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Valdžios Kasztai Per Dideli■

Isz Amerikos
Karas Yra

Geras Biznis

‘FBI’ POLICIJA PER
SPĖJA VISUS

KAREIVIUS

EROPLANAS
SUSIDAUŽĖ Gaisras Ant Ispanij a Rengia

Politikieriai Milijonus 
Susikrovė Per Kara; 
Fabrikantai, Augszti 
Karininkai Ir Politikie

riai Susikalbėjo Ir 
In Bizni Ėjo

WASHINGTON, D. C. — 
Kai paprasti žmonių vaikai 
vaiska ėjo, ant karo lauko sto
jo ir ten savo krauja praliejo, 
kiti sau gera bizni dare ir szil
tas vietas sau insikure.

Lindsay C. Warren, kuris 
yra valdžios paskirtas isztirti 
kaip Armija vede bizni per ką
rą, aiszkiai pasakė kad vi
siems tikra sarmata ir baisi 
skriauda kiek milijonu doleriu 
buvo prakiszta per kara. Jis 
sako kad tik viename biznyje 
Armijai visai už dyka prakiszo 
daugiau negu $65,000,000,000.

Dabar Kongresmonas An
drew J. May isz Kentucky yra 
intariamas, kad jis save fabri
kantams parsidavė per kara ir 
gavo gerai atlyginti piniginė
mis dovanomis už tai kad jis 
kelis didelius kontraktus pa
skyrė savo žmonėms.

Paskui tas pats Kongresmo
nas insikiszo in Karo Sztabo 
Teismo reikalus, kai vieno fab
rikanto vaikas1
Sztabo teisiamas už nepaklus
numą. Kapitonas Garsson bu-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

in

buvo Karo

TRAUKINYS SU 
FREITO INŽINU

SUSIMUSZE
2 Žuvo, 27 Sužeisti

PORT WASHINGTON, L. I.
— Traukinys nuo Long Island 
Geležinkelio ka tik buvo iszsi- 
traukes isz Port Washington 
stoties kai jis visu savo smar
kumu susimusze su freitkariu 
inžinu. Kunduktorius buvo ant 
syk užmusztas, inžinierius bu
vo sužeistas ir pasimirė pirm 
negu ji galėjo iszimti isz sudau
žyto inžino. Keliautojai iszsi- 
gando ir pradėjo lipti per lan
gus ir grūstis pro duris, bet kai 
suprato kad pavojus jau praėjo 
nurimo.

Kitas traukinys prie Bay
onne, N. J., taipgi susimusze ir 
108 žmones buvo sužeisti. Ne
laime atsitiko prie Nassau 
Knolls Memorial Park. Szitoje 
nelaimėje vienas žuvo apart tu 
sužeistu.

WASHINGTON, D. C. —
FBI, Slapta valdžios policija 
dabar pasiuntė perspėjimus vi
siems pargryžusiams karei-Į 
viams gerai apsižiūrėti kad jie 
nebutu apvokti ar apsukti. Į 
Valdžia dabar už keliu dienu' 
pasiims apie 12,000,000 czekiuj 
kareiviams už j u isztojimo isz 
armijos laika, taip kaip oficie- 
liai karininkai gauna. Apart to 
Karo Sztabas taipgi iszsiuns1 
apie 15,000,000 bonu karei
viams. Visokį vagiai ir suk- 
cziai dabar zulinsis apie paczta 
ir lys prie kareiviu kai jie tuos 
savo pinigus gaus. Tai FBI, 
slapta valdžios policija isz' 
anksto perspėja visus karei
vius gerai apsižiūrėti.

DUKTĖ NUSZOVE
PATĖVI

6 Kareiviai Žuvo

LONG BEACH, CALIF. —
Trys Amerikiecziai ir trys Ki
ni ecziai kareiviai žuvo kai di
delis B-25 bomberis nukrito ir 
in szmotelius susidaužė. Kai jis 
nukrito jis sykiu ir susprogo.

i Karo Sztabo karininkai sako 
kad jie da tokio susprogimo ne-Į

SPRINGFIELD, ILL. — 19 
metu, suparalyžiuota mergaite 
ant smert nuszove savo pa-tevi. 
Ji ramiai sau sėdėjo ant savo 
supamojo krieslo ir laike ran
koje tuszczia revolveri kai po- 
licijantai pribuvo. Jos pa-tevis, 
Lawrence Barrygaryč kniupsz- 
czia gulėjo ant grindų szaliaj 
jos kojų, su keturiomis szuvais, 
kulkomis savo krutinėję.

Graži ir nelaiminga nes su
paralyžiuota duktė Jacqueline, 
policijantams pasiaiszkino kad 
ji savo pa-tevi nuszove apsigin
dama save. Pa-tevis Lawrence 
Barrygarye jau kelis sykius 
baisiai susibarė ir susipesze su 
jos motina, ir grasino kad jis 
visus iszžudys. Ginczai ir pesz- 
tynes kilo isz pinigu ir pragy
venimo. Pa-tevis sake kad jos 
motina ir ji pinigus meto.

Suparalyžiuota Jacqueline 
paaiszkiso kad ana Subata jos 
pa-tevis grasino nužudyti jos 
motina. Jos motina jau seniai 
bijojo kad nieko gero isz to ne- 
iszeis. Ji kelios dienos priesz 
tai nuėjo in antru ranku sztora 
ir rezmaine savo laikrodėli ant 
mažo revolverio. Ji ta diena 
iszejo biski pasivaikszczioti ir 
iszsivede savo mažesnius vai
kus su savimi. Ji paliko ta sa
vo revolveri su savo dukrele, 
Jacqueline.

Jos pa-tevis netikėtai parėjo 
namo ir tuoj aus pradėjo ja in- 
tarineti, ir paskui pasiėmė di
deles žirkles ir norėjo ja nudur
ti. Ji isz po savo andaroko isz- 
sitrauke ta revolveri ir paleido 
keturis sziuvius stacziai savo 
pa-teviui in krutinę. Jis krito 
negyvas ant vietos. Teismas 
dukrele iszteisino.

I
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Laivo
20 Žuvo; Kariszki Lai

vai In Rageiba

buvo mate.
Žmones ant žemes mate kad 

tas bomberis pavojuje ir jiesz-| 
ko kur nusileisti, nes jis kelis i 
sykius labai žemai lėkdamas 
apsuko visa miestą ir paskui 
dingo. Žuvusieji: Leitenantas 
Craig L. Charter, isz Whittier, 
Calif., Leitenantas Floyd E. 
Gorton, isz Santa Ana, Calif., Į 
Tech. Sergeant Joseph A. 
Sears, isz Somerset, Ky., Kapi
tonas Louis Feng, klumoczius 
ir Kariszkos mokyklos moki
niai Kiniecziai Wen Lo Chen ir 
Wan Jen Liu. Visi jie buvo ap
sistoję Enid mieste.

In tris dienas du kariszki 
eroplanai fiukrito ir visi užsi- 
musze. Karo Sztabas dabar ty
rinėja kas darosi ir kodėl tos 
nelaimes atsitinka. In viena 
sanvaite apie penki eroplanai 
nukrito ar turėjo netikėtai nu
sileisti.

NORĖJO NUŽUDYTI
PREZ. TRUMANA

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžios slapta policija suėmė 
viena žmogų, kuris kiesinosi 
Prezidentą Trumana nužudyti. 
Slapta policija FBI nepaskelbe 
to žmogaus vardo ar pavardes, 
bet sako kad tas žmogus dabar 
yra suimtas ir policija dažinos 
ar jis vienas ta sumanė ar gali 
jis yra kieno papirktas. Jis bus. 
dabar patrauktas in augsz- 
cziausi teismą kur turės pasi- 
aiszkinti ar būti apsūdytas.

‘PERGALES DIENA’
RUGP. - AUG. 14 D.

Caixas” ant 
larbininku ir

RIO DE JANEIRO, S. A. — 
Baisus gaisras : jztiko dideli 
laiva “Duque de 
mariu. Deszimts
deszimts keliauto u žuvo, tiek 
nuo gaisro kiek ir nuo iszgas- 
ties ir užsigrudimo.

Apie dvideszimts kariszku 
laivu pribuvo in phgelba ir pa
ėmė keliautojus, kuriu buvo 
apie 1,567, ir apie penki szimtai 
darbininku ir jūreiviu.

Vienas Brazilijos povandeni
nis laivas, submarinas, Graja- 
hu, inplauke in uosta su 280 
iszgelbetu keliautoju.

Darbininkai jūreiviai žuvo 
kai laivo pecziai susprogo, eks- 
pliodavojo. Bet keliautojai ku
rie žuvo, tai žuvo už tai kad jie 
baisiai iszsigando ir stengėsi 
save per greitai iszsigelbeti 
nuo deganczio laivo. Vieni szo-l 
ko in vandeni, kiti pasileido in

Mes atsimename kad Japonai 
užpuolė mus per Nekalto Pra
sidėjimo Paneles Szvencziau- 
sios Szvente. Tai rodos dera ir 
tinkama kad dabar In Dangų 
Ėmimo Paneles Szvencziausios 
Szventes iszvakarese Ameri
kos Pergale ant Japonu butu 
paskelbta.

MERGINA
KOTELYJE

PHILADELPHIA, PA. — 
Doris Zerby, 17 metu amžiaus 
mergina iszkrito per langa isz 
York vieszbuczio, 1221, Wal
nut ulyczioje ir liko gyva. Ji 
buvo nuvežta in Jefferson li- 
gonbute kur ji pasiaiszkino: 
“Kas nors mane per langa isz- 
stūmė.”

