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VERGIJOJE

MERGAITE
PASMAUGTA

j Policija Jieszko 
Žmogžudžio

TAZEWELL, VA. — Aileen 
Lockhart, penkiolikos metu 
mergaite studente, buvo ant 
smert pasmaugta su savo suk
nele, ant Tazewell Country 
Club Golf Course. Policij antai 
sako kad mergaite buvo užpul
ta, iszniekinta ir paskui už
smaugta. Ji buvo ka tik iszli- 
pus isz autobuso ir ėjo namo, 
kai tas žmogžudis ja užklupo. 
Policija ir visi žmones dabar 
jieszko to žmogžudžio.

BRITISH PROPOSAL

Andrei Gromykui 
eko Proga 
Pirmininkauti

Amerikos Lakūnai Kur Likos

Harold Dunace Beavers isz 
Maxell, likos suaresztuotas už 
žmogžudysta.

CZIGONU
KARALIENE

. PALAIDOTA

Daug Czigonu Dalyva
vo Laidotuvėse

PHILADELPHIA, PA. — 
Czigonai palaidojo savo kara
liene, Mrs. Marta Evans., Ver- 
kianczios moterys ir barzduoti 
vyrai ėjo paskui savo karalie
nes graba, sulyg senu czigonu 
papracziu. Moterys verkie ir 
barzduoti, vyrai czigoniszkas 
dainas ir raudas giedojo ir dai
navo, eidami apie savo karalie
nes graba.

Karalienes grabas buvo isz- 
kilmingai innesztas in Rusu 
Ortodoksu Bažnyczia, ant 
Penktos ulyczios prie Fair
mount Ave. Apie szimtas szi- 
gonu ir czigonku * dalyvavo 
szėrmenyse ir laidotuvėse, ir 
visi, sulyg senu czigonu papro- 
cziu inmete pinigu in graba 
savo karalienei ant keliones. 
Visi czigonai buvo apdriskę, 
apžiele ir nuskurę; bet j u kara
liene buvo apvilkta gražia, 
raudono szilko sukne su auksi
niais apdarais, isz auksiniu pi
nigu padaryti karoliai gaubė 
jos kakla ir krutinę ir aukso 
žvaigžde buvo prisegta prie jos 
paauksotos sukneles.

Prie jos kojų grabe buvo in- 
detas laikrodis, kuris rode lai
ka kada karaliene pasimirė.

Viena czigone isz tu palydo
vu buvo karalienes dukrele, 
Patricia, kuri nesze maža kūdi
kėli ant ranku. Po vienu metu 
nuo jos motinos mirties, Patri
cia taps czigonu karaliene. Ka-

Czia, szitie žemlapiai parojo skirtingus planus paskirs
tyti ir suskaldyti Palestina, Szventa Žeme tarp Arabu ir 
Žydu. Sulyg Anglijos nusistatymu ir Amerikos, pritarimu, 
Žydai gautu apie 1,800 myliu skersai ir iszilgai žemes kur 
jie turėtu ir laisve ir nepriklausomybe ir savotiszka val
džia. Sulyg szitu surėdymu Žydai, Žydus valdytu ir Ara
bai, Arabus ir vieni kitiems nekliudytu.

Bet Žydai nenori ant to sutikti. Jie savo planus ir parei
kalavimus pastate ir savo nustatyta ir sutvarkyta žemlapi 
pasiuntė. Po kairei yra Anglijos ir Amerikos pasiūlymas, 
po deszinei yra Žydu pareikalavimas. Gal ir vieni ir kiti nu
sileis ir taip prie kokios tvarkos prieis. Bet ar Arabai ant to 
sutiks?

tęs ženklas. Rusu Ortodoksu 
kunigas Rev. Andrew Kar- 
nauch vede visa procesija ir 
laike tas czigonu karalienes 
laidotuves.

VALGO ARKLIENA

PARGRYZES
KAREIVIS NUŽUDĖ

SAVO ŽMONA

ir prasze 
pasiszne- 
in kelei- 
“ Tourist

General ligonbute 
darbininkams 

nes kitokios

BOSTON, MASS. — Massa
chusetts 
pradėjo savo 
duoti arklienos,
mėsos negali gauti. Daktarai 
sako kad už dienos ar kitos ir 
ligoniams duos arklienos. Ki
tos ligonbutes taipgi rengiasi 
pirkti arklienos del darbininku 
ir ligoniu. Daktarai sako kad 
“arkliena ne tik sveika, bet ir 
skani valgyti. ’ ’

’PHILADELPHIA, PA. — 
Howard Brock, 28 metu vyru
kas per tris metus buvo vaiske 
kaipo Leitenantas. Pargryžes 
namo isz vaisko jis nesutiko su 
savo žmonele, May, ir ana die
na, kaip dvi isz ryto jis ja su 
peiliu nudure, ant Broad Uly., 
netoli Tioga ulyczios.

Jiedu nesutiko nuo to laiko 
kai jis isz vaisko pargryžo. Bet 
jis ja patelefonavo 
kad ji sutiktu su juo 
keti. Jiedu susiejo 
viams namus,
Home.” Kai ji jam stacziai pa
sakė kad, “viskas tarp judvie- 
jubaigta,” jis isztitrau ke dide
li peili, kuri kareiviai vartojo 
priesz Vokieczius per kara. Jo 
žmona iszsigandus iszbego ant 
ulyczios ir jis paskui ja. Kai jis 
ja pasivijo, jis net penkis sy
kius su tuo peiliu perdure ir 
supjaustė.

Howard Brock buvo szalia 
savo mirsztanczios žmoneles 
kai detektyvas užėjo. Detekty
vas tuoj aus paszauke policija 
ir Howard Brock buvo suim-

ralienes vyras indėj o in graba 
kita aukso žvaigžde. Ta aukso 
žvaigžde yra czigonu karalys-

558 ŽYDAI SUIMTI
PRIE UOSTO

ISZ KINIJOS. — Ateina ži
nios, kurios skamba kaip ko- 
kios pasakos, isz Kinijos apie 
Amerikieczais kareivius, kurie 
per kara su savo eroplanais ir 
bomberiais nukrito ant Salų, 
kur laukiniai žmones gyvena. 
Amerikos Ambasadorius Kini
joje sako, kad ateina visokiu
žinių ir gandu. Vieni sako, kad T Y f ••• > •TZ^“^^Uzmuszti Jugoslavijoje Palai 
nems. Jie tenai vergijoje dirba' 1 a * A H9 « M T . • 8 •
ir vargsta.

Amerikos Karo Sztabas sa
ko, kad jeigu taip isztikro yra, 
tai Amerika visas pastangas 
dės juos iszlaivinti. Bet darbas 
bus sunkus ir ilgas, nes beveik 
negalima prie tu laukiniu žmo
nių prieiti. Jie taip toli in dy- 
kumus, girias ir “džungalus” 
inlindo. Amerikos Karo Szta
bas jau ima derintis su ubagais 
ir pabėgėliais tėvai, kurie tuos 
laukinius žmones pažinsta, ir 
taip gal prie ju prieis ar juos 
isz nelaisvės iszpirks. Bet kol 
kai, jokiu tikriu žinių da nėra.

doti Arlington National Kapi
nėse Washingtone; Elektros 
Darbininku Straikos Užsibaigs 

Pittsburąh, Penna.
NENORI GRYŽTI IN

RUSIJA

GELEŽINE
SZLUOTA

ISZ BULGARIJOS. — Ana 
sanvaite visi Bulgarijos gyven
tojai gavo dvi balsavimui pb- 
pieras: Viena, buvo gražiai išz- 
spauzdinta ir su Bulgarijos 
spalvomis pamarginta ir ant 
Jos didėlėmis raidėmis iszdru- 
kuota: “Už Respublika.” Kita, 
daug prastesne ir be jokio pa- 
marginimo popiera buvo “Už 
Karalyste. ’ ’

Net ir prascziausiam be
moksimi ir beraszcziui buvo 
aiszku kas isz jo reikalaujama. 
Bet prie tos balsavimo laisves 
prisidėjo ir Raudonoji Armija,! 
kuri balsavimus ir rinkimus 
prižiūrėjo ir tvarka palaike.

