi dabar klausia 
kas czia bus?

WASHINGTON, D. C. —
Kongresas priėmė ir patvirtino 
inneszima paskolinti Anglijai 
$3,750,000,000. Buvo daug bar
niu ir ginezu del szitos pasko
los, bet kai iszejo ant balsavi
mo dauguma Kongresmbnu ir 
Senatorių priėmė ir patvirtino.

Kongresmenai isz pradžios 
labai prieszinosi szitai pasko
lai, bet paskui pamate kad be
veik visi žmones sutinka ant 
szitos paskolos ir jie turėjo nu
sileisti.

Ir Rusija, visai nenorėdama, 
padėjo Anglijai szita paskola 
isz Amerikos gauti. Kai Rusija 
pradėjo taip szokineti ir tiek 
daug reikalauti, beveik visi 
mate kad visiems gresia pavo
jus isz Rusijos ir jie suprato 
kad vienatine viltis Sovietus 
sulaikyti tai padaryti Anglija 
galinga.

Daug žmonių randasi kurie 
nemyli Anglijos, bet jie tuo pat 
kartu neapkenezia ir bijosi 
Rusijos. Už tai jie pritaria tai 
paskolai.

Kongresmonas Sam Ray- 
j burn vieszai Senate pasakė ka

GOODLAND, KANSAS. — 
Kariszkas eroplanas su de- 
szimts keliautoju ir trimis la
kūnais iszsikele isz Topeka, 
Kansas ir leke in vakarus, kai 
didele viesulą ir szturmas ji už
tiko padangėse. Jis nakezia nu
krito, bet niekas nieko nežino
jo iki ryto kada ūkininkai už
tiko jo sudegusias liekanas. 
Laikrodėliai ant žuvusiu žmo
nių buvo sustoję deszimts mi- 
nueziu po deszimts, tai parodo- 
kad tuo laiku tas eroplanas nu
krito. Biski priesz tai, to nelai
mingo eroplano lakūnas pa
siuntė raportą sakydamas kad 
kelione bus sunki, nes lietus ir daug Kongresmonu manste bet 
vejas juos padangėse užtiko, nedryso iszsitarti: “Kas mano 
Karo Sztabas paskelbs žuvu- szirdyje asz dabar pasakysiu, 
siuju vardus kai j u giminėms Asz nenoriu kad visa Europa 
bus pirmiau praneszta. I pakliūtu in tos tautos kurios

Revoliucij a Boli vi 
joje. Prezidentas 

Nuszautas
Amerikiecziai Rengia Antroji 
A-Bomba Ant Bikini Salos Lie
pos 25 Diena; M ar s z alas Ivan 
Konev Valdys Rusu Armija; Bo
livijos Prez. Villarroel Nužudy
tas, 250 Žmones Žuvo La Paz
atsitinka. Ir pas mus dabar 
kaip tik tas darosi. Nors ne vi
si jau taip gerai uždirba, bet 
dauguma turi daugiau pinigu 
negu jie žino ka su jais daryti 
ir viską perka, visko reikalau
ja ir nepaiso kiek jiems reikia

WASHINGTON. Kai Amerikos Karo

buvo vertas apie dvideszimts 
centu musu pinigais. Sziandien 
už viena poduka kavos Vengri
jos gyventojai moka 200,000,- 
000,009,000,000,000,000 tu savo

1 Pengoes pinigu. Jeigu mes no- 
į rime suprasti kiek tie pinigai 
I reiszkia. tai musu doleriais bu
tu vargiai galima suskaityti. 
Visas karas tiek nekasztavo!

Reiszkia, sziandien Vengri
jos pinigai visai be jokios ver
tes. O žmones badu mirszta! 
Czia gali iszkilti baisi revoliu
cija, sukilimas. Amerika dabar 
skubinasi jiems prisiųsti mais
to ir visokios kitokios pagel- mokėti. Žinoma, taip ilgai ne
bos. Net ir Rusija iszsigando ir 
siunezia maisto, ne už tai kad 
Sovietams gaila Vengrijos ba- 
daujaneziu, bet už tai kad Ru
sija bijosi revoliucijos Europo
je.

Dabar mes tik skaitome kas 
dedasi kitose krasztuose, bet ir 
mus gali tas pats isztikti, jeigu 
valdžia neims prižiūrėti kasztu 
ir nepavelinti viskam da labiau 
pabrangti.

Kai pinigu būva per daug ir 
maisto per mažai, taip visados

Automobiliu darbininku uni
jos vadas, Walter Reuther sa
ko: “Jeigu mums nepasiseks 
sulaikyti szita visko pabrangi
nimą, tai mes vėl reikalausime 
da daugiau mokėti ir vėl strai- 
kuosime. Darbininku uniju va
dai dabar gerai žino kad visi 
valdininkai ir politikieriai yra 
baisiai iszsigande ir nežino kur 
suktis. Tie uniju vadai dabar 
mato kad jie turi geriausia 
ginklą: straikas, bet jie taipgi
jau ima dasiproteti kad tas ras Alexander A. Bogomolets 
ginklas gali būti priesz paežius isz Ukrainu Akademijos iszra- 
atsuktas. Jeigu jie daugiau rei- do vaistus arba liekarstas ku- 
kalaus algos, viskas labiau pa-'rios, pratęsia žmogaus gyveni- 
brangs. O tada jau patys žmo
nes priesz unijas sukiltu. Juk 
ne visi darbininkai priguli prie 
tu uniju kurios tokiu dideliu
algų reikalauja. i dabar pasimirė, vos sulaukės

Į 65 metu. Matyti kad jis pats tu 
Biznieriai sako jie savo daig- £avo vaistu nevartuojo, 

tu nepabrangins kol gales atsi-j 
laikyti, bet jau matyti kad ar j

ZINUTĖS
LONDON. — Ruskis, Dakta-

bus, bet dabar ir mums gresia 
pavojus kad ir musu pinigai at
pigs ir viskas labiau pabrangs!

Zhukov 
Pažemintas

mo metus. Tas kuris tuos vais
tus vartrfoja gali iszgyventi 
net 150 metu, nors taip tvirtino

Stalinas Bijosi
Generolo Zhukov

! Sztabas susprogdino ta “Atom” bomba ant Bi
kini Salos pažiūrėti kiek bledies ji gali ant lai
vu padaryti ir kaip nuo jos galima apsiginti, te
nai pribuvo raszytojai ir laikrasztininkai isz 
Londono, Paryžiaus, Berlyno, Shanghai, Mek
sikos, Buenos Aires ir kitu krasztu. Vieniems 
patiko tokis tyrinėjimas, bet dauguma dabar 
sako, kad Amerika ta “Atom” bomba susprog
dino ne tiek del tardymu ir isztyrinejimu, kiek 
del politikos: Kitas tautas iszgazdinti ir paro
dyti, “ka ir kiek mes galime!” Amerikos val
džia visai užsigina ir sako, kad ežia jokios poli
tikos ar gazdinimo nebūta. Bet kitu tautu ra
šytojai dabar raszo ir sako, kad tos bombosMarszalas Ivan Konev

Valdys Rusu Armija susprogdinimas buvo visai nereikalingas del

NEW YORK. — Stalinas jau 
iszsigando kad jo generolai. 
ima kilti in virszu ir yra žmo
nių gerbiami. Kai tik koks ge-Į 
nerolas ar taip koks diplioma- 
tas pakyla kiek augszcziau Ru-

manevru ar del kokio tyrinėjimo. Rusijos 
laikraszcziai tuojaus pradėjo rėkti, kad Ame
rika su ta sprogstanezia bomba dabar jau kar
dą szvaisto ir nori visa svietą iszgazdinti.

Kaikurie kitu tautu laikrasz-
■n • • ii* • t* 1 sijoje, "t a* i Stalinas ir jo Polit~ IcaI Turmoiltas Rusiios mokslmczius. Jis , J J . uninKai saKO Kaa Kai piimuji

u I I- vn n rv 1 n ii n + O TTO rl 1 0 rjTVZl I - - . • « w| turas tuojaus ta vadaisztre-j
mia ar paskiria kur in koki Ru
sijos kampa, kad niekas dau
giau nieko nedagirsta apie ji. kad ^a gmtrojį, kuria Ameri-

bomba susprogo ne tiek daug 
bledies padare ir pasekmes yra 
ne tokios baisios, bet jie raszo

VIENNA. — Kai Rusijos Stalinas gerai žino, kaip to- kiecziai rengia susprogdinti” v i -------- u MVailllCLD gvlttl ------------------------ ----------O“— --------- x-------- O---------------

jie negali ar nenori kasztus su- valdžia paskelbė kad ji pasisa- kįa politika vesti, nes jis pats! (apie Liepos 25-ta diena) bus
laikyti. Visxas jau baisiai vins apie tris czvertis visu įaįp iszkilo in savo vieta; 
brangu, ir visus ima baime kad Austrijos fabriku, tai Austri- kitu galvas ar lavonus. Jis da- 
viskas bus brangiau. Szeimi- jos valdžia pasiskubino visus bar niekam negali pasitikėti, 
ninkes užsigniaužusios laikosi savo fabrikus pavesti valdžiai 
savo jau pustuszczias masznaš. ir taip invest! in savo kraszta 
Visi daug mažiau visko perka tikra Socializmą. Sovietai sako 
ir visi dabar laukia ir klausia kad Rusijai valia Austrijos 
kas ežia bus.