Kita Kara
Baisus Žemes Drebėjimas Prie 
San Juan, Puerto Rico, Daug 
Bledies Padaryta; Prez. Truma
nas Paskelbė Rugp. 14 D. Kaipo 
‘Pergales Diena f Kareiviai Ap- 
laikys Czekius Ir Bonus Už Ju 
Isztojimo Isz Armijos Laika

mares su mažomis valtelėmis 
kurios ar apsivertė ar nusken
do. Tie kurie pasiliko ant laivo 
beti, nes kariszki laivai, nesibi
jodami gaisro priplaukė prie 
pat deganczio laivo ir visus 
žmones pasiėmė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS DINGO
PACIFIKE

9 Oficieriai Ir 3 Karei
viai Ant Eroplano

WASHINGTON. — Prezidentas Truman- 
as praszo Kongreso ir Senatoš kad visi Tary
bos nariai stengtųsi savo kasztus sumažinti ir 
kad butu galima daugiau pinigu sutaupinti. Jis 
sako kad jie turėtu valdžios bizni vesti taip kaip 
jie savo bizni veda, Geras biznierius niekados 
daugiau nepraleidžia in metus negu jis uždirba. 
Musu politikieriai ir valdininkai daug daugiau 
valdžios pinigu praleidžia in metus negu in val
džios izda ineina! Jau dabar del sziu metu pra
leido $1,900,000,000 daugiau negu inejo in izda. 
Bet Prezidentas turi vilties kad su metu pabaiga 
visa tai galima iszlyginti ir su ineigomis suderin
ti. Szitas Prezidento pasiulinimas nepatiks ta
rybos nariams nes juo daugiau valdžios pinigu 
jie praleidžia juo geriau jie gali savo draugams 
pasitarnauti, ar tai duodami kompanijoms ir fa
brikantams gerus ir riebius kontraktus, ar tai ki
tiems gerus darbus ir sziltas vietas.

MANILA. — Didelis B-17 
kariszkas bomberis iszleke isz 
Manila in Okinawa ir nieko 
niekam nepraneszes pradingo. 
Nieko isz jo jau negirdeti nuo 
Liepos (July) 25.

Tas keturiu inžinu eroplanas 
jokio raporto ar žinios nedave 
nuo to laiko kai jis pasikėlė isz 
Nicholas Field. Armija dabar 
pasiuntė savo eroplanus ir ki
tus bomberius jo jieszkoti.

Vardai ir pavardes tu kurie 
ant to bomberio buvo yra: Pul
kininkas D. B. Schannys, Pul
kininkas H. Estes, Major H. B. 
Jones, Kapitonas H. Chapman, 
Leitenantas Dobson ir karei
viai H. R. Maxey, J. Buchansk, 
ir J. Hodges; visi isz Penktos 
Karo Oro Armijos. Ir Pulkinin
kas L. O. Krug, Leitenantas

ISZ PARYŽIAUS. — Rusijos Ministeriš
Molotov reikalauja kad Tautu 
Sanjunga iszlais vintu Ispani
jos ir nuverstu nuo sosto Fran
cisco Franco, kuri jis vadina 
Faszistu ir Hitlerio ir Mussoli
ni o iszpera. Jis sako kad Ispa
nijos valdžia dabar rengia kita 
kara. “Negalima ilgiau lauk
ti,” sako Molotovas,.. .“to lai
ko kada laisves ir demokrati-

Policija ir detektyvai sužino
jo kad ji buvo pasiėmus kam
barį tame York hotelyje su ko
kiu ten vyru. Jiedu pasisakė ’ 
kad jie yra “ponas William C. 
Coffee su žmona, isz Haddon
field, N. J., o tikrumoje ji yra
Doris Zerby isz Allentown, Pa. pelkininkas J. F. Foy, Major1 Jos krasztai stos in pagelba Is- 
Paskui policija daugiau suži- j g Michael ir Kapitonas B.
nojo apie ta panele. Ji susigra- q Smeltzem isz Septintos Karo
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vo musu kareiviu užkariautas,'menesiai atgal. Ji jau tris sy-* 
bet musu valdžia iki sziol nebu- kius buvo Philadelphijos ligon- 
vo paskyrus dienos kada iszkil-’ butese, ir syki isz vienos ligon-j 
mingai ir oficialiszkai ta diena butes pabėgo. Ji buvo automo- 
butu apvaikszcziojama.

Taip sau Amerikiecziams ta'menesiai atgal policija ja rado 
diena maža ka reiszkia, bet beveik be sanmones bevaiksz- 
mums Lietuviams, ypacz Kata- tinejant po ulyczias. Jos tėvai 
likams tai isz tikro ta diena la- gyvena, 617 St. John ulyczios, 
bai reikszminga ir lemianti. Allentown, Pa.

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas paskel-. 
be kad Rugpjuczio (Aug.) ke-. 
turiolikta bus “Pergales Die-* 
na.” Ta diena -Amerikiecziai 
apvaikszczios Japonu pasida-j 
vimo ir j u kraszto užkariavimo 
szvente. Nors Japonai jau se-Į 
niai pasidavė ir ju krasztas bu-’ baliuojo sau merg-vaiki keli

bilyje kuris susidaužė. Trys

Oro Armijos. Ju antraszus Ka
ro Sztabas nepaskelbe.

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

:: Tiktai 15<J ::

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

panijos žmonėms kurie dabar 
vargsta ir kenczia po Faszistu 
jungu. Ispanijos valdžia, kaip 
Hitlerio ir Mussolinio yra viso 
pasaulio taikai pavojinga.” 
Jis toliau trauke savo dainele: 
“Laisve mylintieji žmones rei
kalauja kad Faszistu dienos 
butu greitai suskaitytos ir už
baigtos. Francisco Franco yra 
Faszistas ir jo visa valdžia yra 
Faszistine. ’ ’ Molotovas taip 
szventai ir su tokiu pasiszven-

timu kalbėdamas apie laisve 
Ispanams visai pamirszta kad 
ir kiti krasztai tos laisves nori. 
Jam taip labai rupi Ispanijos 
žmonių laisve, ir jis taip pikti
nasi isz Ispanu valdžios, bet 
nei žodžio nesako apie Pabalti- 
jos krasztus, apie Lenkija-Lie
tuva ir visus tuos krasztus ku
riuos Rusija pavergė. Jam, 
kaip ir visiems Sovietams da
bar ne Ispanijos žmonių laisve 
rupi, bet Ispanijos valdžios jie- 
gos rupi. Dabar, apart Angli
jos, vien tik Ispanija tebeliko 
atsispirti priesz Sovietu užma
nymus visa Europa užkariauti. 
Sovietams labiausiai nepatin
ka Ispanijos valdžia už tai kad 
ji yra Katalikiszka. Sovietai 
dabar kalba apie laisve Ispa
nijoje, o akis užsimerkia ir ne
mato kas darosi po j u nosimis, 
ka jie su ta laisve patys daro.

.0
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Kas Girdėt
rius. Taip darydami jie pelni- 
jo devynis centus ant kiekvie
no dolerio.

NERAMI NEPRIKLAUSOMYBES
DIENA FILIPPINIECZIAMS

Gaisras New Yorke

Tik už keliu dienu Washing - 
tono mokslincziai dasiprotejo 
kas ežia darosi. Dabar jau ir 
Szvedija ir kiti krasztai ima

patys komunistai savo pinigu verte kelti augsz- 
leziau. Tie kurie apie tokius da
ly kus žino, sako kad viskas' 
Amerikoje da pabrangs apie 
14%, reiszkia musu dolerio 
verte tie'k nusmuks!

Amerikiecziai kartais nusi
skundžia kad jie negali Komu
nistu suprasti. Ir tai visai nc- 
dyvai, nes
komunistu nesupranta ir nega
li komunistas su komunistu su- 
siszneketi ir sutikti.

Francuzijos komunistai su 
savo vadu Thorez visa kosere 
reke ir spiege kad Ruhr slėnis 
turi būti visai atskirtas nuol 
Vokietijos. O tik ana diena 
pats Molotovas griežtai pasakė 
kad negalima atskirti to slėnio 
nuo Vokietijos. Vienas Fran- 
euzu komunistu Politburo na
rys prisipažino kad jis dabar 
nežino ka sakyti ir ko reikalau
ti. Francuzu Taryboje geri ko
munistai pritarė Prezidentųi- 
Premierni Bidault kai jis Molo
tovui pasiprieszino, bet jie pa- 
siaiszkino kad jie tikisi kad 
viskas komunizmui ant gero 
iszeis, net Stalinas da vis Sta
linas ir Molotovas yra jo pra- 
naszas.
f --------------::--------------

Vienas jaunas Senatorius vi
sus politikierius baisiai iszgaz- 
dino kai jis padavė inneszima 
kad visi politikieriai ir tie ku
rie nori vietas valdžioje užimti, 
turėtu būti iszagziminavuoti 
pažiūrėti ar jie yra pilno proto. 
Visi politikieriai kaip vienas 
sukilo priesz toki inneszima. 
Matyti, nei proto nereikia mu
su kraszta valdyti.

Į ----- * a -~W»

Anglijos Taryboje, karalisz- 
kos gimines Esme Blįgh davė 
inneszima kad Anglijos Par- 
liamentas turėtu priimti ir pil
dyti krikszozionystes dėsnius 
ir instatymus jeigu nori prie 
taikos prieiti. Viscount Addi
son atsake: “Gaila kad gerbia
mas Esme Bligh negalėjo ka 
protingesnio pasakyti.”