Sena Bulgarijos karalyste, 
kure per 37 metus valde Bulga
rus, dabar likosi visai be vii-

HAIFA, PALESTINAS. —
Anglijos laivynas suėmė 558
Žydus, kurie norėjo slapta, be 
jokio pasporto ar szipkortes in-j ties Per szitus rinkimus. Apie 
lysti in Szventa Žeme, Palesti- oficieriu buvo pravaryti,
na. Kai Anglijos laivynas su
stabdė maža laiva,

tukstancziai žmonių buvo su-
Palmakh, aresztuoti, už tai, kad jie nebu-| 

ir insake kad visi Žydai butu vo palankus savo naujai 
viszkei. ’ ’

Georgi Dimitroff, Komunis
tu Partijos vadas savo darba 
czia labai gerai ir rūpestingai 
atliko. Jis paskelbė kad Bulga
ru armija per didele ir turi būti

Te-
perkelti in Anglijos laiva, apie 
szimtas Žydu szoko in mares ir 
stengėsi priplaukti prie Pales-j 
tinos kranto. Bet visi buvo su- ' 
imti ir.net isz mariu iszžuvauti 
ir pasiunsti in Cyprus salas,
kur kiti Žydai yra dabar laiko- sumažinta. Paskui jis in visas 
mi. augsztas ir atsakomingas vie-

Du Žydai kelionėje pasimirė J tas paskyrė Komunistu Parti- 
ir buvo mariu gilumoje paka-; jai isztikimus padupczikus. Jis! 
voti, vienas Žydelis žuvo kai tuo jaus pasiėmė savo taip va-Į 
Žydai su Anglijos jūreiviais'dinama “geležine szluota” ir 
susikirto. Žydai savo laivo in-jeme iszszloti visus kurie yra 
žinus sudaužė ir nenorėjo Ang-1 Komunistams nepalankus.

tas. Jo žmona pasimirė pirm 
negu policijantai spėjo ja in 
Temple University ligonbute. Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

lijos jūreiviams pasiduoti. Tai szitokie rinkimai yra 
laisvi ir teisingi, sulyg Komu
nistu protavimu.

METZ, VOK. — Du Ameri- 
kiecziai kareiviai užtiko vienai 
seneli ant ulyczios Metz mieste. 
Jie jo užklausė: “Kur kelias in 1HCSOS. 
Saarbrucken?” Senelis atsake 
kad jis nesupranta Anglu kal
bos. Vienas isz jųdviejų mokė- neeilUl ill dirbti, 
jo Francuziszkai, bet senelis 
sake kad jis Francuziszkai ne
moka. Kareiviai pasiszauke ki
ta kareivi kuris mokėjo Vo- 
kiszkai, bet senelis nei Vokisz- 
kai nemokėjo kaip kalbėti. Ka
reiviai pasigavo viena žmogų 
kuris moka Rusiszkai, bet ir 
tos kalbos senelis nesuprato.

Su keliais kitais klumocziais 
kareiviai sziaip taip susiszne- 
kejo su seneliu. Jis buvo pabė
gės isz Rusijos 1920 metuose, 
gyveno Lenkijoje iki 1939 me
tu. Pankui Vokiecziai užėmė ir 
ji nugabeno in Vokietija. Po1 
tam jis kaip ten nuklydo in' 
Francuzija.

“O kur dabar tu keliauji?” 
užklausė Amerikiecziai karei
viai. “Asz noriu gryžti in Rusi
ja, noriu eiti namo.”

“Tai kodėl tu negryžti?” 
paklausė kareiviai, Suvienytu 
Tautu Paszelpa tau mielu noru 
padės gryžti in Rusija.”

Senelis pravirko ir net asza- 
romis apsipylė: “Bet asz neno
riu gryžti.” Amerikiecziai ne
galėjo suprasti kaip tas žmoge
lis nori ir nenori gryžti in Ru
sija. Taip beveik visi tie karo 
nukankinti žmones Europoje 
dabar: Jie nori in savo tėvynė 
gryžti, bet žino kad ten jiems 
kartuves, ar Siberija yra pri- 

I rengtas. Jie nori ir nenori, 
trokszta ir bijosi!

, ATHENS, OHIO. — Apie szimtas ir , 
szeszios deszimtys mainieriu sustraikavo Starr- 
Jackson kasyklose. Jie sako kad, “Jie in savo 
darbus negrysz, pakol jie gales gauti daugiau

Gerald Wallace, tu kasyklų suprinten-
dentas pranesze kad dabar nei vienas mainierys 

” Garrett Ogg, Mainieriu Uni
jos 270-tos kuopos Prezidentas pripažino szitas 
straikas ir sako kad gal Subatoj bus susirinki
mas del pasitarimo. Mainieriai sako kad ju dar
bas toks sunkus, kad jiems būtinai reikia mėsos!

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKI!!

LAKE SUCCESS, N. Y. — Rusijos atsto
vas in Apsaugos Taryba bus pirmininkas per 
trisdeszimts dienu. Jis in ta garbes vieta pa
tapo ne už tai, kad jis yra toks gabus ar apsuk
rus, bet už tai, kad taip buvo nustatyta, kad pir- 
^nininkyste bus mainoma, kad visiems tektų 
proga pirmininkauti.

Per visus susirinkimus ir 
konferencijas, Rusijos atstovai 
ir delegatai labai prastai pasi
rodė! Jie negali suprasti de
mokratijos ir demokratiszkis 
laisves, kur kiekvienas turi tei
se savo nuomones iszreikszti, 
ir kur net ir prieszingos mintys 
ir nuomones yra pilnai ir man
dagiai iszklausomos.

Szitas naujas pirmininkas, 
Andrei Gromyko, iszejo isz su
sirinkimo kai jam nepatiko 
vienas inneszimas. Keli me-

. nėšiai atgal Londone, Dimitri 
Manuilsky, Ukrainu delegatas, 
buvo visu iszbartas, už tai, kad 
jis pasielgė visai gruboniszkai 
kai iszkilo klausimas kuris jam 
nepatiko. Tik ana sanvaite, 
kitas Sovietu delegatas isz Bal
tosios Rusijos, norėjo baisa a-

nybei nepatiko. Tos Konfe
rencijos Sekretorius Generolas 
Jacque Fouques du Parc ta So
vietu atstovą gerai iszbare ir 
privertė atsipraszyti.

Dabar bus proga pamatyti ar 
ponas Gromyko nors kiek pasi
mokino isz laisvu szaliu, kad ir 
prieszas turi teise savo klausi
ma duoti ir iszaiszkinti. Jeigu 
ponas Gromyko savo pareigas 
ves kaip laisvam žmogui prida
rą, tai bus ženklas, kad mes ga
lime dar ir su Rusija derintis. 
Bet, jeigu jis, kaip ir kiti tokie 
atstovai, kaip ir pats Moloto
vas nesiderins ir neduos ki
tiems progos iszsireikszti, ir 
sau trauks isz susirinkimo kai 
tik koks klausimas jam nepa
tiks, tai mes jau tikrai žinosi-

timti nuo vieno atstovo, kuris 
iszkele Graikijos klausima, už 
tai, kad tas klausimas jo dide-

me kad su tokiais nėra jokios 
vilties susiszneketi ar paside
rinti. -

ir.net
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Kas Girdėt'
į

I Linksma szirdis nuszvieczia 
I veidą;
> Bet visas žmogus surūgsta 
kai szirdis nuliūsta.

NEBUS UŽSIENIO 
POLITIKOS BE 

GALYBES

NĖRA NAMU

Linksmos akys džiugina 
szirdi.

Bachelor Robert Wright, ku
ris tarnavo in pirma ir antrajIzSlCIlio Politika Nie 
kara pasiuntė pareikalavimu 
in Karo Sztabo valdžia kad j 
jam duotu pensija. Jis isz karo 
sztabo gavo paaiszkinima kad1 
jis žuvo ant karo lauko ir kadį 
jo naszle dabar gali tos pensi-J

•Generolas Francisco Franco 
iszžude daug savo tautiecziu, 
bet taip pat padare ir jo prie- 
szai tautininkai, ir republiko- 
nai kurie visi yra Komunistai.
Dabar visi pyksta ant Franco įjos praszyti. Ponas Wright da-i 
ne už tai kad jis tiek daug žmo-l bar nežino, ka daryti: ar liktis! 
hiu iszžude, bet kad jis, o ne i mirusiu kaip valdžia jam pasa-|

Dabar' ke kad jis žuvo ir leisti savo
- gauti, ar kaip 

nors prisikelti isz numirusiu ir 
paežiam ta pensija pasiimti.

ko Nereiszkia Jeigu 
Nėra Jiegos Jos In- 
vykdyti-Suv. Vals

tijų Kare Vadai Nori 
Stiprios Amerikos

nors szian- 
randavuot’s 
bet už san- 
už menesio, 

s an

Akli “Mato” Beis-Boles Loszima
Susimildami, jeigu iszkeliau- 

nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojo!, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in 'kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome dauginės svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne- 
aplaikote. ‘1 Saules ’ ’ Redyste