PHILADELPHIA, PA. — 
Apie 443 žmones pasimirė pe
reita sanvaite Filadelfijoje.

fabrikus pasiimti sulyg Pots
dam Konferencijos nutarimo. 
Bet Austrijos valdžia ir gyven
tojai lengvai nepasiduos, kaip 

. matyti isz szito žingsnio, visus 
1 fabrikus po valdžia pavesti.

Marshal Georgi K. Zhukov 
visa Rusijos kara vede ir buvo 

, viso karo sztabo vadas. Jis visa 
kara vede priesz Vokieczius ir 
labai pragarsėjo ne tik tarp 
Sovietu, bet net ir tarp Ameri- 
kiecziu ir Anglu. Tokis žmo
gus yra Stalinui pavojingas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

per isz tikro “baisi ir paržutinga!” 
! Svetimu krasztu karininkai 
jau dabar stengiasi daugiau su
žinoti, kad jie galėtu savo lai
vynus priesz tokias bombas ap
saugoti.

Rusija baisiai pyksta ir sako 
kad Amerika dabar rengiasi 
prie karo ir nori visus iszgaz- 
dinti. Rusijos raszytojai pri- 
kisza kad beveik tuo paežiu 
laiku kada buvo rengiamasi ta 
bomba susprogdinti, Amerikos

dipliomatai jau tarėsi su Pietų 
Amerikos krasztais del apsi
ginklavimo, ir jau rengėsi visu 
tu krasztu ginklus suvienodin
ti su musu ginklais, kad mes 
galėtume, reikalui prisiėjus 
jiems prisiųsti reikalingu ku- 
lipku ir sziuvu del j u ginklu ir 
karabinu.

Isz to Rusijos piktumo ant
inus už ta “sprogstanezia bom
ba,” matyti kad Rusijos moks- 
lincziams nepasiseke tokias 
sprogstanezios bombas paga
minti, nes tada jie tylėtu ir tik 
žiuretu kaip musu tie tardymai 
sekasi. Bet dabar, kai Rusija 
tokios bombos neturi, tai ji 
pyksta ant mus už tai kad mes 
ne tik galingesni, bet ir moky. 
tesni! j
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Kas Girdėt
| Buczieriai ir tarp biznieriai | JĮ^ĮĄ
už plauku stveriasi ir negali x 
suprasti ko szeimininkes nori.
Jos mielu noru mokėjo dvigu
bai kai pirko isz “Black Mar- 

’ ket,” bet dabar pyksta irę 
■ szelsta kai buezierys nori joms 

parduoti už tiek pat kiek jos 
mokėdavo in ta “Black Mar
ket. ”

Amerikiecziams kareiviams 
ir musu Karo Sztabui ir vie
naip ir kitaip beda Kinijoje. 
Kiniecziai patrijotai bei tauti
ninkai reikalauja daugiau ka- 
riszku ginklu kad jie galėtu 
vesti kara priesz Kinieczius 
Komunistus. Kiniecziai Komu
nistai prikaiszioja Amerikie- ’ tiko pavesti tarptautinei val- 
cziams kad jie kelia nesantai- dy'bai Trieste mieste, 
ka visame kraszte ir jie reika- sake kad Trieste miestas turi; 
lauja kad visi Amerikiecziai. I tali jonams 
kuogreieziausia isz ten pasi-i nusileido 
trauktu. Paskui jie intarineja 
mus kad mes visa ta musu pa- 
szelpa ir maista naudojame del 
politikos Kinijoje. Amerikie
tis Generolas Marshall stengia
si visus tenai sutaikinti, bet jo 
darbas yra baisiai didelis ir 
sunkus.

’ teisingas ir suktas valdininkas, 
CT T CnVIFT A Te ' 'bet bendrai kal'bant> žmones sa; 
oU ovz V 1Ex 1 A.lo vo valdžia ir savo valdininkai

. DERINTIS pasitikL
<------- į “Bet jau isz pat prigimties,i

NEW YORK. — Raszytojas Rusijos valdžia yra maszina 
del “N. Y. T.” laikraszczio, kuri pati per jiega ir smurtą 
Brooks Atkinson, kuri^ per de- susitvėrė ir dabar per ta pa^i 
szimts menesiu buvo to laik- žiaurumą ir smurtą valdo. Val- 
raszczio užsienio koresponden- džia, kad ir gero velija savo 

o i 4- • t> i tas Rusij°je, dabar parvažiavo žmonėms, bet vis per smurtą,
• 3 -j a • z i • •• I n* m ta laikraszti “N. Y. 1. , per pane valia, nes jokios lais-! nusileido Sovietams kai jis su- . „ 11 1 ’ d |I parasze net tris ilgu straipsnus ves tenai nėra.

,. . !apie Rusija ir Sovietus. Tarp, ,(Tr ..... . ,v.Jis vis ! .. | “Kai szitokia smurto ir žiau-
kita ko jis raszo: i .-.v. , ■. i ,d , rūmo valdžia kitus krasztus uz-

“ Jeigu mes norime su Sovie-j kariauja, ji nori tenai taip pat 
tais susitarti ir su jais sugy- valdyti kaip ji valdo namie. 
\enti, mes turime pamirszta. Taip pat buvo kaita valdžia 
apie draugiszkuma. Draugisz-’ eina in derybas su Amerika ar 
kūmas neturi jokios vertes pas Anglija. Ji ir czia tik jiegas ir 
Sovietus; jie nežino ka tas žo-^ smurtą pripažinsta ir supran- 
ais reiszkia. Ir turime riesti in. ta. Už tai mes negalime tikėtis! 
szali visus savo tuos Rusijai kad ka gero nu v—1—:----- -
pataikavimus ir nusileidi- draugiszkumu al
inus.

prigulėti, dabar 
ir Molotovui nusi

lenkė.

savo jiegas, bet tuo pat sykiu ąją C7I\TMQ NII?PA 
gerai žino kad jie negali musu IWI/V
dipliomatams prisilyginti, ir VADUOS VYRUS' 
nu jauezia 'kad mes isz j u ty- -----
cziojamies ir szidiname. , NEW YORK. — Daug žmo-

I e t I • • t ___ n___.1^..-

“Paprastai, Amerikiecziai ir 
beveik visi musu laiįkraszcziai, 
žiuri in Komunistus kaip in ko
kius baisiai mokytus ir apsuk
rius dipliomatus ir valdinin
kus. Bet tikrumoje nieko nėra 

j panaszaus. Jie yra paprasto, 
jeigu da neprastesnio molio 
Motiejai, ma'žo mokslo ir ma
žesnio patyrimo su politika. 
Jie daug daugiau klaidu pada
lo negu musu politikieriai, bet kitaip. Maj. Gen. Bay E.

____—___ ___-... ..................... ............

šaulyje, jeigu mes norime ap
saugoti savo saugumą namie, 
turime vartoti visas pastangas 
remti U. S. Kongreso Byla 
“Peace-time Universal Milita
ry Training for Young Men..”

Buvusis Komunistu vadas 
Amerikoje, Earl Browder bu
vo in Rusija pakviestas ir taip 
gražiai priimtas ir pavaiszin- 
tas už tai kad Rusija norėjo už
ganėdinti tuos Komunistus 
Amerikoje kurie buvo baisiai 
inpyke kai Browderis buvo 
kuo savo sosto nustumtas. Da
bar visi Komunistai yra paten
kinti ir vėl viskas tvarkoj.

Rusija ima vesti placzia* ra
dijo propaganda Rytuose. So
vietai intaise 60 stoeziu isz kur 
bus leidžiamos radijo progra
mos in Rytus, ir dabar net už 
dyka duoda radijas žmonėms, 
ypacz tiems kurie turi koki 
bizni.

Turkai ima gera 'bizni vesti 
isz savo uostu. Jiems in pagel- 
ba stojo Anglijos kapitalistai. 
Tas Komunistams baisiai ne
patinka.