 • • - -

Ana sanvaite vienas augsz- 
tas žmogus parvažiavo isz Ru
sijos. Jis pasakė kad Maskvoje 
Amerikos Ambasados durys 
niekados nebuvo nei užrakin- • ' ė ■ •
tos nei uždarytos. Kai vienas jo 
.draugu su nusistebėjimu pa
klausė argi Moskvoje neatsi
randa vagiu, tas 'žmogus pasi- 
aiszkino: “Moskvoje gal yra 
daugiau vagiu negu Washing
tone, bet jie nedrysta prie 
Amerikos Ambasados nei pri
siartinti, nes Rusijoje didžiau
sias prasikaltimas yra prisiar
tinti prie Amerikos Ambasa
dos. Visi musu tenai kaip vel
nio bijosi nes visiems yra val
džios uždrausta su mumis už
sidėti. ’ ’

Molotovas dabar stato Rusi-

WASHINGTON, D. C. — 
Pirma Nepriklausomybes Die
na Filippiniecziams Amerikie
cziu prižadėjimu ir Amerikos 
instatymu invyko Liepos 
(July) 4 d., 1946m.

Filippiniecziai apvaikszczio- 
jo savo iszkilminga szvente,! 
kada szimtai milijonu kitu 
Aziatiszku žmonių vis kovoje 
už savo politinius teises.

ja kaipo Vokietijos iszvaduoto-i 
ja. Jis dabar patogiai pamirsz- 
ta kad Rusija buvo pasižadėjus 
atkerszyti Vokiecziams, ir la
bai lipszniai kalba apie Vokie
tijos atstatyma. Jis sako kad 
negalima Vokietijos suskaldy
ti, bet reikia ja palikti kokia ji 
ir buvo. Ir aiszku kodėl Molo
tovas tokios vienybes nori Vo- 
kiecziams, nes tada bus daug 
lengviau komunizmą po visa 
Vokietija iszplatinti.

Nors Molotovas kalba kaipo 
geradaris ir iszvaduotojas, 'bet 
tuo paežiu sykiu reikalauja 
kad Vokiecziai deszimts bili
jonu doleriu sumokėtu Sovie
tams už kara. Susipratusieji 
Vokiecziai nepasitiki Molotovo J 
saldžiais žodžiais, bet kaikurie. 
redaktoriai ir raszytojai dabar 
Sovietus in padanges kelia.

Vienas sanžiningas buezerys, 
Tulsa mieste szitaip pasigarsi
no savo 'bizni: “Mes jautienos 
turime ir parduodame, bet ji 
perbrangi, mes patys jos ne- 
pirktume ir savo draugams 
nepatariame pirkti! ’ ’

■ • •
Kiek dabar galima matyti, 

tai ne taip greitai tautos prieis 
prie taikos sutareziu kaip bu
vo isz pradžios tikėtasi. Taikos 
sutartys del Italijos, Bulgari
jos, Komunijos ir Finlandijos 
nebus sutvarkytos iki Lapkri- 
ezio (Nov.) menesio. Taip ilgai 
užims už tai kad didžiųjų 
krasztu atstovai dabar neturi 
laiko tais klausimais užsiimti. 
Jie dabar užimti su Vokietijos 
ir Austrijos klausimais.

Sovietai dabar labai gražiai 
apsieina su Vokiecziais kurie 
randasi po Rusijos valdžia. Tei 
Vokiecziai dabar tenai gauna 
daugiau maisto negu tie kurie 
yra po Amerikos valdžia. So
vietai taip daro ne isz kokios 
ten mielaszirdystes bet kad no
ri Vokieczius prie saves pa
traukti ir visa Vokietija suko- 
munizuoti.

■!

Detroitiecziai yra geri biz
nieriai ir moka kaip 'bizni vesti.1 
Kai tik musu Kongresas panai- Į 
kino visus kasztus suvaržymus 
ir 'kai viskas pradėjo taip bai-, 
šiai brangti Amerikoje, Kana-, 
dos valdžia tuojaus pakele sa
vo dolerio verte. Pirmiau, Ka
nados doleris ežia buvo vertas 
tik 91^, bet Kanados valdžia 
pamate kad viskas labai Ame-' 
rikoje brangsta ir Amerikos 
doleris smunka žemyn. Už tai 
ji pakele savo dolerio verte. 
Paprasti Detroito žmones tuo
jaus suprato kad ežia gera pro
ga pasipinigauti. Jie savo 
mieste savo pinigus iszsimaine 
in Kanados dolerius kuriuos 
jie gavo už devyniosdeszimtis 
viena centą; paskui pervažiavo 
per rubežiu pasisveczioti ir vi
sus tuos Kanados dolerius vėl 
persiinąįnę įjj, Amęrįkbs dole-i

arba pradžia
SKAITYMO
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64 pus., Did. 5x7cot
Tiktai, 10c.
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Sziems nelaimingiems Fili
ppiniecziams pirma Nepriklau
somybes Diena buvo tik ženk
las. Jie vis turi žiūrėti in Su v. 
Valstijas del vedimas paramos. 
Gauti ta parama, jie turės duo
ti militariniu, laivyno ir oro 

' teisiu Suv. Vai. ir ekonominiu 
teisiu Amerikos biznieriams ir 
Amerikos kapitalui.

1898 m. po vadovyste Emilio 
Aguinaldo, Filippinai sukilo 
priesz Ispanu valdymą tuom 
pat metu kada Admirolas De
wey naikino Ispanu laivyną 
Manila Bay. Filippiniecziai ta
da tikėjo kad Ispanijos užleidi
mas Suv. Valstijoms jiems at- 
nesz nepriklausomybe. Kada 
taip neinvyko Aguinaldos pul
kai vis kovojo už laisve — szi 
karta priesz Amerikieczius. Už 
trijų metu salos buvo “nura
mintos” ir civile valdžia in- 
steigta. Po tam Suv. Valstijos 
ruosze sziuos žmones del savi- 
valdybos.

William Howard Taft 'buvo 
salų pirmas civilis gubernato- 

1 rius. Civilis gubernatorius val
de salas su pagel'ba prezidento 
paskirtos komisijos.

1907 m., pirma legislatura 
buvo insteigta. 1916 m., pagal 
Kongreso instatyma, iszrink- 
tas Senatas užėmė vieta komi
sijos. 1934 m., Kongresas pra
vedė ir Filippinu legislatura 

' priėmė instatyma kuris parū
pino nepriklausomybe 1946 m. 
ir iki tam laikui buvo sau val
domos, bet neturėjo balso sve- 

j timuose reikaluose. Pagal kon- 
' stitucija priimta 1935 m., Fili
ppinai iszrinko savo preziden
tą. Filippinuose buvo Suv. Val
stijų Higr Commissioner.

Filippinai tapo nepriklauso
ma sala blogu laiku, kada visa 
Filippinu ir Amerikiecziu pa
stangų pabudavota statyba ir 

i iszsivystijimas buvo karo su- 
I naikinti.
j Musu Kongresas jau prave
dė du bilius, parūpinant vedi- 

!me parama naujai Respublikai 
per sekamus sunkius metus. 
A7ienas bylius duoda mokes- 
czius už karo nuostolius ir per
taisymai ir yra isz dalies isz- 
pildijimas Amerikos karolaiko 
prižadėjimo netik paliuosuoti 
salas nuo prieszo bet jas atsta
tyti. Kitas bylius lieczia muitą. 
Beveik 80% Filippinu preky
bos buvo su Amerika, todėl 
naujutėlė respublika negalėtu 
pakelti muito barjeras.

Manuel Roxas, laimėjo Ba
landžio men., rinkimus ir in- 
szventintas Filippinu prezi
dentu Gegužes (May) 28 d., ir 
ant syk tapo respublikos prezi
dentu Liepos 4 d. Yra narys 
Nacionalistu partijos (didžiau
sia) ir ji stipriai remia biznis 
ir žemes savininkai. Darbo ir 
agrikultūros grupes jo nereme'. 

j.Ir net dabar vis kovoja.
Administracija turės neisz- 

' pasakytai daug visokiu veika
lu. Salose yra 43 skirtingas 
rasines grupes. Nėr daug mais
to. Mažai progreso padaryta 
atstatyti isznaikintas vietas ar

ba atgaivinti svarbiausias tar-Į 
ny'bas kaip transportacija, te
lefoną ir elektra. Yra visokiu 
politiniu ir policijos dalyku, 
kaslink neatorizuotu neszioji- 
mu ginklu, ypacz priesziu ūki
ninku draugijos Huk'balahap. 
Tas vardas reiszkia “žmones 
priesz Japonija” partija. Pra-| 
eitais metais daug susikirtimu 
invyko tarpe policijos ir szios' 
grupes. Szie ūkininkai nori1 
kreiptis pasaulio dėmėsi in Fi
lippinu darbininku vargus, per 
ilga laika jie dirbo kaip vergai' 
didžiuliuose dvaruose turtingu 
Filippiniecziu ir senu Ispanu 
savininku. Tie nesutikimai bu-j 
vo svarbi dalis Balandžio' 
(April) men., rinkimu. Negali
ma spėti sziandien ar Preziden
tas Roxas, ir jo valdžia rems 
kokias reformas padėti sziems 
darbininkams.

Antras rimtas rinkiniu klau-
smias buvo kolaboracija su Ja
ponais. Roxas, pats 'buvo kal
tintas už prielankumą Japo
nams, nors ir generolas MacAr-
thur tikėjo in jo patriotiszku-
ma ir isztikimumas. Jo prieszai 
ji smerkė.