ISZ AMERIKOS. — Isz pra
džios pargryžusieji isz vaisko 
kareiviai' netikėjo; paskui jie 
nesuprato kas <czia namie daro
si. Jie maustė, kad 
dien negalima nei 
nei pirktis nariui, 
vaite ar ilgiausia,
viskas bus tvarkoj ir vi-.i 
namus susiras. Jiems valdžia 
prižadėjo namus, bet tu namu 
niekas nematė ir ju niekur ne-l 
siranda. Kareiviai vis lauke, ir

Ktew YORK? - Amerikos'«-vveno P“9 sav0 ,tovus’ 
...... •, nes, skiepuose ar kur prastamedipnomatija bando suras; bu- ’ -, v,.. • kambarėlyje,dus užtikrinti taika, ar tai per j 
UN, Paryžiau Konferencija,' Los Angeles mieste, prie Ve- 
arba kitais keliais. Kasdien teranu Ofiso, vieno kareivio 
aiszkiau, kad kuo didesnis mu-j žmona su savo dvejais vaiku- 
su stiprumas remti srias pa- ežiais miegojo automobilyje, 
stangas tuo pasekmių ';csni bu-'nes niekur nerado vietos apsi- 
sime. Žodžiai, be jiegos neturi1 gyventi. Ant rytojaus, jos vy-

Komunistai laimėjo. ____
Amerikoje Komunistai veda jnaszlei pensija, 
baisiai didele propaganda ap- 
szmeižti Franco kad jie galėtu 
jo vieta užimti. Visi tie prie- 
kaisztai ir visi tie szmeiztai 
priesz Ispanijos esamaja val
džia tai yra ne kas kita, kaip 
tik Komunistu siekimas užim
ti Iszpanija ir tada nukirsti 
Anglijos ir Amerikos susisieki
mus per Gibralter vandenius. 
Kaip Rusija pavergė Lenkija 
ir Balkanus, taip jie dabar nori 
inlysti in Europos rytine dali ir 
tenai savo rojų užvesti. O pus- galima visas mares valdyti jei- 
kepti mokslincziai Amerikoje' Su karas iszkįltu. Amerikos ka 
yra tu Komunistu už nosies ve
džiojami kai jie sykiu su Ko- žiu kur jie beveik maiszosi su jiems progos vėl pasisakyti už

Nepastovus žmogus sieja ne
santaika,

Ir tauszkalas subuntavuoja 
draugus.

Rusija nori užimti. Balkanus 
ir Trieste miestas tai jos pir
mutinis žingsnis. Paskui Dar
danelles salos ir vandenynai, 
po tam Indija ir Suez isz kur

reiviai randasi prie keliu rube-

reilkszmes ir tautos tuszti ger
tai nesustabdys prieszo užpuo
limą.

Aiszku kodėl iszmintingi 
tautines apsaugos vadai pakar
totinai ragina, kad Amerika in- 
steigtu ko stipriausia militari- 
ne žemes, oro ir juru, maru jie- 
ga. V-J Dienos sukaktis davė

munistais ima reikalauti kad 
Generolas Franco butu pasza- 
lintas ir Rusijos demokratija ir kirtimu, 
laisve butu in Ispanija investa.

1 Jeigu plepalas tau kita ap
kalbės,

Sovietais. Galima tikėtis kad szios szalies apsaugojimu.
ežia iszkils da daug kitu susi-j Ta proga, Admirolas Chester 

W. Nimitz, Laivo Missouri, ant 
kurio praeitais metais buvo pa- 

Tas kuris tycziojasi isz savo siraszyta po Japonu pasidavi- 
artimo niekina savo Sutvėrėja. mo dokumentu, sake: “Istorija 

-------- ::-------- mums rodo, kad neapsaugota

ras, pargryžes isz karo lauko 
kareivis, su neprosintomis ir 
suveltomis kelinėmis, ir nuo 
nemigo paraudonavusiomis 
akimis inejo in Veteranu Ofisą 
ir piktai pasakė: “Asz su savo 
žmona ir vaikais jau -szeszi me
nesiai kaip gyvenu szitaip ir 
vargstu! Ir yra tnkstaneziai ki
tu tokiu kaip asz! Jeigu kas 
nors ežia greitai neinsiksz ir 
viską nesutvarkys, tai ežia vi
siems politikeriams bus da 
karszcziau negu buvo Tennes
see valstijoje, kur kareiviai su 
karabinais valdžia pasiėmė in 
savo rankas!”

San Francisco Raudonojo Kryžiaus kuopa parūpino vi
siems beregiams kareiviams tlkietus, biletus del beis-boles 
loszimo. Visi kareiviai isz Dibble General Hospital buvo in- 
leisti in beis-boles loszimo lauka Seals Stadium už dyka. 
Vienas beis-boles sporto raszytojas per radija vis pasakojo 
kas darosi per loszima kad net ir aklieji galejp sekti ir žino
ti viską apie ta loszima isz jo paaiszkinimo.

lipszniai ir saldžiai kareiviams J 
aiszkinasi kad negalima namu 
statyti, nes nėra nei tavoro nei 
darbininku. O jeigu kur namai 
yra jau statomi, tai jie papras
tam žmogeliui per brangus. Jis 
kasztuoja $10,000. Reiszkia, to
kius namus pasirandavuoti 
kasztuoja apie $80 ant menesio. 
O tiek raudos retas kuris ka
reivis ar darbo žmogelis gali 
mokėti I

“Talmudo Paslaptys”

Jis kitam tave nepasigailės.

Net ir durnius gali statytis 
mokytu, jeigu jis savo liežuvi 
suvaldys.

Mokytas žmogus daugiau tauta lengvai užpulta. ” Valan- 
pasimokins isz vieno patarimo,1 da ankseziau, .susirinkime Ve-

Negu durnius isz gero nupla- terans of Foreign Wars, Bosto- 
kimo.

Skaitykite “Saule”

Po szio karo randasi daug 
mažiau dideliu bagoeziu ir 
daug mažiau visai biednuju. 
Dabar dauguma žmonių randa
si'tarp bagoeziu ir skarmalu, 
nes beveik visi turi nors ir dau
giau nori.

’Geriau triobele, kur 
vieszpatauja,

Negu palocius, kur 
ubagauja.

meile

meile

j Nauji automobiliai 
per brangus. Kol da ju gana nė
ra ir kol visi reikalauja naujo 
automobiliaus, tai kompanijos 
gali imt ir lupti kiek tik nori. 
Bet neužilgo žmones ims reika
lauti pigesnio automobiliaus. 
Dabar pigiausias kasztuoja 
daugiau negu tūkstanti dole
riu.' Kompanijos turės automo
bilius atpiginti kai tik daugiau 
ju atsiras.

dabar

Mes sziandien daug girdime 
ir skaitome apie Yugoslavija ir 
Komunistą Tito, bet musu laik- 
raszcziai nieko nesako apie tik
ra priežastį visu tu nesusiprati
mu ir susikirtimu. Komunis- 
tiszka valdžia Yugosla vijoje 
paėmė visu svetimtaueziu tur
tus, biznius ir žemes ir nieko už 
juos neužmoka. Milijonai Ame
rikos ir Anglijos doleriu buvo 
tenai indeta in aliejaus szuli- 
nius ir fabrikus. Dabar Ameri
ka su-Anglija reikalauja kad 
Komunistai tas nuosavybes su
gražintu ar už jas užmokėtu. 
Bet Komunistai visiems szpyga 
rodo ir visai neketina niekam 
užmokėti.

Amerika su Anglija jau yra 
sudariusios maža kariszka lai
vyną Viduržemiu jurose paro
dyti Rusijai kad mes ir taikos 
metu esame galingi.

ne, Admirolas inrode: “Musu 
diplomatinis veiklumas pri
klauso nuo musu galimumo 
priversti sutareziu invykdini- 
ma.” Admirolas remia stipru 
laivyną.

Generolas Dwight D. Eisen
hower, Chief of Staff, kuris ne 
karta kalbėjo apie tinkama mi- 
litarini pasiruoszima, Vetera
nu Dienoje, Lincoln, Nebraska 
tare: “Demokratija negali būti 
stipresne už piliecziu pasiryži
mą ja ginti.” Jis pabrėžė; “Su
stiprinimas bendru rysziu tar
pe tautu invytko United Na
tions ir kitur, bet supraskime, 
kad visu pirma, jiega reikalin
ga invykti taika kad koks, tarp
tautinis gengsteris nebandytu 
ja sunaikinti.