Beveik visoje Europoje da

“Ruskiai yra geri žmones, 
bet tarp Rusijos gyventoju ir 
musu stovi Sovietu valdžia, ku
ri szneka apie Demokratija, bet 
nesupranta ka laisve reiszkia. 
Rusija tikrumoje valdo ne Ko
munistai, ne Sovietai bet Ko
munistu partijos taip vadina
mas Politburas kuris susidaro

bar tikimasi kad javai labai ūsz trylikos žmonių. Szitu try-
. . . , . ................. ..

liu veiksime savo 
nusilenkimu.Į

Rusijos Slapta Policija, NK 
VD dabar varo savo darba Pra
goję, kur jie grasina visus žmo
nes in ju tevisz'kes. Szitoks 
mielaszirdystes darbas yra 
tikrai velniszkas. Jie visiems 
skelbia kad jie gera daro taip 
gražindami visus žmones in ju 
teviszkes, bet tikrumoje, sztai 
ka jie daro: kas tik jiems prasi
kalsta ar kaip nors pasiprieszi- 
na jie ta žmogų pasiunezia in jo 
teviszke, kur Sovietai dabar 
valdo. Tenai jis būva tuojaus 

• likviduotas ir niekas daugiau 
nieko niekados neiszgirsta 
apie ta žmogų kuris “gryžo in 
savo teviszke.”

gražiai sziais metais užderės ir 
bus graži pjūtis. Reiszkia ma
žiau 'bus reikalaujama 
bos isz musu. Tai geros 
visiems.

likos žmonių rankose randasi 
visa valdžia.

pagel- 
žinios

Igaz-Vengrijos laikrasztis 
sag “Tiesa” buvo net keturis 
sykius Komunistu suspenduo
tas, uždarytas už tai kad jis pa
skelbė kaip Komunistai žmo
nes isznaudoja ir kaip patys 
policijantai bijosi Komunistu.

“Rusijoje nesiranda jokios 
laisves. Kiek buvo svetimsza- 
liui galima pamatyti, tai žmo
nes nėra tokiai valdžiai prie- 
szingu. Jie kitokios valdžios ir 
nepažinsta. Sovietu valdžia, 
kaipo valdžia yra gana teisin
ga ir isz tikro darbuojasi savo 
partijos gerovei. Nepaisant 
kad ir atsirado vienas kitas ne-

Pulkauninkas Durant su sa
vo žmona Kapitone Duran tie- 
ne dabar kaip ponai gyvena iii 
Carlton viesz’buti, Frankfurte, 
ir laukia pakol bus paszaukti 
in teismą už pusantro milijono 
doleriu vagyste. Paprasti ka
reiviai tuojaus buvo patupdin- 
ti in kalėjimą už mažiausia 
prasikaltima, 'bet ežia oficie- 
rius pavogė pusantro milijono 
doleriu ir dabar sau gyvena 
kaip koks didžiausias ponas.

Karas jau daugiau negu me
tai kai užsibaigė, bet musu val
džia vis iszduoda daugiau pini
gu negu turi, jos iszlaidos di
desnes už ineigas. Visi valdi
ninkai ir politikieriai dabar 
sau pasiskiria didesnes ir di
desnes algas. Ir už visa tai dar
bo žmogelis savo taksomis už
moka. Dabar matyti kad taksos 
ne tiktai ka nesumažės, bet bus 
didesnes su ateinaneziais me
tais.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

knygele, 75 Centai.

Karo Szta'bas parsitraukė 
150 geriausiu žirgu isz Vokie
tijos del veisles.

Mokslincziai sako kad jie 
dabar gali padaryti kita 
sprogstanezia “Atom” bomba 
kuri tūkstanti sykiu daugiau 
bledies padarys negu ta kuria 
paleido ant Bikini salos. O ta 
bomba daugiau negu penkios 
deszimtys laivu sudaužė.

Tie kurie apie tokius daly
kus kaip pinigus žino, dabar 
pataria perdaug pinigu in ban
kas nekrauti. Geriau dabar sa
vo namus apsitaisyti, apdrau- 
dos, insurance iszsiimti, dantis 
pasitaisyti, iszvažiuoti ant ato
stogų, vakacijos, pirktis kitus 
namus, ar sau vasarnamius, 
pirktis sau nauja automobiliu 
jeigu kur rasi. Jie taip pataria 
nes jie jauezia kad vėl atsibus 
deprecija arba visko atpigi
mas, nupuolimas. Tada ir pini
gai bus mažai verti.

du
su

Amerikos Karo Sztabas 
bar jau rengiasi taip viską 
sitvarkyti kad «visi musu ka
reiviai ’butu eroplanais gabena
mi. Reiszkia, visas musu vais
kus eroplanais keliaus.

Neužilgo atpigs laiszku siun
timas per eroplanus. Paczto- 
rius Hannegan nori kad val
džia nustatytu kad kasztuotu 
pentu’kas siunsti laiszka 
planu. Taip ir bus pirm 
Kongresmonai uždarys 
tarybas.

Kai valdžia paskyrė pinigu 
del visu kareiviu mokslo jeigu 
jie nori mokintis, tai dabar vi
sokiu mokyklų ir mokslu atsi
rado. Kentucky Valstijoje da
bar buvo nutarta net ir tiems 
kareiviams kurie dabar yra ka
lėjime duoti mokslui pinigus. 
Jie bebūdami kalėjime gaus 
$65 in menesi, o ženoti gaus 
$90. O in Mississippi Valstija 
pargryžusieji kareiviai, kurie 
nori iszmokti kaip beis-bole 
loszti taip pat gaus tam moks
lui tiek pat in menesi.

Rodykle:
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Kalendorių*.
Maldos Rytmetine*.
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niu szioje szalyje mano, kad su 
iszradimu atomines bombos ir 
kitu nauju vėliausiu ginklu jau 
nebereikes dideliu ir gerai-isz- 
lavintu armijų. Toli nuo teisy
bes! Modernine apsauga nėra 
kaip kokis Ford plentas kur vi
sokį naujausios ruszies pageri
nimai užima vieta ranku ir su
mažina. s'kaicziu vyru prie ma- 
sziiiu. Su modernine kare kaip inai jau ilgai viena su kita szne- 

kucziavosi, nes, man besiarti- 
jiems nereikia už savo klaidas I'orter teisingai pasako, kada lianį pradėjo atsisveikint.

Gegužes (May) 31 d., ReserveI 
Officers Association seime Chi- < 
cagoje jis sake: “Visoj karo is- : 
torijoj mokslas parodo, kad 
kada gaminama daugiau karo 
maszinu labiau supainiota ir 
baisesniu, vis reikalinga dau
giau vyru ir iszlavinimas ka
rui tapsta svarbesnis, keblesnis 

| ir viska-apimantis.” Ar mes 
turime tu reikalingu vyru mo- 
derninei apsaugai?

Trukumas iszla vintu vyru 
dabariniu metu yra vienas isz 
rimeziausiu reikalu musu mili- 
tariniu vadu. Jie labai susirū
pinę, kad szis nesirūpinimas 
tautiniam sudarymu apsaugai 
gali netik mums kainuoti per
gale, bet palikti Amerika vi- 
siszkai neapsaugota jeigu prie- 
szas staiga mus užpultu. Ge
nerolas Dwight D. Eisenhower 
tame pat seime Reserve Offi
cers Association Chicagoje sa
ke: “Jie (Karo Meto Ginkluo
tos Jiegos) mums ingijo pasau
lio vadovyste. Atsakomybe už
laikyti ir saugoti ka jie iszlose 
yra musu svarbiausia užduotis. 
Czia pabrėžiu žodi musu, nes 
atsakomybe lieczia netik val
džios galvas arba ginkluotu 
jiegu vadus, 'bet kiekviena Suv. 
Valstijų pilieti. Kad Suv. Vals
tijos piliecziai kaipo vienas 
“team” laimėjo, ir tik Suv. 
Valstijų piliecziai kaipo vie
nas “team” gali užlaikyti.

Kaip galime atsiekti szi tiks
lą? Amerikos apsaugos sistema 
sziandien sudaro du svarbus 
elementai: Regulare Armija ir 
Tautine Apsauga. (Home 
Guard). Musu vienintinis gink
luotas stiprumas, kuris jau tai
koje yra pasiruoszes kovai ir 
gali stoti prie moderniniu karo 
maszinu. Jeigu butu reikalin
ga, mes tuoj turėsime iszvysty- 
ti szia mažutėlė jėga in milži- 
niszka armija. Bukime tikri, 
kad karui užpuolus, kada prie- 
szas jau atakuos Suv. Valstijas 
neturėsime laiko ilgai lavinti 
savo vyrus. Todėl mes visi pri
valome suprasti kaip svarbu 
yra taikos metu turėti rezervą 
kvalifikuotu ir gerai iszlavintu 
vyru, kuri rezervą vis augtu.