Roxas nedaug kalba, 'bet 
stengia atgaivinti jo szalies be
veik sunaikinta vedima. Net ir 
priesz jo inauguracija jis suti
ko daug prieszinimo nuo tu Fi
lippinu kurie netik nenori kad

Czia isz oro matoma kai vandeni pila ant gaisro, kuris taįp labai dege nuo palieto alie
jaus prie St. George Ferry Te.minai, New York mieste ant Staten Island. Keli žmones bu
vo isz visu pusiu liepsnos apsupti. Ugniagesiai, buvo pasza^kti isz visu miesto krasztu.

Kaip Apsergeti Valgi
Nuo Mušiu

WASHINGTON, D. C. — 
Kiekviename metu laike yra 
svarbu apsaugoti valgi nuo 
dulkiu, bet kuomet mušiu lai
kas prasidėjo, yra pavojinga 
neparupinti kokio nors paran
kaus budo, kad neprileidus mu
šiu prie valgio. Virti valgiai,

sociales sanlygos butu kokios kurie padėti nuoszaliai atauszi- 
buvo priesz kara bet nenori sa-'mui; arba szilti valgiai, kurie 
vo szalies ekonominio nusilei- lieka po valgio, ir kuriems rei-
dimo Suv. Valstijoms.

— C. C. F. A. U

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas.
Pasilikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles it 
Gailesczio.
Maldos vakarines.

Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 

Kad a kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiau* atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento 
Malda Szv. Tamosziaus.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus.
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų.
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo.
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Saule Publishing Co.,
MĄHANOY CITY, PA.

jai jeigu svetima szalis stengtu Į vasaros laiku, 
insimaiszyti in kova tarpe--------
sziauros ir pietų. Ir saryszyje
su sziu Rusijos karo laivu at-

. vykimu pasiulijimai buvo pa- 
1 daryti parduoti Alaska Suv. 
' Valstijoms.

William E. Seward, kuris ta
da buvo Valstybes sekretorius 
tikėjo in Alaskos ateiti, bet 
daug Kongresio nariu prieszi- 
nosi. Jiems Alaska atrodo kaip 
“ice box” ir net kada pinigai 
buvo užmokėti jie vis vadino 
Alaska “Seward’s Folly.”

kia atauszti priesz dėsiant in 
szaldytuva, butu daug sauiges- 
nej vietoj, jei jie butu indeti in 
szcpeles padarytas isz sietu. 
Tokias szepeles galima laikyti 
bile kur, jei tik randasi užtek
tinai oro pereiima, cirkulacija, 
ir jos apsaugos valgi nuo mu
šiu ir pelių. Tas szepeles gali
ma padaryti su kojoms, kas ne
prileistu skruzdžių prie valgio, 
jei jos randasi. Sziltame ore, 
valgiu, kurie greit genda, ne
reikia kitur laikyti, kaip tik 
szaldytuve žiema, ir pavasario 
ir rudens dalyse didele, gerai 
ventiliuojama (oro pereiima) 
szepele užima szaldytuvo vieta, 
ir sutaupo daug pinigu. Ta sze
pele galima padaryti isz sietu, 
kurie vartojami langams.

APIE ALASKA

WASHINGTON, D. C. —
Priesz beveik 90 metu Alaska, 
tuom metu pavadinta Rusiszka 
Amerika, tapo Amerikos nuo
savybe. Kovo (Mar.) men., 
1867 m., czekis isz $7,200,000 
buvo pierduotas Rusu atsto
vams Sitka, ir Amerikos jiegos 
pasavino ta territorija, žemvie- 
ta.

Szi Sziauros Amerikos sziau- 
res-vakaru dali atrado JLIering 
ir Chirikoff 1741 m.

Pirmieji Rusai Kadiak sala 
apgyveno 1784 m., ir daug Ru
su misijų buvo insteigta pu- 
siausaleje ir 'Aleutian Salose. 
Rusu-Amerikiecziu firma buvo 
arganizuota kailiu mainai. Ir 
vėliau Rusai pasiekė net Paci-
tiko pakrauti.

Rusijos valdžia neturėjo jo
kios naudos isz Rusiszkos Ame
rikos, kaip ji buvo vadinama. 
Netik negalėjo užsimokėti savo 
iszlaidas, bet buvo visokiu dip
lomatiniu nesutikimu. Naminio 
karo metu, Rusija gražiai sū

Susimildami, jeigu iszkeliaa-

Bet tas nupirkimas buvo vie
nas isz puikiausiu investmentu 
Suv. Vals. Tik produkuoti mi
neralai atnesze Amerikai be
veik 100 syk kiek užmokėta už 
kraszta. Žuviu industrija yra 
svarbesne negu mineralu pro
dukavimas. Kas met in Suv. 
Vai. kenuotu lasziszu atsiusta 
už virsz $35,000,000.

Alaska su Aleutian Saloms 
turi 586,400 ketv. myliu. Du 
syk Francijos didumas. Prie 
kranto yra milžiniszki miszkai. 
Yukon upe 2,300 myliu ilgio 
yra svarbiausia upe Alaskoj. 
Czia yra visokiu laukiniu gy- 
vyliu. Nors yra gana geležinke
liu, bet aviacija losz labai svar
bia role.

Juneau yra Alaskos sostine. 
Kiti svarbieji miestai yra Ket- 
chija, Anchorage, Fairbanks, 
Nome, Petersburg ir Sitka. Te
ritorija turi savo legislatura. 
Gubernatorių Suv. Valstijos

nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laisziku 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
mo permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

paskiria keturiems metams.
Teritorija padare žymu pro

gresą per visa laika po Ameri
kos valdima. Musu valdžia 
stengia siusti gyventojus in 
Alaska. — C. C. F. A. U.

Pecziu Prižiūrėjimas
Vasaros Laike

WASHINGTON, D. C. — 
Kada peczius pastovi nekūre
namas kiek laiko, greitai pra
deda rudyti.

Reikia pavasary nuimti vi
sas triubas, paipas, iszvalyti 
suodis ir padėti kokioj nors 
sausoj vietoj. Durys peczio tu-
ri 'būti paliktos atdaros, kad1 
vidus nesudregtu. Kalkių 
szmotas padėtas ant grotu su
trauks visa drėgnuma ir liepin
iais rudžiu, sako Suvien. Vals
tijų Agrikultūros Departamen
to Namu Ekonomijos specialis
tai. Peczius kuris szildo garu

“SAULE” YRAl
GERIAUSIA 
DOVANA!

________

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule." Pra
linksmins jiems gy
venimą. ant viso me- 

Į to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- j 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

gyveno su Suv. Vai. Rūsio vai- ar sziltu vandeniu turi būti pri- 
dži-a pasiuntė laivu padėti Uni- pildytas vandeniu iki virszaus Pirkie U. S. Bonus
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Istorija Apie...

ŪKININKĄ Ir Jo Sunu...

pONAS sutiko ant to, ir po-, sėsdavo ir važinėdavo po mies- 
nas padare rasztus, kad to-j ta ir už miesto. Viena karta pa- 

kiam ir tokiam parduoda puse 
miesto, žemes, vandenų ir dau
gybe laivu ir su visais tarnais 
jam paveda kai]) stovi.

Jonas paemes popiera parėjo
namo, o pati paklausė:

— Na o ka, ar pardavai?
Jonas atsake:
— Pardaviau, bet pinigu lie

davo ti'k ve kokia popiera. Ir 
padavė ta popiera savo paežiai.

Pati peržiurėjo ir tarė:
— Gerai viskas yra, tik da- 

bar mudu turime eit in savo 
gyvenimą, o ne ežia but. Eik 
kur puikia use narna apžiūrėk 
ir liepk kad tie kas jame buna 
iszsikraustintu ba mes ten 
kraustinsimes.

Jonui kaip insake taip jis ir 
padare. Apžiurėjo kur puikiau- 
ses namas, priėjo prie duriu ir 
patraukė už zvanelio, ir iszejo 
ponas jau senyvas, plikas su di
deliu pilvu ir barzda ir paklau
sė Jono:

— Ko nori?
Jonas atsake:
— Turite isz ežia iszeit per 

trauki trijų dienu, ba ežia mes 
kraustinsimes.

Ponas perpy*ko ant Jono, 
spjovė iii akis ir suriko visa 
gerkle:

— Ka! Ar tu mus isz ežia 
iszvarysi toks utelis būdamas 
ar tavo ežia namas? Czia na
mas kupeziaus ir tokis nususė
lis mus nori iszvaryti! Žiūrėk 
tu jo.

Jonas iszsieme popiera ir pa
rode plikiui. Ponas tik pažiu
rėjo in popiera, puolė ant keliu 
priesz Joną ir melde atlaidos. 
Jonas supykęs norėjo da ta die
na kad iszeitu isz to namo, bot 
per ilga praszyma suminkszti- 
iio Jono szirdi ir da gavo pave- 
linima per tris dienas iszsi- 
draustyt.
- Po trijų dienu jau tam palo- 
ciuje sėdėjo Jonas su savo my
lima pacziule. Nusipirko jie 
puikius arklius, jog buvo da 
puikesni kaip karaliaus. Ir 
kaip kada Jonas su savo paczia

Ant Stulpo Tupėjo 
Isz Piktumo

Marshall Jacobs susipyko 
su savo sužieduotine ir isz to 
piktumo užsilipo ant stulpo 
ir tenai apsigyveno, pasaky
dama visiems kad jis isz to 
stulpo neiszlips pakol jo my 
limoji ir mylinti mergele su 
juo nesusitaikins. Jo merge
le, Lonnie Cosmar ne tik su
sitaikino bet net in ta stulpą 
pati inlipo, ir užsitraukė ku- 
niguži kad jis juodu tenai 
apženytu. Jie ant stulpo ap- 
siženijo, Coshocton mieste, 
Ohio.

sitaikė kad jie susitiko su kara
lium ir jenerolu, kuriedu abu
du ne buvo ženoti. Kada kara- 
liūs ir jenerolas pamate taip 
patogia motore, tai vos ne apal
pę ir abudu nuo to laiko pradė
jo daryti rodą, kaip ta bagota 
kupcziu nudet, kad jo paczia 
paimt.