Dabartine tarptautine padė
tis kreipia visu dėmėsi in kal
bas invairiu Amerikiecziu ku
rie prisidėjo prie pergales. Mu
su diplomatai sziandien daro 
svarbius nutarimus bet pri
klauso nuo Amerikos stiprumo 
ar ju balsai bus iszklausyti

40,000 tokiu pargryžus isz 
vaisko kareiviu Los Angeles 
mieste taip pat pyko ir beveik 
taip pat manste. Ir keli milijo
nai po visa Amerika panasziai 
sziandien kalba ir jauezia.

Kas gi ežia atsitiko? Kas 
kaltas? Kareiviai ir jūreiviai ir 
inžinieriai, kurie miestus pa
state, pa'budavojo ant salų kur 
nei žmogaus pirmiau nebuvo, 
dabar negali sau nei kelis kam
barius susirasti!

Molotovas Paryžiaus Konfe
rencijoje viską 
■ežia taika ardo 
Amerikiecziams 
negalima taikos 
Amerikiecziams
•eitis visai pasitraukti. Tada 
•Rusija viena tenai szeiminin- 
kautu.

trukdo ir ty
nęs jis nori 
parodyti kad 

investi ir kad 
geriausia jsz-
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Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15b ::
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”^

Giesmių Knyga Arba
Kasticzkos dabar $2.75

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa-

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

50c., o sulaikysite knygas per paczta. -
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 1

Anglijos valdžia pasiuntė ar ju balsai bus iszklausyti 
praszyma Francuzijos valdžiai tarptautinėje vietoje. Pravedi- 
kad keturios deszimtys polici- mas Vieno Meto Universal Mi- 
jantu butu paskirta prie Užsie
nio Ministerio Bevin sargybos. 
Prie to, Anglija isz Londono 
pasiuntė geriausius savo slap
tos policijos sargus in Paryžių. 
Anglijos valdžia bijosi kad Žy
dai Užsienio Minister! Bevin 
neužpultu ir nenužudytu ant 
kerszto del Palestinos, Szven- 
tos Žemes klausimo.

Žmogaus gyvenimo kelione: 
19 metu, meile; 25 metu, mote
ryste; 30 metu, mažieji; 35 me
tu mokes&ziai; 40 metu musz- 
tyne$; 45 metu, mokslas; 50 
metu metavone ir paskui mir
tis. ''

Nesiskubinkie iszplepeti, ka 
esi mates ar girdėjos, nors tu ir 
matei ir girdėjai, bet tikrai nie
ko nežinai.

U.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. ~

No. 1’02 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi 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 pasaksitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................. 15c

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

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

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T*ioszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,

404 
50< 
kri- 
35c 
isz 

isz-Valdžia buvo prižadėjus 
sziais motais visa milijoną naiL 
ju namu pabudavoti, bet iki 
sziol, tik keli tnkstaneziai buvo 
pastatyta. Valdžia teisinasi 
kad stoka medžiagos, tavoro 
statymui, kad darbininką 
trūksta. Bet kaip valdžia gali 
pasiaiszkinti kai tie benamiai 
kareiviai mato kaip milijonie
riai statosi arkliuku lenkty
nėms vietas, kai visokį bizniai 
statosi fabrikus, ofisus ir szto- 
rus, kai biznieriai statosi ir kuo 
puszniausiai inrengia saliunus 
ir “night kliubius?”

Ana sanvaite Chieagoje bu
vo pradėta statyti keturiolika 
dangoraižiu, kambariu ofisams 
kurie užima visa myle, skersai 
ir iszilgai.

Baltimoreje bagoeziai buvo 
pradeje statyti arkliukams 

| lenktynių vieta, Marlboro Race 
|Track, UŽ $5,000,000, ir tik tada grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene

lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

». 126 Penkios istorijos apie

litary Training yra svarbiau
sias 'žygis duoti musu žodžiams 
reikalaujama stipruma. At- 
siektito, Vetarans Organiza-' 
tion Conference bus laikyta1 ± x .
a r /n r 1 AT at \ . sustojo state kada visi pargry-Spalio (Oct.) 5 d., New Yorke.1 v
— C. C. F. M. T. of Y. M. Ine.

žusieji kareiviai pasiprieszino. No.
. . Doras gyvenimas; Priversta links- 

kompanija mybe; Vargingo žmogaus sunu; TrysBostone, viena ]
pradėjo tikra palociu statyti užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
, . . , i , , , . | kuris buvo protingesnis už savo ponądel teatro ir del krutamuju pa- gl pu81apiu ..........................i5c
veikslu, (Moving Pikczieriu,) j No. 127 Trys istorijos apie Dūk- 
“The Meadows.” Jie nutrauko * '"”‘7”!”’ vPel!”,utei„ D° br±‘ Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c 
savo statymo darba tik tada 
kada visi legijonieriai pasi
prieszino.

Los Angeles mieste kareiviai 
mate kaip viena kompanija, 
state sztorus už 1 

doleriu, ir kaip Los Angeles 
sau naujus na-

Gkuybe Meiles, Juokai, Ragan- mus statėsi už $40,000 kur asz- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo- tuoni szimtai darbininku diena 
ba kaip ir visos Bobos. 15f. (ir nakti dirbo.
Saule Pub. Co., Mahanoy City O nepaisant viso to,valdžia skaitykit “saule” platinki!

ISTORIJEapie na 18z “* 
----------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su- 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at- i 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata,Lurf Kliubas

SKAITYKIT 
“SAULE”

tris milijonus ISTORIJE apie Gregorius, 
t,.-, ------------------ Isz Numirusiu

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 

85< ::

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

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

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

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

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu..................................... 15c

No. 189 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus...............15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutee 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; Osieczne, 40 puslapiu 

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Arxt keik užlaiko moteres paslapti. 
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. 
«0 pnrtauin ......... 1 &r

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

No. 160 Keturiolika istorijų ap«« 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave* 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me-< 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir. kitus dangiazkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiW 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25_

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe* 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 2I<

No. 162 Trys istorijos apie BaiaA 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
23 puslapiu ................................. 10«

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma* 
(kiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................... 15<

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas,'t 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku* 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsttf 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................2*e

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

No. 172 Dvi istorijos apia Duktu 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 6^1 
puslapiu ..........................................I’M

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kar. Įsa- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15<

No. 175 Pasiskaitimo Imygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidūrė Anglis 
(su paveikslais); KaimieCziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi* 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke

Adresas: ' j 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna,
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Vienas Isz Daugelio
■ kruptelejo. Kulkosvaidžio tra- 
j lojimui ir szautuva! pritarti 
pradėjo. Nemaloni muzika Jo
nui visas mintis isz galvos isz- 

Į dulkino. Jonas klausė žiaurios 
(muzikos ir nerimastavo. Szu-

r

Paryžiaus Konferencijoje — O*g! peilis kam? Juk ne
dovanai Elena man ji dovano

(Tasa)

apžiurėjo
Jis žino,

Jonas vieta gerai 
ir su ja susipažino, 
kad jam didelis plotas saugoti 
pavestas ir jis saugo. Jonas 
stovėdamas sargyboj ramesnis 
buvo, negu ten užpakaly senoj 
sziltoj pirty su draugais kal
bant. Jam vis rodosi, kad drau
gas stovis sargyboje, ka nors 
pražiopsos, tai ji kankino. Da
bar jis ramus. Jis jauezia savo1 
garbinga dar'ba. Jonas jauezia,' 
kad ir jis sergsti sklypeli žemes ’ 
motutes ir ramybe draugu, Už
pakaly esaneziu.

Už sargybinio pasigirdo 
žingsniai, prie jo prisiartino 
s a rgy b o s vi r s z i n i nk a s.

— Kas naujo? Paklausė 
szininkas Jono.

— Nieko. Viskas ramu.
— Buvo atjojąs isz Žaslių, 

vadas; praneš,ze, kad gerai sau
gotumėme; sužinojo, kad Bol- 
szevikai mano sziandien pulti. 
Aiszkino sargybos virszinin
kas.

— Kada puls, jau tuojau va
karas, saule ncnuksztai.

—Et, ’brolau! Jaunas esi. Asz 
kai {buvau Rusu armijoje, tai 
priesz Vokieczius naktimis 
dažnai eidavome. Žinai Jurgi
nis susirgo, vadas insake nu
vesti in Žaslius.

— Kas jam pasidarė? Nuo 
ko jis susirgo? Nęrimastauda- į • S 
mas paklausė Jonas virsžiniu- 
ko.