Czionais sziuom metu vis 
daugiau militariniu vadu ir 
ekspertu tiki, kad pasekminga 
Universal .Military Training 
programa taikos metu yra vie
nintinis praktiszkas ir demo- 
kratiszkas iszriszimas szios rei- 
kalos. Sekretorius Patterson' 
apie tai sake: “'Universal Mili
tary Training yra 'būtinai rei-, 
kalingas dalykas musu szalei' 
szioje atomines bombos g 
neje. Dabar reikia daugiau isz
lavintu vyru. Atomine 'bomba, 
“Radar“ ir rocketai reikalam' 
ja prityrusiu operatorių ir isz
lavintu apsaugos pulku. Prie 
kiekvienos maszinos privalo 
stovėti specialistai kurie gali į 
tas maszinas vartoti.

Jeigu mes norime apsaugoti 
Suv. Valstijų vadovyste, pa- uikr**zc«io.'

niekam atsakyti.

“Komunizmas nėra vien tik 
politine partija, bet ir tikėji
mas. Lenino ir Stalino vardai 
Rusijoje rya szventi. Už tai So
vietams labai sunku derintis su

Galines nelaikysime Sovietus mumis, kurie ju akimis esame 
kaipo savo prieszus ir nepriete- pagonis ir be jokio tikėjimo 
liūs, bet taip pat mes niekados žmones nes mes tos naujos tre- 
negalesime draugais būti. Vie-J! jybes nepripažinstame: Mark-
natinis būdas sugyventi su R u-1 
sija sziandien tai apsiginklavi
mas. Rusija tada'bus geras ir 
taikus Susiedas, nors ne drau
gas. Kaip geros tvoros padaro

so, Lenino ir Stalino.
“Kai taip dalykai stovi, ne

gali būti jokios kalbos apie 
taika ar draugiszkuma, bet tik 

i • , . . J apie apsiginklavimą ir paliau-gerus kaimynus, taip ir geri; / 1 ® .1i bas. Labai gaila kad taip daly-ginklai padarys Sovietus gerus 
susiedus. Czia apie draugiszku
ma ar taika visai nėra nei kal
bos. Czia kalbama tik apie 
ginkluotas paliaubas ir gero 
sargo ar policijanto palaikyta 
tvarka.

kai stovi, bet kitaip ir negali 
būti.”

DVI PONIUTES

TAI vakar invyko. Popiet 
asz užėjau in kavine ir be

veik szale jos pastebėjau dvi 
jaunas poniutes, kurios mato-

Szitas raszytojas Brooks At
kinson daug raszo apie Sovie
tus ir Rusija. Komunistu laik- 
raszcziai dabar ji ima plūsti ir 
vadina melagiu ir kapitalistu 
bernu. Tai geras ženklas: Jei
gu Komunistai ka peikia, tai 
žinok kad ten ko gero randasi!

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku-

“Jeigu mes ko norime isz 
Rusijos, mes pirma turime pa
rodyti kad mes ne tiek norime, 
kiek reikalaujame. Eidamas 
pps kaimyną Komunistą turi 
gera lazda nesztis.

“Komunistai ir Sovietai jau 
taip priprato prie smurto ir jie- 
gos, kad dabar jie nieko kito ir
nesupranta. Gal mes galėtume riame gyvenot ir apsistojot, nes 
juos kaltinti už toki nusistaty- be to, negalime jum siuntinėti 
ma, 'bet ir mes kalti jeigu mes laikraszczio in nauja vieta, 
ju smurto politikos nesupran
tame ir vis norime savotiszkai 
ranka jiems isztiesti.

“Nors revoliucija ir tos bai
sios skerdynes jau gal praėjo 
Rusijoje, bet niekas da nežino 
kiek nelaisviu randasi Rusijos 
kalėjimuose, ir kiek yra isz- 
t remtųjų Siberijo laukuose. 
Vieni spėja kad nelaisviu yra 
apie 10,000,000 kiti sako kad 
net apie 150,000,000.

“Ir tai visai suprantamas 
dalykas. Valdžia per skerdynes 
ir žmogžudystes iszkilo ir per 
tokias pat žmogžudystes dabar 
ir valdo. Valdininkai savo žmo
nių bijosi ir savo draugais ne
pasitiki.

“Sovietai dabar labai augsz- 
tai save laikosi, nes jie savo 
žmonėms giriasi kad jie pasto
jo Hitleriui kelia ir Vokieczius 
sumusze. Jie net giriasi kad 
Raudona Armija, vien tik savo 
paskelbimu kad jie stos in ką
rą, sumusze Japonus. Ir žmo
nes Rusijoje in tai szventai ti
ki, nes jie nieko kito neiszgirs
ta kaip tik savo partijos propa
ganda.

Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
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 laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

— Sudie, mano brangioji! 
Skubinu, vyras manes laukia 
namie. i

— Sudie! Asz irgi skubinu 
namo. Užeik kuomet-nors pas; 
mane, asz turecziau ka indo- 
maus su tamsta pasikalbėt ir 
papasakot.

— Apie ka-gi taip? Kalbėk 
Tuojaus.

Asz užėjau -iri krautuve, ir 
kol man padavė arbatos ir lai'k- 
raszcziu, asz žiurėjau per Įau
ga. Dvi poniutes vis da stovė
jo ant vietos ir atsisveikinant, 
sznekucziavosi. Peržiurejes ke
lis laikraszczius, perskaitęs 
paskutini žurnalą, asz atsitei- 
siau ir iszkavines iszejau.

Dvi poniutes po senovai sto
vėjo ant tos paezios vietos ir 
buvo beatsisveikina.

— Na, dabar jau asz priva
lau keliaut, tarė viena isz ju, 
sudie!

— Sudie, sudie! Neužmirsz- 
gi kuomet nors bent ant minu
tes pas mus užsukt.

— Gerai, gal, rasit, szi tre- 
cziadieni. (

Asz nusiszypsojau ir toliau 
nuėjau. Nuejas ligi galo gatves 
asz atsigryžau: abi poniutes da 
stovėjo toj paezioj vietoj ir 
sznekucziavo. .

. Mostelėjęs ranka, asz nuėjau 
, namo snustelt. Pakilęs už va- 
■ landos, asz iszejau nusipirkt 

bilietą in teatra. Prisiėjo ke
liaut tuo paežiu keliu szale ka
vines ir didžiai nusistebėjas 
asz velei sutikau tas dvi poniu
tes. Dabar jos net neatsisvei
kindavo,. o ramiai sau szneku- 
cziuodavo, lyg kad butu tik ka 
susitikusios.

Pakeliui in teatro kasa asz 
taip garsiai juokiausi, kad net 
priveikdavau praeinanezius at- 
sigryžt. Nupirkęs bilietą, asz 
gry'žtu atgal tuo paežiu keliu ir 
jau isztolo temiju savo poniu
tes. Vakare asz nuėjau in teat
rą. Bet kokis-gi buvo mano nu
sistebėjimas, kuomet nakezia, 
begryžtant namo, asz jau neu'ž- 
tikau anuo poniueziu žinomoj 
vietoj, szalia kavines. Ir man 
lyg kad ko truko.

Pasiskaitymo Knygeles

“ Sovietai sziandien serga li
ga, kuria mes vadiname “pa
ranoia.” Žmogus szita liga už- 
sikrietes, laiko save didvyriu 
ir galingu, bet tuo paežiu sykiu 
jaueziasi kad jis yra neinverti- 
namas, nemylimas ir visu kitu 
persekiojamas. Rusija dabar 
taip serga ir taip žiuri in mus 
Amerikieczius. Sovietai stato
si save kaipo viso svieto isz- 
laisvintojai isz kapitalistiniu 
paneziu ir vergystes, jie žino

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

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

MAHANOY CITY, PA.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

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

Penkios Istorijos apie Buriko 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 

|Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
,at^’Į pasaka); Užliekos isz Senovės 

’ | Padavimu; Peary ant Žemgalio 
’| (Atminimas isz keliones in Le

dinius Krasztus). 96 pus. . .25^ 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 

; laikraszti “Saule" kurie apie tai už- 
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti 

PASKUBINKITE | J J



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Skarbas Girioje
rodos atsikvotejo ant valandė
lės.

Norėjo vyti latra ir leidosi 
in krumus, kur da pajudintos 
sza'kos judėjo. Bėt turėjo per

(Tasa) Jiedu turi atiduotie pinigus,

sunkias kojas. Vos kelis žings
nius nubėgo, griuvo vienas pa- di, jo 
lei kita ant žemes, kaip be ža
do, ir netrukus apimti miegu, 
kriokė, kaip negyvi.