Jenerolas buvo raganium, tai 
manstino kad jis bus visai leng
va pervest. Tai]) jie viena kar
ta parasze laiszka pas ta kup
cziu kad jie pribūta pas kara
lių in sveczius. Jonas butu va
žiavęs, bet jo pati ne važiavo 
per ka ir jis namie likosi tik pa
rasze laiszka kad karalius at
važiuotu pas juos in sveczius. 
Taip karalius su jenerolu atva
žiavo, bet kada jie inejo in pa- 
kaju rado Jono paczia mezgant 
ka toki. Ji pamaczius sveczius 
stojo ir prasze tolyn. Bet kara
lius vos iszgirdo tuos žodžius 
ne galėjo dalaikyt ir puolė ant 
žemes, o paskui ji ir jenerolas. 
Matydama tai jie, liepe tarnam 
iszmesti abudu laukan ir iszvyt 
isz kiemo, ba manstino kad gir
ti.

Karalius su jenerolu skubi
nosi namon ir nuolatos barėsi 
tarp saves ir karalius davinėjo 
rodą jenerolui kad velyt liau
tasi apie ja ir manstina, be jau 
ir taip baisia geda apturėjo bet 
jenerolas buvo piktas ir neat
stojo nuo savo tarydamas:

— Mes turime su tuoni gaut 
rodą ir turės jie mudviem tek- 
tie.

Po kokiam tai laikui liepe je
nerolas karaliui kad jis praszy- 
tu tik viena Joną pas save in 
sveczius jeigu jo pati nenori. 
Kaip sumanstino taip ir pada
re

Nusiuntė laiszka pas Joną 
kad tas pribūtu in sveczius pas 
karalių. Pati iszleisdama Joną 
tarė:

— Jie tau siūlys visokias 
tarnystas kokiu tik tu norėsi, 
bet ne apsiimk kad ir geriause 
ba tu ir asz pražūsime ba jie 
sprendžia ant mus.

Jonas prižadėjo viską isz
pildyt ka jam pati insake. Nu
važiavo pas karalių, karalius 
priėmė ji meile, davė valgyt ir 
gert ko tik nori. Kalbėjosi jie 
labai linksniai ir po biski nuo
latos girksznojo.t Jonas buvo 
jau užsigėręs, per ka linksmes
nis buvo ir ant nieko ne abdo- 
jo. Jenerolas matydamas kad 
Jonas jau užsigerės, gunde ka
ralių kad Joną kalbintu ant 
tarnystes. Tada Karalius ome 
jam siūlyt visokius augsztus 
dinstus tardamas:

— Tu bagotas, bagotesnis 
ir už mane. Norint asz turiu 
visa žeme po savo valdžia, bet 
ji ne yra mano locnaste, o tu ka- 
turi tai viskas yra tavo locna.
Delto-gi asz noriu tau duotie 
dinsta kad turėtum augszta 
varda ir Imtum garsus ir kitose 
karalystėse per ka ir kupezys- 
ta geriau eitųsi, o dabar norint 
esi gana bagotu, bet vardas ne 
garsus.

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa. I

Jonas apsiėmė but už vežira. jam galva nukirs. Ant to kon- 
Tuojaus padare rasztus kad trakto Jonas pasirasze. ' 
Jonas liekasi ant dinsto ir ap- Ant rytojaus turėjo jau pri-,
si ima viską iszpildyt ka tik tai 
karalius prisakys, o'kad ne, tai

TARADAIKA

miegojo ne lyg piet, ba jam ne 
ant minties ne užėjo ka jis tu
rėjo padaręs koki kontrakta su 
karalium. Karalius nesulauk
damas jo, nusiuntė savo lekaju 
kad ji paszaukt. Atejas lekajus 
patraukė už skambuezio. Pa- 

‘ budo Jono pati ir nuėjo žiūrėt 
kas pribuvo. Pamaczius kad 
lekajus karaliaus paklausė Jo- 

,110: I
) — Ar tu ne apsiemai pas ka-' 
raliu ant tarnystes ?

Jonas gynėsi kad ne, bet ji 
apžiurėjus jo kiszenius rado

Apie Ashley lietuviszka 
mozureli užtikau, 

Ir apie ji daug dažinojau, 
Geriau žmogeli kad savo 

žioti uždarytum, 
Sau ir kitiems giedos 

nedarytum.
Jau karta per terla gavai, 

O vis žioti neuždarai, 
Kaip girdėt tai bausmia 

karta užmokėjai, 
Ba proto mažai turėjai.

Daugiau apie tave paporysiu, 
Kaip turi gyventi, pamokysiu, 

Dabar užtylėsiu, 
Tavim neužsiiminesiu.

* * *
Miczigane nesenei buvau, 

Ten puiku susirinkimą 
užtikau, 

Ant kurio ir mane užprasze, 
Ba man laiszka parasze, 

Buvo ten girti ir 
tvirti,

• Da tokio susirinkimo 
neregėjau, 

Nei tokiu kalbu niekad 
negirdėjau, 

Kokios ten buvo, 
Nes visokiu ten pribuvo.

Jeigu negalite sue ja puikiai 
pasilinksmint, 

Tai veluk giedos lietuviams 
nedarykit, 

Ba isz tokiu susirinkimu, 
Maža nauda.

Geriau apsimalszykit, 
Giedos nedarykit!

* * * r
s*' Negerai, jeigu kas imasi

I ■ greitai,
Turi kas piktumą ant ko, 

. Ir szaukesi Taradaiko.
Nekurie vyrai, daro 

suvis negerai, 
Jeigu katro nemyli mergina, 

Tuojaus Baltruviene gazdina, 
Jog be meiles, nebūna 

veseiles.
Nes pirmiausia turi 

susipažinti,
Paskui susiporuoti, 
Jeigu mergina su 

meiliai kalba, 
O kitas nori atkalbinti 

mergina, 
Peikia priesz ja, josios 

mylima, 
Jeigu negali nieko padaryti. 
Tuojaus kerszina paraszyti, 
Pas Baltruviene daneszima.z 

* * *
Pažinau viena skupuoli, 
Katras ir savo narna turi, 

Paczios neturi tik pats gyvena, 
Laikraszcziu neskaito, 

Jam baižnyežios nereike, 
Dievo ir kunigo peike.

Pas ji Dievu, tik pinigai, 
Tai jau ne žmogus vaikine!

Ateis laikas, pastips, 
Ir viską svetimiems paliks, 
Jokia mergina neeina už jo, 
Ba tokio kiaules kožna bijo,

Kad ir gauti galėtu, 
Tai ne ilgai su juom 

gyventu.
Tikra Teisybe!

but pas karalių.
Po viskam iszejo Jonas na

mon pas savo paczia ir sau 

padaryta kontrakta, tada Jo
nas atsiminė ir teisinosi kad tai 
girtas būdamas tai padare. Ta
da pati eme ji baust tardama:

— Dabar mudu abudu pra
žūsime ba jau ir lekajus nuo 
karaliaus atėjo.

Inleido lekaju ir tas pasakė 
kad jau ji karalius szauke. Ne 
buvo ka daryt, turėjo eit, ba 
kad butu neejas tai ir taip jau 
butu jam galva kirto.

Užsikėlęs Jonas su 'baime 
rengėsi ir ėjo pas karalių. Ka
da atėjo iszdave pietus ir isz- 
dave prisakymus ant rytojaus.

/

Ant rytojaus karalius liepe 
jam kad už miesto ant kokio tai 
kalno ežere prigaudytu žuvu ir 
ant piet pagamintu. Jonui tas 
kalnas jau buvo žinomas ir kad 
ant jo jokio e'žero nesirado. Va
kare parėjo namon o buvo taip 
susirupines, kad ne valgis ne 
lindo, o pati paklausė:

— Ko tu taip susirupines?
Jis atsake :
— Kad karalius uždavė man 

žuvu ant to kalno ežere prigau
dyt, o tonai jokio ežero nesiran
da tik vieni akmens ir brązgi
nai, o kad to ne padarysiu tai 
bus po manim.

Tada pati tarė:
— Matai kaip negerai pada

rai, bet nesirūpink, tiktai liep
ki karaliui kad mėgstu tinklą 
ir duotu žmonių kad gaudyt žu
vis.

Ant rytojaus jau Joną mie
gas neeme tik greitai kėlėsi ir 
ėjo ant to kalno pažiūrėt ar-gi 
ten atsirado kokis ežeras kaip 
jam pati sake. Ant to kalno la
bai 'buvo sunkus užlipimas ba 
reikėjo lipt per visokias grio
vas ir bruzginus. Bet užsigavęs 
ant virszaus pamate labai pui
ku ežerą o aplink ir kelias pui
kus ėjo.

Tada kuogreieziausia 'bego 
pas karalių ir liepe megst tink-

Užpundija Draugui

Bernard M. Baruch, Ame
rikos Delegatas in Suvienytu 
Tautu Sprogstanczios Bom
bos Komisija, kuris buvo pa
tarėjas keliems preziden
tams ir yra kelis sykius mi
lijonierius, czia vienam vy
rukui užpundija iszsigerti in 
Central Park, New York. Se
nelis dipliomatas vis randa 
laiko su mažucziais pasibo- 
vinti.