— Žinai ponaitis. Pastovėjo 
2 valandi sargyboj, sakos per- 
szales. Juokai.

— Taip kaip dabar, likom 
tik keturi.

— Taip, bet vadas reikalui 
esant atsiunstas pagelbos. O 
jai puls Bolszevikai, tai insake 
laikytis ir be insakymo neatsi
traukti.

— Vieni apsieisim, nereikės 
pagelbos, tarė Jonas szypsoda- 
mas.

Virszininkas nuėjo atgal. Jo
nas likos sargyboj ir mane.

— Bolszevikai, jei tik pultu 
duotumėme mes jiems garo; 
laikytumemes ligi paskutiniu- 
ju. Pagelbos nėra isz ko laukti, 
.visur po tiek pat stovi. Kodėl 
Lenkai, kaip tik pradėjo szauk- 
ti savanorius, nuo 4 klases 
mokslas Vilniuj gimnazijose 
nutruko; visi gimnazistai nu
ėjo in legionus. O musu snau-

vir-

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col.
Tiktai, 10c.
• • S A U L ■ '’ • 

MAHANOY CITY, PA.

v s , i • i • J viai, kas kart tankeio. Auksz- cizia kaž ko laukia, galvoja. Į L T ,ri, , , . . n • ltai ant Jono galvos praszvilp-Tra-ta-ta-ta, isz. deszines su- ....., „ ,, ... , davo retkarcziais netikusioterszko kulkosvaidis. Jonas . .I sziaulio paleista kulka. Gnau- 
j dingą kulkos daina drąsuo
liams kovoj duoda drąsos, už
dega, krauja. j

I Joną nerimastis ima. Jau ga
na ilga laika spaudymas tęsęs. 
Saule nusileido ir jau temti 
pradėjo. O jis jokiu žinių netu
ri ir nieko nemato. i

i Jam pasirodė, kad slėny kas 
tai juda ir dilktėlejo žaibu min
tis. “Bolszevikai!” Suspaudė 
szautuva. “Šzauti, duoti ženk- I 
la saviem,” pamano, o gal a o- 
sirikau ir Jonas da laibiau pra-l 

{dėjo 'žiūrėti in pilkąjį slėnyj 
Krūmu virszunes vietomis svy
ravo. “Ne jos neprivalo svy
ruoti, slėny vėjo nėra.” Jonas 
atsiklaupė, prisitaikė in svy
rite janezius krumus. Ten be ab
ejo prieszas. Jis aiszkiai mate. 
Nemažas būrys artinosi, nes 
krūmu ir 'žingsniu ūžesys gir
dėtis buvo. Kai kur tarp krūmu 
ir žmogaus szeszelis pasirody
davo.

Jonas iszszove. Vėl užtaise ir 
jau nesuvaldydamas saves lei
do ir leido szuvi po szuvio in 
‘ • Raudonuosius. ’ ’ Krumu vir
szunes, kaip varpos nuo vėjo 
pradėjo svyruoti, drebėti.

Pleszkejo lūžo žaibai, 
atgijo; krūmai Jono 
iszsįgando.

Ne. Tai Bolszevikai 
tai, jiems nematomo
apšzaudyti, bogo atgal per su
žėlusius krumus, darydami di
džiausi trukszma ir nesigailė
dami nei akiu, nei kojų veržes. 
drąsiai atgal.

Jonas szaudyti paliovė, nes 
neturėjo kuo szautuvo užtaisy
ti. Visus szovinius iszaikvojo. 
Tilteliu krūva prie jo keliu tik 
paliko.

— Kodėl virszininkas ne
ateina — nerimtstavo, turėjo 
girdėti mano ugni.

Sutemo. Isz deszines, szuviai 
retkarcziais toli užpakaly gir
dėtis buvo. Jonas, nervingai 
suspaudęs rankoj szautuva, 
stovėjo ir lauke. Isz užpakalio 
pasigirdo žingsniai, Jonas at
siduso, atsirėmė in szautuva ir 
žiurėjo in prieszo puse. “Nėra 
reikalo žiūrėti tai virszininkas 
ateina su draugais. Apsidirbau 
vienas. Tik daug szoviniu isz- 
leidau. Gaila.”

Žingsniai pasigirdo suvis už 
nugaros. Jonas instinktingai 
kruptelejo ir atsigręžę.

— Stoj! Ruki v voreli! ('Stok 
lankas auksztyn).

Blizganti durtuvai,
Rusu kalba ir koliojimai Joną 
n z nustebimo pažadino.

— .“’Cziort bielyi” (velnias 
baltasis) daug sziaude, žiūrė
kit, kas tilteliu, tarė vienas isz 
Bolszeviku, spardydamas isz- 
szaudytas tūteles.

— “Net vremeni vazitea
I • į'

(nėra laiko gaiszti) tarė vienas 
isz Bolszeviku — matyti vadas. 
Jegor ir tu Vaska su tavarisz- 
czium Edclmanu, veskite szi 
“baltaji” in sztaba pas komi
sarą. Tik žiūrėkite nepaleiskite 
pagraso. ’ ’

jo. Kvaili Bolszevikai, už 'bato 
aulo tai ir nejieszkojo.

Asztrus peilis gerokai Jonui 
darba pagreitino. Suszalusi 
meszlo pluta nuimta Apaezioje 
bemaž, sausi sziaudai, tik ka 
gerai .susigulėję — sutrypti. 
Jonas insikarszcziaves ir viską 
užmirszep, dirbo prakaituoda
mas. Nuo iszorines sienos mesz- 
!as ligi dugno iszimtas. Pradė
jo jieszkoti tokio akmens, kuri 
galima butu isz po sienos isz-

■ imti. Surado. Bet tie akmenys, 
juos iszemus, palikdavo tokia 
maža skyle tik rankai iszkiszti. 
Jonas pažiurėjo per padarytus 
plyszius. Iszejimas patogus. 
Czia tuoj už sienos sodelis.

Iszrinko Jonas viena dideli 
akmeni, kuris pasirodė jam bus 
lengviausias iszimti isz po sie
nos ir kaip padūkęs pradėjo 
kasinėti žeme isz po to akmens.

Daugelis tėvu kunigus kaltina, 
Kad vaiku poteriu nemokina, 

O galybe Dievo,
Argi tai neprivalomas motinos 

ir tėvo?
Kad vaikelius užaugi, 

Poterėli iszmokyt.
Tiktai niekam netikiu tėvai, 
Jeigu neturi mokslo tikėjimo 

vaikai.
Jeigu niekszai tėvai, 
Turi gieda vaikai, 

į Ant gy vuliu užaugina, 
Ir apie tolesni gyvenimą 

neatsimena,
Visi pirsztais kaiszioje, 
Del vieni kitu pasakoje.

Tiejei tėvai isz vaiku naudos 
neturės,

Nei ant senatvės paszelpos , 
reikalaut negales.

Jeigu blogas iszauginimas,
Tokis ir gyvenimas!

♦ 4* I Jį .
* * *

jji Amsterdamą nusidaviau, 
Nes isž tonais tiligrama gavau, 

Na ir vos isz 'boso iszlipau, 
Visiai trobelio neturėjau.
Išgirdau dainavima,
Tai man 'buvo gana,

Isz kur balsas ėjo, 
Asz in ten prie namo atsistojau.

Sztai, viskas gerai bus,
Nes iszeina isz namo,

Kokis tai vyras, 
Paklausiau, ar galiu užeit?

Nors truputi pasilsėt.
Vyrelis pažiurėjo ant manes, 
Ir atsake, davadna bobele esi, 

Jeigu in vidų incisi, 
Ba da in kaili gausi.

Nes ten randasi kokos niekam 
netikia,

Ba su savo vyrais nesutaiko, 
Su kitais iszvaiko,

Josios per diena girtuoklauje.
Niekad neasiliaujo, 
Vyrelis sau nuėjo,

Ir asz taip padariau, 
Sėdau ant 'boso, 

Ir in kita miestą nupiszkej.
* * *

au.

slėnys 
szuviu

netike- 
prieszo,

garsi

Kaip visuose seimuose ir susirinkimuose, taip ir szitoje Paryžiaus Konferencijoje, 
svarbiausi nutarimai yra padiryti ne per susirinkims kur visi dalyvauja, priesz ir po susi
rinkimu kai keli susieina ir p įsitaria ko jie per mitingus reikalaus ir už ka jie balsuos.