VII.

vi.
Karczemoje

— Ach Dotte! Kaip man 
kojas skauda ir norėsi valgyt, 
skundėsi Szulca sėsdamas kar
czemoje ant suolo tarp Rasale- 
lio ir Matuko. Nupirkite ka no
rint, o pirmiausei arielkos, gal 
man kiek ant szirdįes bus sma
giau.

Kaimynai, būdami dabar del 
Prūselio prielankais liepe, szin- 
koriui duotie puskvorte ariel
kos ir da paprasze duonos ir 
Tukintos deszros. Ir gere patys 
ir aresztantui pyle in burna 
arielka ir kimszdami valgi in 
burna, o jis grąžais žodžais, 
kaip rodos doriauses žmogus 
su jais kalbėjo, turėdamas už
pakalio surisztas rankas, o no
rėdamas katram isz jųdviejų 
paduot ranka, tai užpakaliu at- 
sikreipinejo ir ranka paiminc- 
jo, vadindamas gerais žmonė
mis. Užtai butelis po 'buteliui 
tusztinosi ir netrukus suvalgė 
deszros nemažai ir jau galvose 
buvo linksma ir ant galo taip 
susi'brolevo su Szulco, jog net 
nuolatos bueziavosi, o Rasale- 
lis net pradėjo dainuot ir szvil- 
paut.

— Gaspadoriai! Paszauke 
piktadaris, dabarties judu ba- 
goti, tai liepkite po velniu da 
duot gert!

— Hei, szinkoriau! Paszau
ke Matukas, duokie tris stikle
lius arako, tiktai gero!

— Ir paperosu! Dadave Ra
salelis.

Sztai arakas ir paperosai. 
Mužikai tuojaus savo iszgere ir 
surisztam Vokiecziui in gerkle 
supylė, užsidegė poperosa ir 
viena uždege Vokiecziui iii 
dantis inkiszo.

E! Jau Rasalelis pradėjo po 
kareziama sketriot ir taikstėsi 
szokti.

— Duokite da, po budeliu 
sznapes, baudė Szulca, tegul 
nustimpa toji szirdies kirmėlė, 
ka mane graužia!

'Naujas butelis stojo ant sta
lo ir vėl stikleliai suskambėjo. 
Gere mužikai ir aresztantui da
vinėjo. Nes ne trukus piktada
ris nuleido uosi ir stojosi audu
siu, rodos verkt rengėsi ir pra
kalbėjo : ;

— Oj, asz biednas žmogus, 
biednas!

— Tai ir ko dūsauji po vel
niu1? Abudu kaimuoeziai vienu 
balsu paklausė.

Bet ežia kas kitas stojosi! 
Isz to Vokieczio kuris lyg sziol 
užsilaikė kaip kokis avinėlis, 
stojosi kaip laukiniu žvėrių ir 
paszauke pilna gerkle:

— Ir da judu klausėte! Judu 
klausėte ko asz dusauju?! Va
giai abudu esate, girtuokliai! 
Palaikiai! Tai judu norite pa
imt sau pinigus ir užtai norite 
mane nuvaryt in kalėjimą?! 0 
lio! Taip nebus!

Ir paszo'ko Vokietis nuo suo
lo, musze su koja in asla, pa
stūmė stala, jog net buteli ir 
stiklelius numėtė ant aslos.

Net jam akys kraujais pa- 
sriuvo. Grieže dantimis kaip 
pasiutęs ir szauke:

— Tai ne asz eisiu in kalėji
mą! Ne asz vagis, bet judu! 
Atiduokite man mano pinigus!

O galybe Dievo! Dabartės 
Rasalelis su Matuku persigan
do! ,

kuriuos už savo palaike.
Net pabalo abudu.
O ežia Vokietis kerszina. ir 

da labiaus reke, o ir yra budin
tojas to visko, szinkoris, kuris 
girdi ir mato.

— Tai kaip bus, ka? Raive- 
si surisztas Szulca, asz eisiu in' 
kalėjimą, bet ir judu drauge 
su manim! Taip, ir judu!

— Nustokie rėkiąs! Prakal
bėjo ant galo Matukas asz es
mių doras 'žmogus, tai ne del 
mane kalėjimas.

— Ar tu doras! Tu vagis! 
Paszauke piktadaris.

Užvirė Matukui kraujas ir 
tarė:

— Jeigu taip, tai tau tavo 
pinigus sugražinu, juk asz nuo 
tave neprasziau.

— Asz nenoriu, idant man 
atiduotume!! Dabar atiduosi
te, o paskui ant kelio vėl atim
site! 0-ho, pažinsiu asz judu!

Atsigryžas in Rasaleli pa
szauke :

— Užmokėk szinkoriui, už
mokėk tuojaus ir eikime in Ma- 
lava. 0-ho! Jau dabar asz no
riu kuo greieziause būtie te
itais, ba žinau, jog nevienas sė
dėsiu kalėjime!

Nutirpo mužikai.
O kad kuo greieziause ap

leist karezema, kurioje turėjo 
liudintoju, užmokėjo kiek pri
gulėjo ir iszejo su Szulca. ant 
vieszkelio, traukianezio in gi
ria, su dideliu galvose ergeliu:

—Tai pridirbome sau alaus!
Iszeja da labiaus buvo per- 

pyke ant saves, taip, jog bai
sios mintes buvo abudu apėmu
sios, o aresztantas nuolatos mė
tėsi ir kerszino:

—- Asz judu pamokinsiu, 
szauke, prisisavinote sau sveti
mus pinigus. Kad norint ka ge
ro norėtumėt padaryt. Bet ma
tau, judu ant to nesusipranta- 
te!

— Tai ko nuo mudviejų no- 
o-ri? Iszstenejo girtas Rasale
lis, del kurio, kaip ir del Ma
tuko, nubodo tas nuolatines 
riksmas, o nuo arielkos net 
svaiguli galvose turėjo, ausyse 
dundėjo, kojos buvo sustingę, 
liežuviai painiojosi ir akyse te
mo.

— Ar ko asz noriu? Saugok 
Dieve! Vėl suko Vokietis, asz 
nieko nuo jųdviejų ne dorių! 
Asz noriu, kad tiktai judu ne- 
sigautumete in kalėjimai Man 
jųdviejų labai gaila ba judu 
esate kvaili!

— Taika turime daryti? — 
paklausė Rasalelis.

— Ka daryti? — pertrauke 
latras, susilaikė ir apsidairė. O 
matydamas, jog jau toli nuo 
karezemos, tarė vis da piktu
mu, kaip priesz tai:

— Ka daryti? — judu kvai
lei! O asz Vokietis gana geras. 
Asz tiek judviem dovanojau 
pinigu ir judu in kalėjimą ne 
eitumėte, ar suprantate? Bet 
mane tuojaus atriszkite isz tu 
virvių!

Girti mužikai, nežinodami 
ka daro, paklausė piktadario, 
atriszo virves nuo kojų ir ran
ku.

Dabarties Szulca, būdamas 
liuosas, pažiurėjo szidžiai ant' 
mužiku. Stojosi, kaip norėjo.

— Cha! cha! cha! Nusikva
tojo, atszoko in szali ir leidosi 
in krumus link Prūsinio rube- 
žiaus, kuris netoli buvo.

Tada Matukas su Rasaleliu 
1 >

Geri tėvai,
Geri ir ju vaikai,

Tieji buna kitoki vyrai, 
Pasielgineja gerai, 
Paczedžiai gyvena, 

Na ir buna apszviesti gana, 
Užsiminėją skaitymu, 
Saugojęs! girtavimu, 

Tieji visur tinka, 
Ir del visu žmonių patinka. 
Bet ir kitoki sztama turime, 

Ir už Lietuvius laikome, 
Be t j u negalime prilygint 

prie musu, 
Tiktai prie laukiniu žmonių.

Toki, kad ir role sporto 
grajina, 

Bet ant sporto netinka 
, ir gana, 

Juk ir kaip czigono arkli 
i ' parėdytu, 
Tai ant puikesne krio'ko 

i iszrodytu.* * *
Naujorke nekurie smagiai 

gyvena, 
Nes dideliam mieste tai 

ne naujiena, 
Kaip kas nori, taip 

ir daro, 
Ba už tai nieks nebara.

Daugiausia ten gydytoju 
Ir gyvanaszliu, 

In krūva sueina, 
Niekas jiems neapeina.

Daugelis yra tokiu,
Ka ant vieros gyvena, 
Kada kelis menesius su 

savim pagyvena, 
Eina sau atskirais keliais, 
Su kitais neiszmaneliais.

Yra tonais ir tokiu,
Ka doras moteres kalbina, 
Idant pamestu savo vyrus 

Su jais gyventi vadina, 
Tokiems greitas galas bus, 

Kada vyras isz miego pabus.* * *
Illinojuje nesenei buvau, 

. Apie bevaikes tenaitines 
dažinojau, 

Del ko vaiku nenori,
Ba su vaikais ergeli turi, 
Nes turi stuboje sėdėt, 

Ir vaikus prižiūrėt, 
O szaip, kaip vyrai in 

dar'ba iszeina, 
Tuojaus kelios 'bobos sueina, 

Velkasi in kromus,
Ar kokio pelno ne bus. 