Panaszi In Anglijos
Premiera

Mažoji Sandra Garland, 
isz Ottawa, Kanadoje, pen
kiolikos menesiu mergaituke 
labai iszrodo kaip senis bu
vęs Anglijos Premjeras 
Winston Churchillis. Ypacz 
kai ji szypsosi tai gyvas 
Churchillio paveikslas.

la ir duot 'žmones.
Kada greit tinklas buvo ga

tavas, davė žmonių kiek reikia. 
Tada Jonas tarė:

— Turi drauge leistie ir sa- 
\o isztikimiausia tania, kuris 
matytu kaip žuvis gaudysiu, ba 
potam netikesit.

Pats karalius su jenerolu va
žiavo, ba jie žinojo kad ten jo
kio ežero nesiranda tai mansti
no kad jam galva nukirs be jo
kios pro vos. Privažiavo prie 
to kalno, bet ant jo užvažiuot 
nebuvo jokio kelio, per ka rei
kėjo pekstiem liptie, o kad ant 
jo 'buvo niekai užlipimas o czia 
ne pratę tai karalius su jenaro- 
lu net apsidraskė ir ne karta 
kur paslydo kakta in akmeni 
musze. Jau karalius ant jene- 
rolo net piktas buvo už ta isz- 
galvojo, bet užlipo ant virszaus 
su džiaugsmu ba norėjo kad 
kuogreieziausia Jonui galva 
nukirst. Bet nusidivijo kada 
pamate ežerą ir aplinkui puiku 
kelia, o kad užmėto tinklą tai 
tiek žuvu pagavo ir toki kokiu 
da ne buvo mate. Kada pargry- 
žo namo tuojaus likos paga
mintos ir karaliui ant piet pa
duotos. Tada karalius tare in 
jonerola:

— Mudu geriau pameskim 
ta žmogų ba jis gali mums da 
blogiau ka intaisyt negu szita 
kelione turėjome. Bet jenerolas 
tarė:

— Asz jam szito ne dovano
siu ba ežeras galėjo isz kokio
szaltinio subegt, nes jam reikia ’ 
kita sunkesni užduot. Ir tarė 
karaliui kad jam lieptu nueit 
in pekla ir pažiūrėt ka jo tėvas 
ir motina ten veikia.

Ant rytojaus karalius jam ir 
liepe eit in pekla. Po tam Jonas 
parėjo pas paczia ant rodos o 
pati tarė:

— Galėsi cit, ba pekla nėra 
taip toli kaip karalius su jena- 
rolu manstina, bet turi karalių 
su tavim leist ir jenerola. Ir pa
davus jam kamuoluka siūlu to-j 
liaus kalbėjo. — Kur szitas ka-! 
milčiukas risis tai ten ir tu eik,' 
o kaip valgyti norėsi arba gert' 
tai te szita skepetaite tai ko no
rėsi tai tau ir bus bet jenarolui 
neduok nieką ba pražūsi.

Nuėjo Jonas pas karalių ir 
pasakė kad jau yra pasirengęs 
tik prasze kad su juom leistu 
ir vierniause tania kad matytu 
kaip su jo tėvu ir motina kalbė
sis. Karalius liepe eit jenarolui, 
norint jis gana spyrėsi ir neno
rėjo bet turėjo eit ba tai buvo 
jo sumanyta. Mat ir jenarolas, 
kaip raganius tai suprato kad 
gali but blogai.

Prisidėjo pilna krepszi viso

kiu peczcnku kad turėtu ka ke
lionei valgyt ir divijosi kad Jo
nas nieką neeme. Kada iszejo 
isz miesto Jonas mete kamuo- 
luka ir kur tas ritosi tai paskui 
ji ėjo. Kada užsimanė gert ar 
valgyt, tai visko isz tos skepe
taites turėjo, o jenerolas turėjo 
vilkt sunku krepszi, per ka szi- 
lo labai ir sunki buvo kelione, 
o po keliu dienu keliones ir jo 
krepszi viskas pradėjo gestie, 
tai nuolatos prasze Jono kad 
jam duotu nor ka, bet Jonas at
sake kad tas turi but gardu ke
lionėje ka su savim paėmė. Na 
ir tai]) dasigavo in pekla. Tuo- 
jaus priėjo vyresnysis velniu
ku ir užžiuretojas dusziu pek
los ir klausė ka nori? Jonas pa
sakė kad karalius ji atsiuntė 
kad pažiūrėt ka jo tėvas su mo
tina veikė pekloje. Velnias ta
re:

— Tėvas malkas veža, o mo
tina katile sėdi ir smaloje ver
da.

— Asz noreczia su tėvu pa
kalbėt.

Velnias tarė:
— Negali, ba turi malkas 

vežti, tai ne turi laiko.
— U-gi ve, — prakalbėjo 

Jonas — karalius atsiuntė tar
nu kuris gales jo tęva norint 
ant valandos užvaduot.

Velnias tuojaus jenerola už 
sprando paemes nuvedė, pakin
kė in vežimą o tęva paleido. Je-1 
narčias kaip ne prates buvo 
ne gerai veže tai ir lazdų ne ma
žai aplaike.

Kada Jonas pabaigė kalba j 
su karaliaus tėvu, tada paėmė 
jis nuo jo puse žiedo ant ženklo 
kad sūnūs tikėtu kad jis su 
juom kalbėjo.

Po tam tęva nuvede o jena- 
rola paleido ir atvede pas Joną 
visa sumuszta ir velnias tarė:

— Senis geriau malkas veža 
negu szitas jaunas.

Jonas tarė:
— Da norecziau su motina 

pasikalbėt, o velnias atsake:
— Kad motina taipos-gi ne 

turi laiko, ba turi katile sėdėti.
— Ugi-ve, — atsake Jonas 

jos sūnūs atsiuntė tarnu tai jis 
užvaduos.

Tuojaus velniai pagriebė je
nerola už sprando inmete in ka
tilą, o motina atvede pas Joną.

Pasikalbėjo Jonas su ja va
landa po tam paėmė pusią žie
do. Atvede jenerola visa suszu- 
tusi smaloje ir vos 'gyva ir po

Prezidentas Nepatiko

Prezidentas Harry S. Tru
man czia kalba in Kongres- 
monus ir Senatorius ir sako 
jiems kad tas pirmas naujas 
Suvaržymu Instatymas yra 
niekam netikės nes jis nieko 
nesuvaržo. Už tai Preziden
tas Trumanas atmete ta Pir
ma nauja Instatyma. Dabar 
Kongresmonai ir Senatoriai 
kita inneszima rengia pasiu- 
linti Prezidentui. Antras In
statymas buvo priimta per 
Prezidentą Trumana,

.................................... ... , 

tam ėjo namo.
Sunki buvo jenarolo kelione 

visas buvo suszutytas ir su
musztas, o taip-gi neturėjo ka 
valgyt o Jonas nieko nedave.

Po keliu dienu keliones parė
jo namo, bet jenarolas. Jie jo in 
paloci tik už duriu pasiliko. 
Kada Jonas inejo karalius pa
klausė:

— Ar matei ir ar kalbėjai su 
tėvu ir motina mano?

— Macziau ir kalbėjau ir ve 
parnesziau ženklą po puse žie
do. į

— 0 kur jenerolas paklausė 
karalius.

— U-gi už duru — atsake 
Jonas.

Kada atidarė duris ne galėjo 
jo pažint.

— Ar tai tu czia jenarole? 
Paklausė karalius — U-gi kas 
tau pasidaro kad tu taip baisiai 
iszrodai?

— U-gi kaip nuėjom in pek
la, kalbėjo jenarolas, tai tavo 
tėvas malkas veža, tai kada 
Jonas su juom kalbėjo asz tu
rėjau už ji malkas vežtie, o mo
tina katile sėdėjo tai ir už ja 
turėjau katile sėdėti.

— Karalius pradėjo juoktis 
tardamas:

— Ko norėjai tai gavai jau 
asz manau kad atsioresi jo 
paczios, o jenerolas atsake:

— Ne, asz ne dovanosiu jam 
už szitokia juoką, pritaikinsiu 
jam kilpas.

Po tam jenerolas vėl pradėjo 
jeszkot po savo raganiszkas 
knygas ir rado, kad ant tokio 
tai kalno yra diena didele ug
nis o nakti baisus szturmas ir 
ten vidurije tos ugnies yra du 
žiedai tai ju niekas negali pa
imt, ba da ne daeina lyg tam 
kalnui o jau buna nužudintais. 
Pasakė apie tai karaliui, o ka
ralius prisakė Jonui tuos žie
dus parneszt.

—TOLIAUS BUS—

In Politika

Ponia Marcella F. Killen 
yra kandidate in Kongres- 
monus isz Minneapolis. Ji 
yra isz Republikonu partijos 
ir sako kad ji nori kad val
džia palaikytu ta OPA, Pre
kių ir Kasztu Administraci
ja, kuri prižiūri kad viskas 
perdaug nepabrangtu.

Pasiskaitymo Knygeles

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

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25$

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



■’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines to, turėjo operacija Locust Mt. 
ligonbute.

1 —• Seredoj pripuola Szven- 
to Kajetono.