Czia keturiu didžiųjų tautu atstovai susirinko pasiszneketi ir pasitarti. Francuzijos 
Premieras Georges Bidault juos pas save užsikviete ir visus gražiai priėmė ir pavaiszino. 
Szitame pasikalbėjime dalyva zo Amerikos, Anglijos ir Rusijos atstovai. Po tiesiai pusei sė
di prie stalo Senatorius Tom Connally, Sekretorius James F. Byrnes ir Senatorius Arthur 
H. Vandenberg.

Darbas ne lengvas. Suszalusi 
pasieny žeme, su peiliu, ne 
lengvai kasama. Bet Jonas ne
atsižvelgdamas in jokius sun
kumus dirbo ir dirbo. Prakai
tas laužais nuo jo kaktos varvė
jo. Jis jo nejuto. Viena mintis 
jo galvoj buvo: Kad tik grei- 
cziau. Kad tik greieziau! •<

Jonas jau pradėjo po akme-

Hci jus rūteles, /
Isz Szeboigino miesto, 

Paliaukite funes daryti, 
Užsiimkite naminiais darbais, 
Ir daugiau laiko praleiskite 

su savo szeimyna, 
Butau ir daugiau apie jus 

pagiedojus, 
Bet tiliponas staigai toliaus 

sustojo,
Kita karta pribusiu, 
Todėl, apsimalszykite.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO., 

Malianoy City, Pa.

Biirys Bolszeviku nuėjo to
lyn.

Jegor, Vaska ir tavarszczius 
Edelmanas nuvedė Joną in Pa- 
ežeri pas komisarą.

* * *
Bolszeviku Paežery, kaip 

mušiu vasaros metu ant sziuk- 
szlyho: visur pilna. Viename 
namo sustojo sztabas. Vadas 
komisaras sztabe davinėjo in- 
sakymus sargyboms ir žval
gams. Inejo in sztalba Edelma
nas.

— Tavariszcz komisai’! Mes 
atvedcnie belaisvi baltaji, kuri 
eidami in žvalgyba suomėm.

— Kas toks ar Vokietis? Pa
klausė komisaras Rusiszkai.

— Ne. Rodos kad Lietuvis, 
bet ka tu ji pažinsi, be formos, 
tik kepures lankelis geltonas.

— Vesk ežia, paliepė komi
saras. Invedc Joną. Edelmanas 
žvilgtelėjo Jonui in veidą. Jis 
jam pasirodė matytas.

Komisaras paklauso Jono 
Lietuviszkai.

— Kokios dalies?
— Szesziolikto pulko, atsa

ke rimtai Jonas.
— Meluoji, suriko komisa

ms, meluoji buržujų berne! Gal 
tu Vokietis?

— Ne. Esiu Lietuvis ir tar
nauju szeszioliktam žemaieziu 
pulke.

— Asz ir-gi Lietuvis, bet 
tarnauju brolybes, lygybes ir 
laisves labui, o ne esu buržuju 
bernas— karszcziuodamas kal
bėjo komisaras.

Inejo žvalgas, padavė komi
sarui paketa.

Joną insakius iszvede isz 
kambario, Kada Jono kambary 
nebuvo “tovariszcz” Edelman 
kreipėsi karsztai prie komisą- J .1 . ,io:

— “Tavariszcz komisai’, 
szis Lietuvis pavojingas: Asz 
priesz stodamas in Raudonąja 
armija gyvenau Kalvarijos 
gatvėj ir dažnai maeziau, szi 
pati “baltaji” apsitaisiusi ir 
su knygoms; tur but gimnazis
tas ir buržuju vaikas.

— Ryt viską sužinosim, at
sake nekantriai komisaras, 
skaitydamas isznaujo paduota 
jam raszta.

Joną pasodino in .maža kute, 
\luris užrakino ir jis pasiliko

vienas. Nuvargęs po dienos in- 
spudžiu negalėjo no atsisėsti; 
aplink plikos sienos, po kojų 
suszales ineszlas. Jono galva 
buvo pilna invairiu mineziu. 
Jos painiojos ir Jonas ju jokiu 
bildu sutvarkyti negalėjo. Min
tis viena po kitos, žaibo greitu
mu, užgaudavo smagenis ir ny
ko; seko kitos ir tos nyko.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

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

Knygele, Dabar $1.00 ^3)

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ii 
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. Komunijom. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios.
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramenta 
Malda Szv. Tamosziaua.
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., 
MAHANOY CITY; PA.

Tamsi kute ir kimo drebulys 
primine Jonui szios dienos at
sitikimus.

— Ar asz to laukiau, po tiek 
vargo? Kad bueziau nors viena 
.priesza, isz po Lietuvos padan
ges, nusiuntęs in dausas. O da
bar? Nicz nieko naudingo ne
padariau. Ir taip gal teks žūti.

Kodėl kiti draugai, sėdi sau 
sziltam kambary; skaito, mo
kosi, kalba apie pasiszventima, 
kurio jiems be abejo trūksta. O 
asz kute j, szaltoj tamsioj kū
tėj! Ir.kas mane priverto? Juk 
daugiau niekas nėjo tik asz 
Jurginis ir Ruzgis.

— Ne, asz ne niekszas! Tegu 
kiti sėdi u’žpeczkyje tegu sau 
laiminga ateiti rengia. Juk ne 
vien ginklu tėvynei galima pa
tarnauti. Asz savo tikslo neat- 
sižadesiu. Viskas Tėvynei. Da
bar ji isz manos to reikalauja, 
tai kentėsiu.

— Ar asz vaikas, ar boba? 
Juk sake man Elena “tik del 
kitu gyventi gyvenimo tiks
las.” O nieko gera kitam neda
ro, jei mes patys, dabar, saves 
neginsime, niekas inusu ir ne
gins. Tad del bendro darbo ir 
laisves savo vargo negailiu. 
Sau neverta gyventi!

Bet žūti kaip musei! Žūti 
nieko gera nepadarius! Ne! 
Asz neleisiu, kad kas nors pa
sakytu: Da kur? Bolszeviku 
nelaisvoje.” Ne, to nebus. Tu
riu isz kūtes iszeiti. Asz ne 
kiaule, kad czia bueziau. Nu
tarta.

Jonas apeziupinejo kute. 
Buvo suvis maža. Meszlo buvo 
daug, kuris po Jono 'kojomis 
suposi.'Jokio langelio. Tik per 
sienos plyszius silpna menulio 
szviesa, kaip vabalai vasaros 
metu alksnyne, žibėjo:

— Iszeiti Imtinai reikia: Ry
to laukti, negalima. Bot kaip? 
Lubos auksztai ir matyti kuo 
tai užkrautos, nepraeisi Ir 
trukszmas bus. Pamatai juk 
netvireziausi. Tai pamėginsi
me.

Jonas surado būda iszsigel- 
beti. Nors -būdas netikras, bet 
Jonas griebėsi prie darbo.

Atsiklaupęs prie iszorines 
sienos, Jonas su rankomis pra
dėjo ardyti suszalusia meszlo 
.pluta. Darbas nesi&eke.

niii kastis. Jau jam pasirodė 
užtektinai iszkastą. Pradėjo 
rankomis traukti akmeni. Ak
muo ne nejudėjo, nes Jonui ne
buvo galima rankomis ji suim
ti. Jonas nusijuosė diržą. Pada
re kilpa ir užmovė ja ant ak
mens. Apsivertė aukszticnin- 
kas ir insiremes kojomis in sie
na patraukė isz visu jiegu. Ak
muo sujudėjo.

Jonas, kaip pasiutęs trauke 
akmeni isz po sienos. Visas 
szlapias buvo, o krūtinėj szir- 
dis, kaip kuju plake tuk, tuk. 
Isztrauke akmeni isz po sienos. 
Nepasijuto Jonas, kaip jau isz 
kūtes! 'buvo iszsidangines. 
Lengviau atsiduso. Nuszluoste 
prakaitą. Szalczio nejautė; 
nors jis ir didelis buvo, net so
džiaus tvoros pyszkejo.

Naktis szvieši. Kaime tyla. 
Danguje žvaigždes mirga žai
džia. Szviesus menulis isz auk- 
szto dangaus meiliai szypsojo- 
si. Jonas pasidairė po dangų. 
“Kur czia “Grigo ratai?” Jo
nas nusiėmė nuo kepures gelto
na lankeli, iszeme vyti ir inde- 
jo in apatine kiszene. Suveržė 
diržą. Apžiurėjo peili; aszme- 
nys buvo baisiai atszipusios ir 
iszlankstytas, sulenkė ji ir in
side jo in apsiausto kiszene. Da 
karta žvilgtelėjo Jonas in 
žvaigždes ir nukeliavo.