Kaip kelios ineina 
pradeda deret,

Tai sunku prižiūrėt, 
Kožna turi ka privogt,

O paskui isz kromininko 
prisijuokt,

Bet nesenei tas buvo, 
Jog viena bevaike pagavo.
Visokiu ceikiu prie saves 

turėjo, 
Ant savo nelaimes, 

Jau namon ėjo, 
Tame kromininka ja 

nužiūrėjo, 
Vytis ir szaukt pradėjo, 

Ar gražu taip darytų 
Be pinigu pirkinėti?

Sarmata!

Matukas ir Rasalelis
— Po velniu! Kur asz esiu? 

Suniurnėjo raivydamasis Ma
tukas.

— Jau asz tavęs sziandien 
neprikelsiu, kalbėjo stoveda-

1 mas ties Matuku Rasalelis. 
I Kelkis, ba jau naktis artinasi, 
o da mudu isz girios neiszejo- 
me.

Matukas apsidairė aplinkui 
save, pradėjo nuo žemes pasi- 
kelinet, bet negalėjo suimt sa
vo.

— Na ir kas tau, kad negali 
susigrai'bstyt? Pro vijo Rasale
lis. Tai Szulca mudu taip patai
sė, jog pergulėjome ežia nuo 
prieszpieczio ir jau vakaras ar
tinasi! Žiūrėk, jau saule že
mai.

— O kad ji perkūnas! Suste
nėjo Matukas.

Tame Rasalelis bakstelėjo 
Matukui in paszone, idant nu
tiltu, ba susitikinėjo koki tai 
žmogų ir kasžin, ar kartais ne 
nuklauso jųdviejų kalbos?

Žmogus praeidamas pro ju
du, akyvai prisižiurinejo jiem
dviem ir da paejas pora kartu 
žiurėjo in užpakali. Bet jiedu 
savim užimti, tuojaus ^apie pra- 
eigi užmirszo ir tarė Rasalelis:

— Jeigu tu kalbi, Matukai 
jog nenori pinigu, tai kam 
emei ?

— Asz pirmutinis neėmiau. 
Žmogus esiu kaip ir kožnas, tai 
mane pinigai apjakino, ir ta 
pati dariau, ka ir tu. Bet dabar, 
ypatingai po pabėgimo Szul- 
cau, susipratau, jog negerai pa
dariau ir noriu pikta pataisyt.

Rasalelis nebuvo isz jo užga
li adintas. Keitke jam jo mie
linose. O vienok susitikimas 
turėjo but reikalingas. Ir tarė 
Rasalelis:

— Hm, ka ežia! Toki gala 
kelio padarėme, sėskime sztai 
ant to kelmelio, perskaitykime 
pinigu ir pasidžiaugkime jais.

Paklausė Matukas ir sėdo 
szale jo. Bet iszsieme visus pi
nigus ir atidavė tardamas:

— Jeigu vaitui neatiduosi- 
me ir turiu su jais slapstytis, 
tai pasiimkie sau.

— Kaip tai? Nusidivijo Ra- 
selelis, tai del tavęs turtas! Ir 
tu ta taurta atmeti nuo saves?

— Asz nenoriu, ba tai paei
na isz netikusios szalies ir man 
degina rankas!

Godam Rasaleliui net galvo
je negalėjo patilpt, jog pavar
gėlis Matukas niekina pinigais. 
Ir užsimausimo gilei. Jis no
rint turtingas, o bet tykojo ant 
to, kad paimtie Matuko rub- 
bius! Net jo rankos dre'bejo. 
Bet ant tiek susilaikė, kad to 
nedaryt. Atėjo jam mintis, ka 
turi pradėt, idant Matuka pa
daryt'sau isztikima sėbrą, tarė:

— Asz ta tavo posmą vima 
palaikiau už szposa. 0 kad isz 
viso yra pinigu 10 tukstaneziu 
rubliu, tai abiem iszpuola po 
penkis tukstanezius, tai pasa
kęs pradėjo Matukui brukt jo 
dali.

— Na, irnkie, greiezi^u! Pri- 
spyrinejo, 'ba jau pradeda temt 
ir turime eit toliau! Nebukie 
kvailas, kad neturėtum imtie, o 
jeigu tu ju nereikalauji, tai su
sigadins tavo sunui, kuris, ka
žin? Gal da bus mano žentu!

Rasalelis, kaip su moliu, taip 
Matukui su tuom pataikė.

Ant tu žodžiu, biednam žmo
gui tuojaus stojosi akyse sūnūs

Baltrukas. Skaudėjo jam szir- 
g būdamas biednu, užker- 

ta kelia savo šuneliui ant apsi- 
paeziavimo su turtinga mergi
na. Seniui užgele szirdi ir net 
akyse aszaros pasirodė. Kada 

Į jam 'blikstelėjo viltis geresnio 
Į del kūdikio gyliuko, nesisvars- 
te ilgiau. Paduotus sau pake
lius indejo in kiszeniu ir užsi- 
dunksojas ėjo su Rasaleliu nuo 
kalnelio ant kelio.

— Ka primeni man apie ma
no sunu? Tarė Matukas, juk ta
vo duktė paruosis su kontra- 
baneziku Marazu ir jau po su- 

1 gertuvių.
— Na taip. Bet jeigu jis no

rint kontrabaneziku, tai nieko 
nekenkė jeigu turi pinigu.

— Kad jo tavo duktė nemyli 
ba apart jo tinginio, kazirnin- 
kas ir girtuoklis!

— 11a! Ir ka daryt? Man la
bai patiko jo Jablanave gaspa- 
dorysta, ir da turi pinigu 3 
tukstanezius rubliu.

Dirstelejas-gi lentingai ant 
Matuko, dadave: j

— Tiek to, ir tu dabar turi 
invales pinigu, tai ir tave vien
turtėlis bus da turtingesnis už 
Maraza!

— Ka tu per tai supranti? 
Paklausė Matukas..

— Tai suprantu, kad jaigu 
mudu susitaikintume, tai da
bar tuojaus iszduoczia savo 
duktere už jus Baltruko.

Matukui ko tik szirdis isz 
džiaugsmo ne iszszoko, o Rasa-

lelis dadave:
— Žinau, jog Baltrukas tik

rai su Agotėlė mylisi.
— Na taip! Atsake Matu

kas. O norint maeziau, jog ma
no vaikinelis net džiūsta isz 
meiles ir kentėjau su paezia ant 
to daug; bet asz tau ne žodelio 
apie tai neciptelejau. Da’bartes- 
gi jeigu pats apie tai užminei.

— Galima pasikalbėt! Per
trauke Rasalelis. Kiek duosi 
sunui, jeigu su mano mergina 
apsipaeziuotu?

— Duosiu jam ant pradžios 
4 tukstanezius rubliu.

Rasalelis net paszoko isz

Rusijos Ambasadorius

Nikolai Novokov, naujas 
Rusijos Ambasadorius in 
Amerika, pasakė kad jo di
džiausias darbas yra palai
kyti gerus ir draugiszkus 
santykius tarp Sovietu ir 
Amerikiecziu. Jis savo po- 
pieras ir ingaliojimus intei- 
ke Prezidentui Trumanui.

džiaugsmo ir paszauke:
— Jeigu taip! Ir žodžio ne 

atmainysi, tai Marasza atžie- 
duosiu ir duktere Baltrukui 
duosiu!

— Asz žodi pasakiau ir jo 
neatmainysiu, atsake Matu
kas. O kad man eina apie sū
naus laime, ne apie pinigus, tai 
turi davada, jog apie pasoga 
tavo dukters neklausiu.

Suktas Rasalelis kuriam tik
tai to da reikėjo, idant duktė 
teketu už tureziaus ir nereikė
tų nuo saves duotie pasogos, 
kada tai iszgirdo, labai nudžiu
go. Marazas provijosi pasogos, 
o Matukas nieko nereikalavo. 
O kaip ežia dabar puikiai susi
vedė del Rasalelio! Priek tam 
duodamas Baltrui duktere, ga
lėjo būtie be baimes, jog jo se
nis Matukas nie'kam neiszduos.

— Duokite svote ranka! Pa
szauke su džiaugsmu Rasalelis.

— Te mano ranka! Tarė Ma
tukas paduodamas ranka.

■Sumusze rankoms, net balsas 
pliauksztelejimo toli atsimu- 

■ sze.
— Ir prisiegi Matukai, jog 

apie musu s'kar'ba niekam žo
džio ncciptelesite ?