—* Ponas Jonas Lukasavi- 
czius su savo motere Agota ir 
moeziute’isz Worcester, Mass., 
vakacijos laiku atlankė savo 
gimines Wilkes-Barre taipgi 
Įbrolius Antana ir Vinca Luka- 
savieziu Plymouth, Pa., pas 
Agota Pakosziene ir szeimyna 
Luzerne; savo sesute Helena 
Labanauskiene ir Petra Banke- i 
ta Szenadorije. Prie tos progos; 
atlankė ir savo sena Pirmos Į 
Kares dranga Viktorą Bocz- 
kauska, “Saules” leidėja ir at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti “Saule” ant tolesno: 
laiko, nes ponas Lukasaviczius Į 
yra musu senas skaitytojas. 
(Taipgi atlankė savo pus-broli 
Juliu įSiemys ant E. Spruce 
ply., mieste. Szirdingi Acziu už 
atsilankyma.

— Gerai žinomas visiems 
jVaitekus Galinskas nuo 532 W. 
Mahanoy Avė., turėjo operaci
ja Locust Mt. ligonbute.
i ■ Ketverge Szv. Filomi- 
pos; Petnyczioj Szv. Jono Via- 
nio.
i >— Ūkininku priežodžiai, 
)<okia Szv. Baltramejaus diena, 
(toks bus ir visas ruduo. Kas 
fezieno negriebia, Rugpiutyje 
fpedu nerisza, rudenyje anksti 
nekeliasi, tas pamatys, kaip 
žiema klosis. Jeigu tame mene- 
syje tankiai rasuoja, bus ilga 
paigada ir gražus laikas.

— Republikoniszka partija 
isz Schuylkillo pavieto rengia 
dideli pikniką Subatoj, Rugsė
jo 14-ta diena, atsibus Lake
side parke.

— Jonas Magacz, slavokas, 
33 metu amžiaus, likos surastas 
negyvas, namie ant antro 
augszto, Nedelioj apie deszim- 
ta valanda ryte. Keli metai at
gal velionis likos pažeistas in 
nugara, nuo ko nepasveiko. Gi
męs Mahanojuje, paliko tėve
lius And. Magaczius, tris bro
lius ir trys seserys. Prigulėjo 
prie Szv. Marijos R. K. parapi
jos. Laidotuves atsibus Ketver
ge.

New Philadelphia, Pa. t Ag
nieszka Danulavicziene numirė 
Pottsville ligonbute, po opera
cija. Velione sirgo ilga laika 
Gimė Lietuvoj, atvyko in czio- 
nais daugelis metu adgal. Pri
gulėjo prie Lietuviszkos para 
pijos. Josios vyras Petras mirė 
du metai adgal, o apie szeszi 
menesiai duktė pasimirė.

Minersville, Pa. — Ponstva 
J. Klemai aplaike žine nuo vai

zdžios kad ju suims S2/c Edvar- 
idas, 33 metu amžiaus, kur jis 
I tarnauja, prie laivyne, pasimi
rė Navai ligonbute, Corona, 
Kalifornijoje. Velionis sirgo il
ga laika. Paliko savo tėvelius,
broli ir seseri.

Tvanas Ap
sėmė Miestus

i Shenandoah, Pa. f Gerai ži
nomas gyventojoms Vincas Ro
han nuo 5013 Willows uly., 
Philadelphia, Pa., staiga pasi
mirė laike savo vakacija Par- 
ter hotelyje, Montreal, Kana
doje, pereita Petnyczia. Velio
nis gimęs Szenadorije, turėjo 
23 metu amžiaus. Prigulėjo 
prie Szvento Jurgio parapijos. 
Paliko dideliam nuliudime sa
vo tėvelius (jo motina po tė
vais vadinasi Adele Poncavi- 
cziute), seseri Eleahora ir du 
brolius Joną ir Roberta isz Phi- 
ladelfijos. Kūnas paszarvotas 
Oravitz koplycziojė E. Centre 
lily., isz kur laidotuves atsibus.

— Vincas Vaicziulis turėjo 
operacija Locust Mt. ligonbu
te.

— Laisnai del apsivedimo 
iszduoti del, Martin G. Mazaik 
ir Blance J. Jankaitis isz Tur- 

‘ key Run.
— Sekantieji randasi vieti- 

noje ligonbutoje del gydymo: 
Jenina Bubniute ir Juozapas 
Milaviczia isz miesto taipgi 
Juozapas Krevis isz Mahanoy 
City.

— Ben J. Lukas, aplaike 
žinia nuo Prezidento Trumano, 
kad likos paskirtas pacztorium 
del Szenadoro miesto.

-— Vincas Czesonis isz mies-

WILKES-BARRE, PA. — 
Baisus debesiu pratrukimas 
užseme beveik visas ulyczias, 
miestus ir miestelius Wyoming 
Valley apylinkėje. In tris va
landas apie penki coliai lietaus 
viską apsėmė.

Plymouth miestelis vande
nyje plūduriavo. Ten ant uly
cziu buvo apie trys pėdos van
denio. Visi skiepai buvo ap
semti ir tukstaneziai namu bu
vo net virsz skiepo po vande
niu.

Biznieriai ka tik buvo apsi
taisė savo sztorus ir vėl bizni 
dare kaip paprastai po to dide
lio tvano Gegužio menesyje kai 
apie septynios pėdos vandenio 
jiems viską paskandino ir su
gadino.

Susquehanna upe per lytin
gus menesius taip iszkyla ir pa
tvinsta kad persilaužia per sa
vo krantus ir pylimus ir viską 
užsiamia.

Asztuonios mergaites nega
lėjo palikti savo fabriko kai 
vanduo isz visu pusiu ju fabri
ką apsupo.

Raudono Kryžiaus darbinin
kai, slauges ir daktarai greitai 
pribuvo suteikti pagelba ir pa- 
szelpa.

Tukstaneziai automobiliu 
buvo beveik paskandinti, van
duo net virsz stogo plauke. 
Vieszkeliai buvo apsemti, ir

Amerikiecziu Paroda Tokyo Mieste

Pirmutine Amerikos Raiteliu Divizija marszavo parodoje Japonijos sostinėje. Leite
nantas Generolas Robert Eichelberger ir Major Generolas William Chase oficialiszkai per
žiurėjo savo kareiviu paroda. Jiedu stovėjo prie Imperial vieszbuczio, hotelio, Tokyo 
mieste. Daug Amerikos kareiviu marszavo toje parodoje, bet daugiau stovėjo ant ulycziu 
ir žiurėjo kaip ju draugai marszavo. Paroda padare dideli inspudi ant Japonu.

BALE Seimas Atidėtas GAISRAS
Iki Spalio 18 Dienos ANT LAIVO

Intartas Už
Žmogžudyste

reikes visados aiszkinti kad' 
ten ar ten yra Komunizmo dar-Į 
bas nepaisant kaip gražiai ir' 
patriotiszkai jis skamba. Net ir J 
pats velnias ne toks baisus kai! 
mes ji pažinstame.

KARAS YRA GERAS
BIZNIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tas karas buvo jau toks baisui. 
Tie karininkai ir kitokiais bū
das gražiai patarnaudavo savo 
draugams fabrikantams. Jie 
taip gražiai viską sutvarkė 
Washingtone, kad ne vien tik 
jiems patiems nereikejo in ka
ro lauka stoti, bet ir j u draugu 

i vaikams jie parūpino sziltas 
vietas Washingtone kur jie sa
vo pasturgalius szildesi kai 
musu vaikai ant 
krito.

Ir czia tai visai 
žis, tik vienas kitas politikie
rius inveltas. Galime būti tikri

karo lauko

tik mažmo-

NEW YORK. — Liepos 9 d., 
BALF Direktorių Valdybos 
vardu buvo praneszta, kad 
Bendrojo Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fondo metinis Sei
mas szaukiamas Rugsėjo (Sep
tember) 2 d., Hotel McAlpin, 
New Yorke. Del nenumatytu 
tecliniszku kliueziu seimas ta 
diena invykti negali.

Sziuomi praneszama, kad B 
ALF Seimas invyks Hotel Mc
Alpin, New Yorke Spalio 18 d., 
10 vai. ryto, o Spalio 19 diena, 
7-ta vai., vakare, tame paezia- 
me kotelyje invyks Poseimine 
Vakariene.

Visu BALF Skyrių Valdy
bos praszomos apie szi pakeiti
mą praneszti skyrių nariams ir 
kitiems asmenims.

— BALF Valdyba

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Septyniolika Brazilijos ma- 
ir ramiai užsilaikė buvo iszgel- 
žesniu kariszku laivu ir trys 
Amerikos dideli ir galingi ka- 
riszkai laivai, per radijo daži- 
nojo apie to laivo nelaime ir 
pavoju ir visu greitumu nusi
skubino jam in pagelba. Du 
eroplanai taipgi per savo radi
jo iszgirdo apie deganti lai va ir 
jiedu pirmiausia virsz laivo 
pribuvo ir kariszkiems laivams 
nurodė vieta kur tas degantis 
laivas randasi.

Laivas plauke isz Brazilijos 
in Europa. Dauguma keliauto
ju buvo Italijonai ir Portuga
lai. Laivynas tuoj aus pasiuntė 
kelis mažus laivus ta sudegusi 
laiva partraukti atgal in uosta. 
Nežinia ar bus galima pataisy
ti ir atstatyti.

Skaitykite “Saule”

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
Kas tenai 

Tai geriausia Lietuvisz- 
. Jis už

laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus. gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

I pas p. Andriu Reckliti. 
policija sustabdė visa susisie-' naujo yra?
kima tarp Plymouth, Wilkes- užeiga del visu Lietuviu. 