Kovose su Bolszevikais Jo
nas buvo visur pirmas. Gavo I 
laipsnio vyties kryžių. Visi Vil
niaus draugai kalbėjo apie Jo
no Kriaunos žygius; vieni isz. 
ju džiaugėsi, kiti ėjo Jono pė
domis ir mete mokslą stojo sa
vanoriais in kariuomene.

—TOLIAUS BUS—

Botume Visi Rojuje .
Pirmas Ponas — Kaip tai, 

ponas vis ant pikniko ir be 
paezios? ♦

? Antras Ponas — Su mano 
boba ne yra rodos, laba 
szikszti, tai vis namie sėdi.

P. P. — Mano Dieve, kodėl 
Jeva ne buvo panaszi in ja?

A. P. — Del ko?
P. P. — Kaip tai del ko? 

J eigų butu szikszti, tai butu 
pati viena visa obuolį suval
gius ir Adomui ne davus, o 
mes vyrai butume sziandien 
visi rojuj® sedeje! • ,



Žinios Vietines ežios ir palaidotas Szv. Kolum
bo parapijos kapinėse.
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Vaikai Pritaria Straikoms
Pottsville, Pa. — Majoras 

Claude Lord isz Pottsvilles ser
ga. Randasi Pennsylvanijos' 
Universiteto ligonbute Phila- 
delfijoje.

— Subatoj pripuola Szven- 
to Venczeslavo.

— Sekantieji kasyklos mo
kes savo darbininkams: Sept. 
27, Locust Coal Co., Klimas 
Coal Co., Continental Coal Co., 
Sept. 28, Packer Nr. 5, Park 
Place, Primrose Stripinas, Ko
rea, New Boston; Sept. 30, Wil
liam Penn, Hammond Coal Co., 
Kohinoor Coal Co., Gilbetton 
Coal Co., Midvalley ir German
town. I

—< Kita sanvaite: Nedelioj 
16-ta Nedelia po Sekminių,' 
taipgi Szvento Mykolo Arkan- 
gelio. Laikas permainytas Ne
delioj, laikrodžius atsukit vie
na valanda atgal, prie papras
to laiko; Panedelyje Szv. Jero
nimo; Utarninke pripuola pir
ma, diena Spalio (Oct.), mene
siu yra paszvenstas ant garbes 
Szv., Ražancziaus, taipgi ta die
na yra Szv. Remigijo; Seredoj 
Aniuolu Sargu; Ketverge Szv. 
Szv. Tereses, Vainikėlio Jėz
aus; Petnyczioj Szv. Prancisz- 
kaus Asyž., Subatoj Szv. Placi- 
|do ir Komp.

— Utarnirike pripuola pir
ma diena Spalio-October.

—- Ūkininku Priežodžiai: 
pudens skaidres dienos gabe
na viek veja ir sniegus. Jeigu 
zuikelis ilgai vasaros kaili de- 
yeja, tai ir žiema da toli. Jeigu 
Spalio menesisi szaltas tai atei- 
naneziame mete nebus kirmė
lių gadinaneziu kopūstus.

• -—■ Ponas Antanas Juodgu- 
dis isz So. Boston, Mass., lanko
si mieste su reikalais, taipgi at
lankė ir “Saules” redakcija, 
nes ponas Juodgudis yra musu 
skaitytojas. Acziu už atsilan- 
kyma.

Mount Carmel, Pa. f Gerai 
'žinomas senas biznierius Jur
gis J. Melaus'kas (Moleski),j 
nuo 5-th ir Maple Uly., staiga! I 
numirė Seredoj, 3:30 valanda 
popiet namie. Velionis paliko 
paezia Morta, trys dukterys, 7 
anūkas ir 2 pra-anukus. Lai
dotuves atsibus Panedelyje.

MOSKVOŠ
MOKYKLOS

MOSKVOS, RUSIJA. — 
Apie 30,000,000 mažucziu ir di
desniu Ruskiu pradėjo savo 
mokslo metus mokyklose, taip 
kaip ir musu vaikai Ameriko
je. Visoms Ruskiems mergai
tėms linksmos žinios, kad val
džia dabar turi gana audeklo 
del uniformų, ir suknelių. Mer
gaites gali isz valdžios pirktis 
audeklą, materija ir mamytes 
gali dabar joms sukneles pasiū
ti. Tai isz tikro ežia linksmos 
naujienos ir tikrai Komunis- 
tiszka laisve, kad valia dukre
lei suknele pasiūti!

Laikraszcziai pranesza kad 
milijonai knygų yra jau spauz- 
dinama del mokyklų. Komu
nistai labai rūpinasi savo vai
ku mokslu ir jie jokiu knygų 
isz kitu krasztu neparsitrau
kia, bet patys jas raszo ir 
spauzdina. Knygos isz kuriu 
vaikai mokinasi yra Komunis
tu parūpintos ir paraszytos del 
propagandos. Geografijos kny
ga, isz kurios vaikai mokinasi 
apie svetimus krasztus ir sve- 
timtauezius; sztai kaip jiems 
papasakoja apie Amerika ir 
Amerikieczius:

“Amerikos turtas yra keliu 
bagoeziu ir milijonierių ranko
se. Jie valdo visa pramone ir 
visus fabrikus. Milijonieriai 
poniszkai gyvena, o darbinin
kai dirba, vargsta ir prakaitu 
lieja. Darbininkas turi devy
nias valandas dirbti.

“Kai darbininkas susilaukia 
45 metu amžiaus, jis jau nie
kam netinka ir darbo negali 
gauti.

“Amerikos pramone baisiai 
nukentejo per depresija, per. 
bedarbes metus. Daugiau negttl 
17,000,000 darbininku buvo be! 
darbo. Tai daug daugiau negu 
kuriame kitame kraszte.

“Žmones kyla priesz valdžia, 
darbininkai priesz fabrikan
tus. Amerikoje darbininkai vi
sados straikuoja; fabrikantai 
visados peszasi su valdžia.

“Ūkininkai Amerikoje tikri 
ubagai ir kapitalistu vergai. 
Kapitalistai daug kviecziu ir 
rugiu tyczia sudegina, kad vi
siems maisto pritruktu ir kad 
paskui jie galėtu daugiau isz 
žmonių prisilupti.

“Mokyklos Amerikoje yra 
geros tik ten kur bagoeziai gy
vena, o darbininku vaikai turi 
eiti in visai prastas mokyklas, 
kur miena nemoksze mokytoja 
viename kambaryje tris ar ke
turias klases mokina.

“Amerikos Kongrese randa
si dvi buržujiszkos partijos: 
Demokratai ir Republikonai. 
Bet abi partijos yra milijonie
rių papirktos ir jiems tarnau
ja.” Mat, tai tau kur geras 
mokslas ir tikros žinios apie 
Amerika ir Amerikieczius sta- 
cziai isz Maskvos!

Shenandoah, Pa. — Juozu
kas Arbuszaitis, 15,metu, likos 
sužeistas in teisa koja. Randasi 
Locust Mt. ligonbute.

Girardville, Pa. — Miestas 
turės didele paroda Subatoj, 
Spalio [Oct.] 12 diena, 8-ta va
landa vakare, ant garbes par
gnybusiems kareiviams, kurie 
tarnavo tarnystoje, ir tems ku
rie žuvo ant kares lauko.

Pottsville, Pa. — Lietuviu 
Moterių Kliubas isz Schuylkil- 
lo pavieto laikys savo Palinks
minimo Programa Nedelioj, 
Rugsėjo (Sept.) 29 d., 2:30 va
landa popiet Necho Allen sve
tainėje. Kitas susirinkimas bus 
.Utarninke, Spalio (Oct.) 8 d., 
8:30 valanda vakare, Uraiczio 
svetainėje Shenadoryje.

Freeland, Pa. — Laike darbo 
Povylas Kaminskas, 37 metu 
amžiaus, likos užmusztas per 
anglini karuka Hazle Mines 
kasyklose.

Bloomsburg, Pa. t Juozapas 
Juodgudis, 57 metu amžiaus, 
kur jis- 'buvo ant burdo pas po
ne Marijona Spudiene, isz Dog
town, pasimirė Subatoj, 10:45 
valanda vakare. Bloomsburg 
ligonbute, sirgdamas trumpa 
laika. Velionis gimė Lietuvoj 
isz Mariampoles apskriezio, Ig- 
liszkiu pavieto, Igliauka para
pijos ir kaimo Slavancziai. Pri
buvo in Amerika 36 metai ad- 
gal. Paliko du brolius: Antana 
ir Andriu isz South Boston, 
Mass. Laidotuves ĮnvykoJUtar- 
ninke isz Wm. Baker koply-

Kai mokytojai ir mokytojos sustraikavo Norwalk mieste, Conn., visi vaikai triuksz- 
mingai ir džiaugsmingai pritarė straikininkams ir linksmai Vėlino kad straikos butu geros 
ir ilgos. Nėra mokytoju, tai nėra mokyklos, tai vaikams vakacija. Czia Rudy Baxa, kuris 
prižiūri Norwalk Centre Junior High School, visiems vaikams pranesza linksmas naujie
nas kad jiems nevalia eiti in mokykla ir kad jie turi gryžti namo.