— Prislegiu!
— Tai gerai, ir turit, pra- 

sergejo Rasalelis, ba tamsumo
je paregėjo Naujokinio grin- 
cziu languose szviesa, netoli 
Sarnavo.

—TOLIAUS BUS—

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c— 
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už H 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, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu-puslapiu. 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 pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, .f.................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^oszis: 
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. 45 puslapiu...................15c

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

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

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE apie Greet°riuai
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

25< ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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

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

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

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

No. 184 Dvi (istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
48 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; Osieczna. 40 puslapiu 

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A'xt 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 onstfanin ....................... . 15c

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

No. 160 Keturiolika istorijų Ap«w 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgu m a in balta vergija; Pusiaugave* 
nis; Vieszpata Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir, kitus dangiszkus kunun, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie EgK 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiW 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 15

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
azius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25*

No. 162 Trys istorijos apie Bal«> 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10s

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. 25e

No. 166 Trys istorijos Sunui Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15«

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltai; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
uuslapiu ......................................... 25e

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

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

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iia- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudri* 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vyna&i; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .............................................

Adresas: i
Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Penna.
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re Panedelyje 8-ta valanda ry- petra Asllland
te, P'ottsvilles ligonbute. Gimęs 
Lietuvoj. Paliko paczia Ona, 3 
sūnūs: Vinca, Coaldale; Prana, 
tarnystoje; Juozapa namie; 3! 
dukterys: Margareta ir Ogiena 
namie, Helena isz Ashlando.) 
Taipgi dvi seserys: Viktorija,’ 
pati And. Recklaiczio, 206 W.i 
Centre uly., ir Nellie Markunie- 
ne, Girardville, ir broli Tamo- 
sziu Wilkes-Barre. Prigulėjo 
prie Szvento Juozapo parapi
jos ir prie Suvien. L. A., 211 
Kp. Laidotuves atsibus Ket
verge su Szv. Miszomis Szv. 
Juozapo 'bažnyczioje 9 vai., ry
te ir bus palaidotas parapijos 
kapinėse. Graborius L. Tras- 
kauskas laidos.

—■ Utarninke pripuola Szv. 
Apolinaro; Seredoj Szv. Kris
tinos; Ketverge Szv. Jokūbo 
Apszt., Petnyczioj Szv. Onos.

—< Garnys paliko sveika ir 
drūta sunu del W. Szerksznius 
(Frontono peczes.

—- Lietuviu Moterių Kliu- 
bas isz Coaldales turėjo savo 
iszvažiavima Nedelioje, Lake
food Parke.
f J—‘ tMahanojjaus konsulmo- 
nai pirko nauja troka arba 
maszina del ugniai gesyti, del 
Citizens Fire Co., ugnagesiams 
už $16,500 nuo Seagraves Cor
poration, Columbus, Ohio.

— Garnys paliko patogia 
dukrelia del J. Dereszkevicz- 
iems, 609 W. Mahanoy Avė.

— Ponas Vincas Gusczius, 
su paczia, ana diena motoravo 
in miestą su reikalais, taipgi 
atsilankė “Saules” redakcija, 
nes ponstva Guscziai yra musu 
skaitytojai. Szirdingai acziu už 
atsilankyma.

Tris 
brolius: Joną, Maizevilleje, 
___________ l, ir Vinca isz Gi- 

rarrvilles; trys seserys: Mare 
Czemoskiene, P. Stiniuiene, Gi- 
rardvilles ir Agnieszka Zatavs- 

j kiene isz Big Mine Run. Laido
tuves atsibuvo Panedelyje su 
apiegomis Szv. Vincento baž- 
nyczioje 9-ta valanda ryte, ir 
palaidotas Szv. Jurgio parapi
jos kapinėse Shenadorije. Gra- 
borius A. J. Vilinskas laidojo.

— Stanislovas Kominskas, 
38 metu, nuo 148 Railroad uly., 
likos sužeistas in galva per 
puolimą tapo Knickerbocker 
kasyklose. Kominskas randa
si Locust Mt. ligonbute.

nepamete savo pilietybe vieiJ 
del to, kad jis 'balsavo svetimo
je'szalyje. Bet pagal instatyma 
kuris inejo galen toje dienoje, 
asmuo kuris Sausio 13 d. 1941., 
arba vėliau balsavo politinia- 

................... j_ime rinkime svetimoje szalyje 
Nuo to laiko czia'ar^a balsavo plebicite nuspres- 

kuris1^ soverenuma svetimos terito- 
j rijos pameta Amerikos piliety

be.
Reikia czia pažymėti, kad 

tai turėjo 'būti politinis rinki
mas ir kad toks plebicitas tu
rėjo nuspręsti soverenuma sve
timos teritorijos.

Pametimas
Amerikoniszkos

Pilietybes

Geriausia Pieszeja Zhukov Pažemintas

Shenandoah, Pa. — Randasi 
vietinoje ligonbutoje del gydy
mo: Antanas Služis isz Girard- 
villes; Edvardas Senavaitis, 
Shenadoro; Ona Pekuniene, 
Mahanoy City.

— Puldamas po
riaus gerai žinomas ūkininkas 
Vincas Zamonas isz Zion Grove 
likos pavojingai sužeistas, ir 
randasi Locust Mt. ligonbute.

trakto-

f Shaft, Pa. — Garnys ana die
na paliko pas ponstva Al. Vy- 
ėziulius patogia dukrelia.

Pittston, Pa. — Jonas Siū
liaus, nuo 64 Michell ulyczios, 
kuris mirė Liepos 14-ta diena, 
likos palaidotas su apiegomis 
Szvento Kazimiero bažnyczioje 
ir parapijos kapuose. Velionis 
paliko paczia Jeva, dvi dukte
rys ir 4 sūnūs, taipgi dvi sese
rys ir 5 brolius.

— Liepos 9-ta diena numi
rė gerai žinomas gyventojas 
Andrius Radžiūnas isz Ply
mouth©. Paliko paczia, viena 
sunu, 4 dukterys, taipgi 9 anū
kus ir viena pro-anuka.

Cleveland, Ohio. —■ Liepos 
(July) 22 iki 25 dienomis, in- 
vyksta sukaktuvinis L. R. K. S. 
A. 55-tas Seimas. Prasidėjo 
Panedelyje Liepos 22-tra die
na, 10 valanda ryte su iszkil- 
mingomis pamaldomis Szvento 
Jurgio bažnyczioje, 6527 Su
perior Ave., Clevelande. Szv. 
Miszios atlaike Kun. J. F. 
Baltuseviczius, diakonu buvo 
Kun. J. P. Angelaitis; sub-dia- 
konu Kun. J. Savulis isz Ey- 
non, Pa., ceremonijų vedejn 
Kun. B. Ivanauskas isz Akron, 
Ohio. Pamoksta pasakė vietos 
klebonas Kun. V. G. Vilkutai- 
tis. Atstovai apsigyvens Hol- 
lenden kotelyje, 610 East Su
perior Avenue. Seimo priėmi
mo vykdomojo komiteto: P. P. 
Muliolis, pirmsedis; J. Gražu
lis, vise-pirmsedis; J. G. Vens- 
lovas, sekr., P. Kundrotas sekr. 
pade jas; V. Bartkus, iždinin
kas; P. Glugodiene ir J. Salase- 
viezius iždo globėjai. — G.

Klausimas —• Atvykau in 
Suvien. Valstijas kaipo jūrei
vis 1944 m.
gy venu. Mano draugas, 
paežiu motu ir paežiu budu ne
legaliai invažiavo in Suv. Vai., 
isz važiavo in Kanada per Ka
lėdas ir jis tenai gavo immigra- 
cijos viza ir dabar grižo lega
liai. Ar asz galiu taip pat dary
ti?

Atsakymas — Patvarkymai 
vykti in Kanada gauti immi- 
gracijos viza — dabar tas žygis 
vadinamas “Canadian Pre-ex
amination” — neseniai buvo 
pakeisti ir dabar ne taip leng
va gauti leidimą del “Cana
dian Pro-examination” kaip 
pirmiau. Ateivis, kuris turi 
žmona, nepilnameczius vaikus 
arba tėvus gyvenant Suv. Vai., 
gali praszyti “Canadian Pre
examination” privilegijos ka
da Suv. Valstijose iszgyvena 
viena meta; bet jeigu neturi to
kiu giminiu szioje szalyje, jis 
turi czia gyventi penkis metus 
priesz padavima tokio praszy- 
mo. Jo doriszkumas turi būti 
kuogeriausias ir visais kitais 
atžvilgiais turi būti tinkamas 
natūralizacijai, t. y., turi pri
klausyti prie rases ar žmonių 
kurie gali būti naturalizuoti. 
Turi atsiminti, kad ^jeigu yra 
daug vizų praszymu del sza- 
lies kur jis gimė ir jam prisiei
tu laukti ilgiau meto laika gau
ti tokia viza, jam leidimas 
vykti in Kanada bus atsakytas, 
ir jam bus pasakyta grižti at
gal in savo gimtini kraszta ir 
tonais laukti vizos.