Barre ir Kingston.
Czia beveik kelis sykius ant 

metu taip atsitinka nes upiu 
krantai nėra gana augszti. Vi
sos toje apylinkėje upes labai 
greitai patvinsta ir virsz pyli
mu iszsikelia už tai kad krau
tai ir pakrantes dabar yra vi
sai plikos ir nesulaiko lietaus 
vandenius. Kai medžiu ir viso
kiu augumynu būdavo ant kal
nu ir pakrantėse tai visas van
duo pasilikdavo kalnuose ir 
paskui tik už keliu menesiu 
persisunkdavo ir tyliai ir ra
miai tyvuliodavo upes link. 
Bet dabar kai medžiai iszkirsti 
ir kalnai likosi visai pliki, van
duo srovėmis srovena ir upe
liais teka isz kalnu kalneliu in 
upes ir už tai taip greitai ir 
taip tankiai susidaro tikras 
tvanas kuris viską užsiamia ir 
tiek bledies padaro.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

Du policijantai neszte ne- 
sza William Heirens, 17 me
tu studentą in Chicagos Uni
versitetą. Jis yra intartas 
kaipo žmogžudys. Policija ir 
slapti detektyvai sako kad 
jis nužudė Suzanne Degnan. 
Policijantai ji nesza isz li- 
gonbutes in policijos ofisą 
kur policijantai turi tokia 
maszina kuri pasako, “ar 
žmogus meluoja ar teisybe 
sako?

TIKTAI, . . . 50c 
SAULE PUBLISHING CO 

MAHANOY CITY, PA.

KOMUNISTAI
BE KAUKES

Greitas Pasztas

NEW YORK. — Jau per il
gus metus musu Komunistėliai 
czia Amerikoje gyveno veid
mainiu gyvenimą. Jie save va
dinosi piliecziais, Amerikie- 
cziais, tautininkais ir kitokiais 
gražiais ir iszkilmingais var-1 
dais. Bet dabar jie tas savo 
kaukes, tas savo veidmainys
tes numeti in szali ir drąsiai I 
stoja kaipo Komunistai ir Le
nino ir Markso apasztalai. Jie 
dabar vieszai ir drąsiai reika-j

vo prasikaltęs ir Karo Teismas 
ji jau buvo nuteisės. Bet jo tė
vas yra bagetas fabrikantas ir

! Kongresmono May draugas, kad tokiu buvo tukstaneziai. 
Kongresmonas May tuojaus! Valdžia mums tik apie szita 
parasze du laiszku paežiam Ge- pranesza, 
nerolui Eisenhower paaiszkin- ar gal nei valdžia nežino. Tie 
damas kad jis gerai pažinsta 
to prasikaltusio kapitono tęva. 
Kapitonas buvo Kariszko teis
mo nuteistas ir rastas kaltu, 
bet paskui tuoj aus buvo isztei- 
sintas ir viskas jam buvo dova
nota.

Armijos Karo Sztabas pripa- 
rode kai daug szuvu, kulku ir 
raketų kurias to pono Garsson 
fabrikai dare karo laiku buvo 
negerai padarytos ir jos užmu- 
sze apie trisdeszimts musu pa
ežiu kareiviu.

Eivand Anderson, 
torius ir fabrikantas 
ma, Washington, po 
intaria Kongresmona 
Coffee isz Washingtono. Kon- 
traktorius sako kad jis tam 
Kongresmonui davė czeki $2,- 
500 už gera patarnavima. Tas dėjo. Isz pat pradžios matyti 
kontraktorius tuo sykiu norėjo kad czia visi delegatai yra pa
gauti ir paskui jam ir pasisekė' siskirste in dvi dideles partijas 
gauti gera ir riebu kontrakta 
del $1,000,000 ligonbutes pa-j 
statymo.

Paskui daug kitu suktybių ir 
papirkimu iszejo in virszu. 
Kontraktorai ne vien tik su po
litikieriais bizni vare, bet ir' 
augsztus karininkus prie saves 
prisitraukė, juos vaiszino, 
linksmino, jiems algas mokėjo, 
už ju keliones ir vieszbuczius' basada ir užsienio valdžia yra 
pilnai užmokėdavo ir taip vi
sur tukstanczius szvaiste. Tie 
augszti oficieriai isz savo pu
ses labai gražiai tiems fabri
kantams atsimokėjo duodami 
jiems didelius kontraktus.

Per kara fabrikantai labai 
gražiai dare bizni su valdžia ir 
su musu pinigais. Kai armija 
paskirdavo kokiam fabrikan
tui koki kontrakta, tai jis su-, 
tikdavo, sakysime laiva pasta
tyti, ne už tiek ir tiek tukstan- 
cziu ar milijonu, bet jis nusta
tydavo kiek jam pelno turės 
likti, o valdžia už viską turi- 
užmokėti ir jam savo nuskirta! 
pelną pristatyti. Už tai tie ka-j 
riszku fabriku kontraktoriai 
tiek daug pinigu galėjo iszduo- 
ti ir szvaistyti. Jie surengdavo 
puosznias vakarienes, tukstan
czius dolerius praleisdavo ant| 
szampano ir brangiausio 
sznapso, ir paskui pasiunsdavo 
visus kasztus valdžiai.

Ir to negana! Tie augszti ka
rininkai taip greitai tarnavo 
fabrikantams kad kai tik karas'

o apie kitus nutyli

kurie apie tokius dalykus žino, 
sako kad da daugiau visko to
kio iszgirstume ir dažinotume 
jeigu valdžia paimtu nagan ir 
visu geležinkeliu didžponius. 
Czia matytume daugiau sukty
bių, papirkimu ir pasipinigavi
mu per kara!

Isz tikro, mums sarmata kad 
czia, laisves ir lygybes szalyje 
vieni gali pasipiniguoti, kai ki
ti savo krauja lieja. Bet gal 
taip yra, už tai, kad czia Ame
rika! — Kaip kas nori daro!

kontrak- 
isz Taco- 
prisieka 
John M.

PARYŽIAUS
KONFERENCIJA

ISZ PARYŽIAUS. — Pary
žiaus Konferencija jau prasi-

Anglija su

ar armijas. Czia Rytai stovi 
priesz Vakarus. Rusija viena 
partija sudaro,
Amerika kita partija palaiko.

Rusija norėjo net ir Lietuvos 
atstovą insodinti in konferen
cija, bet Amerika negali prie to 
pristoti, nes mes ir musu val
džia da nepripažinstame Lietu
vos užgrobimo, Lietuvos Am-

Amerikoje pripažinstama. 
Amerika vis laiko Lietuva kai
po “Laisva ir Nepriklausoma 
Tauta” ir už tai negali pavė
linti Rusijai pasiunsti paverg
tos Lietuvos atstovą in ta kon
ferencija.

Kiek dabar galima dažinoti, 
tai laikrasztininkai ir kores
pondentai galės szitoje konfe
rencijoje dalyvauti ir savo 
skaitytojams viską praneszti. 
Bet sunku suprasti: “Kodėl 
Molotovas taip greitai sutiko 
ir nusileido kai klausimas del 
spaudos laisves buvo innesz- 
tas?” Jeigu Molotovas dabar 
sutinka kad laikrasztininkai 
gali viską visiems paskelbti, 
tai greieziausia jis žino kad 
nieko svarbaus tenai nebus nu
veikta. Reiszkia, Molotovas vi
sai nepaiso tos konferencijos. 
Nes, iki sziol, kur tik Rusija 
dalyvavo konferencijos ji vis 
neinsileido jokiu laikrasztinin- 
ku.

Neužmirszkite Guodotini Skal
dytojai, atsilygint su prenumerata už 

pasibaigė jie mete savo karisz-(iaikraszti “Saule” kurie apie tai ui- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraazeaio. PASKUBINKITE J I I

SKAITYKIT 
p “SAULE” 
PLATINKIT!

Neužilgo visi galėsime daug greieziau su savo draugais 
ir giminėmis susiraszyti, nes valdžia rengiasi beveik visus 
laiszkus siunsti su labai greitais eroplanais. Szitas laiszkas 
atėjo isz Schenectady, New York in Washingtona 
minutas. Kapitonas Robert Baird isz Clarksdale, 
duoda maisza su laiszkais pacztoriui Vincent Burke 
ingtone. Szitas eroplanas leke 580 myliu in valanda.

in 49 
Miss., 

Wash-

lauja kad Amerika Stalinui nu-^ kas pareigas ir stojo in tuos pa-' 
sileistu, kad Amerika nutrauk-) ežius fabrikus kaipo preziden
tu visus draugiszkus santykius' tai ar boseliai. Dabar matyti 
su. Ispanijos Generolissimo kaip gražiai jai pasipinigavo: 
Francisco Franco nes jis yra Karo Sztabas jiems geras algas 
Katalikas, kad Amerika nu- mokėjo ir visa pragyvenimą 
trauktu visa pagelba Kinijos davė jiems ir ju szeimynoms; 
valdžiai kuri priesz Komunis- tie fabrikantai už jiems patar
tus tenai kariauja.

Komunistėliai rado tikrai 
didvyriszkos drąsos ir dabar 
stoja in politika už savo parti-Į 
ja ir už tuos kurie yra Komunis 
tui prielankus. Dabar visiems j 
mums bus daug geriau nes ne-

navima irgi visas keliones pil
nai atmokėjo, ant pragyvenimo 
tukstanczius paskyrė ir apart 
to, geras algas mokėjo. Ir ežia 
nei žodžio nesakoma apie ky- 
szius ar apie papirkimus! Tai 
isz tikro matyti kad nevisiems.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja, Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 
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