Kur Afideivitius Siusti

“Canadian
Pre-Examination”

Klausimas Ar teisybe,

pilietybe jeigu jis balsuoja sve
timoje szalyje? Mano draugas 
gyvena užsienyje ir jis raszo, 
kad jam Amerikos pasportas 
buvo atsakytas todėl kad jis 
neskaitomas Amerikos pilie- 
cziu nes jis balsavo svetimoje 
szalyje.

Atsakymas — Priesz Sausio 
13 d. 1941 m., Amerikos pilietis

Klausimas — Mano sesers 
vaikas Vokietijoj. Noriu ji par
sitraukti in Suv. Valstijas. Jis 
nėra Vokietys. Nuvežtas in Vo
kietija per kara jis ten vis gy
vena. Iszpildžiau užlaikymo 
afideivita pagaminau visus rei
kalingus dokumentus apie ma
no pinigiszka stovi. Kur asz'tu
riu pasiusti tuos afideivitus ir 
kitas popieras. Ar man pasius
ti in ta organizacija isz kurios 
gavau blankas, ar tiesiog se
sers vaikui, ar Amerikos kon
sului?

Atsakymas — Afideivitus 
niekad nesiuskit in ta organi
zacija isz kurios gavai. Papras
tai, reikia siusti tiesiog gimi
nėms kuriems iszpildete. Bet 
jeigu sesers vaikas gyvena toje 
dalyje Vokietijos kuri vis ran
dasi po Amerikos okupacijos, 
gali pasiusti afideivitus ir vi
sus reikalingus dokumentus 
Amerikos konsulatui Vokieti
joj.

Dabar konsulatai randasi 
Berline, Bremene, Frankforte, 
Munich ir Stuttgart. Siuskite 
afideivitus in arcziausia kon
sulatą. Pasiusk laiszka tinka
mam konsulatui “In care of 
i he Department of State, 
Washington 25, D. C.” Vartok 
tiek paczto ženkleliu ant vokos, 
kiek reikalauja pacztas in Eu- 
ropa. t. y. penki centai už pir
ma uncija, etc. Ant vokos pažy
mėk “Immigration matters 
only.”

Gimimo Certifikatai

ta fakta. Dabar norį

Baneniu Del Amerikiecziu
Shenandoah, Pa. f Panele Sta
se Norkievicziute (Nork), nuo 
26 Weston Place, numirė Ket
verge popiet, namie. Velione 
sirgo trumpa laika. Gimė Sh- 
enadorije. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Lietuviu Mo
terių Kliu'bo isz Schuylkillo 
pavieto ir prie Moterių Fede
racijos. Paliko trys seserys: 
Helena namie;J. Ounsworthie- 
ne, Philadelphia, Pa., ir Julija 
Dziukiene, mieste; tris brolius:1 
Vincas, New Jersey; Joną ir 
Bena Philadelphia. Laidotu
ves invyko Panedelyje isz J. 
W. Levanavicziaus koplyczios 
206 N. Main uly., su Szv. Misz- 
omis Szvento Jurgio bažny
czioje 9 valanda ryte ir palai
dotas Szv. Marijos kapinėse.

Girardville, Pa. f Pilypas 
Navitskas 65 metu amžiaus isz 
Big Mine Run arti Ashlando, 
numirė Ketverge 2:15 valanda 
ryte Hamburg ligonbute. Ve
lionis gimęs Shenadori, o apie 
23 metai adgal persikraustė in 
Big Mine Run. Buvo anglika- 
$įs. Kitados dirbo prie Potts

Szitas Indijonas, Choco, ir kiti toki augina ir gamina ba- 
nenes del musu. Szitie Indi jonai yra tikrai laukiniai. Jie 
save pentinasi, dažosi raudonomis ir juodomis spalvomis ir 
gyvena kaip tikri laukiniai. Jie augina benenes ir paskui 
parduoda biznieriams, kurie pasiunczia jas mums in Amerika.

Klausimas — Mano seniau
sias brolis gyvena Lietuvoje. 
Jis gimė Suv. Vai. bet negali 
i n rody t i
grižti in Amerika bet nežino 
kaip gali parodyti kad jis Ame
rika gimė. Ka jis turi daryti?

Atsakymas — Inrodyti kad 
asmuo Amerike gimė yra rei
kalinga gauti gimimo metri
kus isz Department of Health 
aiba Bureau of Vital Statistics 
isz miesto kur gimimas invyko.

Bet ne visi gimimai buvo už
registruoti.

Jeigu negalima gauti gimi
mo certifikata, tai patartina 
gauti krikszto metrikus ir kar
tu su laiszku isz Sveikatos De
partamento (kuris pažymi fak
ta, kad tavo gimimo rekordą 
neranda) pasiusti.

Jeigu brolis nebuvo pa- 
kriksztytas, tai reikalinga gau
ti afideivitus isz dvieju asme
nų, kurie prislegia kad žino 
kad brolis gimė szioje szalyjeJ 
Afideivitus isz gydytojo ar ki
to asmens kuri prižiūrėjo moti
na kada brolis gimė skaitoma 
geras inrodymas. Arba afidei- 
vitai isz draugu arba. Susiedu Į 
tavo tėvu, kurie pažino broli 
kada jis buvo kūdikis. Tie as
menys, suprantama, turi būti 
senesni už broli.

Florence Smith, septyniolikos metu studente isz New York 
miesto, laimėjo pirma garbes vieta kaipo geriausia pieszeja 

tarp 50,000 mokiniu ir studentu, kurie inteike savo pieszinius 
paveikslus in tas rungtynes, rasti geriausia tarp mokyklos 
vaiku pieszeja. Czia panele Smith linksmai juokiasi ir džiau
giasi kai ji parodo savo pieszini savo draugams. Ji ne tik 

garbes vieta laimėjo, bet tuo pat sykiu gavo $10,000.

Amerikos Sportininkes Laimėjo

Szitos Amerikietes gražuoles laimėjo teniso rungtynes 
Anglijoje, Birželio (June) 14 ir 15 dienomis. Jos Anglija su- 
musze jau apie asztuonis metus. Isz kaires in deszine stovi:

Louise Brough, Doris Hart, Patricia Todd, Pauine Betz 
Margaret Osborne.

Generolo Patton Sunns

HT’"
George S. Patton, sūnūs garsaus Generolo Pattono, kuris 

ant karo lauko krito, priima savo mokslo užbaigimo laipsni 
nuo savo motinos, naszles. Jaunasis George Pattonas gavo 
savo paskyrima, savo komisija in armija taip kiti jo kliases 
mokiniai. Toje kliaseje baigė kariszkus mokslus dvideszimts 
vienas augsztu generolu sūnūs. Sziais metais didžiausias 

skaiczius jaunuoliu užbaigė savo kariszka mokslą ir 
stojo in armija.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Už tai dabar, be jokios priežas
ties, Generolas Zhukov yra pa
žemintas ir jam duodama visai 
prasta vieta. {

Tai jau labai, sena pasaka 
pas Stalina ir jo Politbura. Jie 
negali pakęsti kad koks žmo
gus nors kiek pakiltu ar atsižy
mėtu. Už tai, mes vis skaitome 
kaip augszti generolai ir dip- 
liomatai yra paszalinti, isz- 
tremti, ar kad juos isztinka 
staiga mirtis.

Generolas Zhukov dabar pa
skirtas in Odessa, kur jam vi
sai nebus progos ne pragarsėti 
nei dirbti. Generolo Zhukov 
paskyrimas in Odessa butu tas 
pats jeigu dabar mes savo Ge
nerolą McArthur paskirtume 
in kokia mainu pecze, arba Ge
nerolui Eisenhoweriui duotu
me darba mokinti jaunukus ka
reivius kur ten kokiame maža
me miestelyje in vakarus.

Stalinas jokio pasiaiszkini- 
mo neduoda ir nesako: Kodėl 
Generolas Zhukov buvo taip 
nubaustas, taip pažemintas? 
Bet mums aiszku kad jis už tai 
buvo pažemintas, nes jis buvo 
per geras ir per gerai visu žino
mas. Jis ne pirmutinis ir ne 
paskutinis!

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

20 Centai.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

PUIKI ISTORIJA 1

Kapitonas
Velnias

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

MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Utarninkas Liepos (July) 
23 d., 1946 m., bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
heaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

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.

Pirkie U. S. Bonus

i