Mokytojai ir mokytojos reikalauja daugiau algos ir sak0 kad negrysz in mokyklas pa
kol gaus ko jie reikalauja. Visi vaikai vienbalsiai pritaria szįtoms straikoms ir visiems ve-
lija ilgu metu.

MAŽOJI TAIKOS
KONFERENCIJA

Ir Baltijos Valstybes
STOKHOLMAS (LAIC) — 

Trijų Sovietiniu Pabaltijo už
sieniu reikalu ministeriu pasi
rodymas Paryžiuje So v. Sąjun
gos taikos delegacijos sanstate 
atkreipė ypatinga Švedu spau
dos dėmėsi, ir keli laikraszcziai 
vadino tai “Paryžiaus Konfe
rencijos Pirma Sensacija.” Vi
si laikraszcziai padėjo tokia 
VII 28 d., Routerio žinia:

Konferencijos sluogsniuose 
laukiama, kad Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos užs., reik., mi
nisteriu atvykimas in Paryžių, 
kaip Rusu taikos delegacijos 
nariu kartu su Molotovu, su
kels sunkia veikalą, kai reika
las atsidurs ingaliojimu komi
sijoj, kadangi santarvininkai 
nėra vieningi del tu valstybių 
padėties.”

Sekanczia diena pasirodė 
spaudoje nauja, VII 29 d., Reu- 
terio žinia, spėjanti, kad tie 
trys “ministerial” rusu atsi
vežti ekspertais, ruosziant tai
kos sutarti su Suomija.

Stockholm© didieji dienrasz- 
cziai, Liepos VII 31 d., supažin
dino skaitytojus su biegrafijo- 
mis tu trijų iszdaviku, osto 
Prof. H. Kruus, Latvio Prof. 
Valeskalns ir P. Ratomskio.

SKAITYKIT
“SAULE” - va)

PLATINKIT!

REDDY KILOWATT

IN JOLLY ENGLAND, YEARS AGO 
WHEN KNIGHTHOOD WAS IN FLOWER 
THE WARRIORS BOLD WORE BUSHY BEARDS
A SIGN OF STRENGTH AND POWER.

< ,/

.... Oh, Wofta Knight!

OF COURSE, THAP THE EXCUSE THEY GAVE

THE REAL REASON, iM TOLD 
WAS EVERY TIME THEY WENT TO SHAVE 
THEY FOUND THE WATER COLD 

s____________________ ___ /

NEVALIA
SUKLYSTI

ISZ MOSKVOS. — Yra se- 
nas priežodis tarp karininku ir 
generolu, kad ant karo lauko 
galima tik viena syki suklysti, 
tik viena klaida padaryti. 
Reiszkia, kad antru sykiu ne
galėsi suklysti, nes jau tavęs 
tenai nebus.

Sovietai ir Komunistai da
bar ta priežodi labai gražiai in- 
gyvendina. Kad ir geriausiam 
ir isztikimiausiam Komunistui 
nevalia suklysti ar nuo partijos 
nustatyto tako nuklysti.

Vienas laikrasztis Ukraini- 
joje dry so iszkelti ta klausima: 
“Leiskite mums Suklysti.” 
Laikrasztis “Pravda” tuojaus 
szoko pirmyn ir griausmingai 
pasakė kad tai tikra kvailybe. 
Komunistui nevalia klaidos 
padaryti.

Visas szitas neklaidingumo 
ir nesuklydimo klausimas isz- 
kilo kai Sovietu valdžia pradė
jo imti nagan savo didžponius 
ir fabrikantus ir visokias kom
panijas. Dabar net ir patys Ko
munistai prisipažinsta kad 
kaip Amerikoje, taip ir Rusijo
je, daug piniguoeziu pasipini
gavo per kara. Fabrikantams 
buvo insakyta kad jie tiek ir 
tiek turi maszinu pagaminti. 
Tie fabrikantai vis kas menesis 
pranesze kad kaip tik tiek ir 
tiek jie pagamina, bet tikrumo
je nieko panaszaus nebuvo. Jie 
sau turtelius krovė ir valdžia 
jiems primokėjo.

Vienos anglies mainos, ka
syklos kas menesis iszduodavo 
savo raportą kad kasdien isz 
tenai iszkasama 544 tonai ang
lių, o tikrumoje mažiau negu

AMERIKOS
DEMOKRATIJOS

ISZBANDYMO

NEW YORK. —
sias tikslas Amerikos valdžios' Rico vadai vieningai nori ingy- į 
yra apsaugoti, arba sutverti,1 ti Puerto Rican žmonėms vie- ' 
laisva žmogų. Ji stengia apsau-1 sza balsavima iszrinkti vai-
goti laisva žmogų, kuriam pa-’džios atstovus, ir slapta balsa- 
grindines teises užtikrina I vima nuspręsti didžiumos norą 
konstitucija. Ji stengia sutver- kaslink — valstybino, nepri- 
ti laisvus žmones savo teritori- klausomo arba dominijos sto- 
jose ir valdomose salose, nes tu vio.” i;. ’
vietų žmones nėr Įaišvi pagal 79tas Kongresas užsibaigė 
Amerikos reikszmes, nes turi nepriimdamas jokiu žygiu, ku- 
ingyti savivaldybe. Ant kiek rie invykdintu prezidento pa- 
žmones Amerikos valdomose tvirtinimas praeita Spalio 
vietose yra laisvi? Atsakymas] (Oct.) men. Ragindamas duoti 
turėtu užsimanstuoti visus žmo Puerto Rico žmonėms kokia
nes ypacz Jung. Tautu narius, valdžia jos žmones nori, prezi- 
kurie valdo didelius skaiezius dentas pareiszke sanžine netik 
žmonių, ir kuriems teks isznau- Kongreso bet Amerikos žmo- 
doti savo nekurias valdomos, niu. Dabar, kada Jung. Tautu
dalis. Tiems, ir geros valios tarybos ir konferencijos 
arnerikiecziams, szitos Suv. svarsto žmonių teises ir lais- 
Valstiju priklausomos valsty- ves, Amerikos atsakomybe yra 
bes tikrai reiszkia iszbandymo milžiniszka. Musu tauta, in-j 
vietas demokratijos praktikai J steigta pagal būda, kada

Su v. Valstijas nevaržo senu kiekvienas žmogus yra lygus, t
emperiju tradicijos. Musu nu- Teisybe, kad žmogaus lygy- 
si-statymas yra daug libera- be sulaikyta nekuriose Ameri-
liszkesnis. Mes seniai jau pri- kos pozesijose ypacz tolimose

150 tonu in diena isz tu mainu 
iszkasdavo.

Dabar Komunistai savus 
žmones turi nubausti ir prava
ryti. Rusijoje didesne beda val
džiai, negu czia Amerikoje, nes 
tenai randasi tik viena valdžia 
ir tik viena partija. Czia pas 
mus, Demokratai kaltina Re- 
publikonus, Republikonai o 
pirsztais bado in Demokratus. 
O nabagas Stalinas negali kitos 
partijos kaltinti. Jeigu dabar 
yra suktybes ir papirkimai Ru
sijoje, tai Komunistu Partija 
yra kalta.

Už tai, dabar tiek daug skai
tome apie tuos apsivalymus, 
apie tuos teismus ir savųjų nu- 
^udįmus ne vien tik Rusijoje, 
bet ir tuose krasztuose kur So
vietai vieszpatauja. Czekoslo- 
vakijos Komunistu Partija net 
200,000 savo nariu pravarė, pa- 
szalino ir nubaudė. Yugoslavi- 
joje Marshal Tito ima pana- 
sziai apsidirbti. Paryžiuje, 
Bulgarijos užsienio Ministeris 
Georgi Kulishev prisipažino 
kad Bulgarijos valdžia dabar 
ima nusikratyti visu savo prie- 
szu ir eprieteliu.

Visa tai tik viena dalyka 
reiszkia ir rodo. Sovietai dabar 
nori visus savo reikalus susi
tvarkyti namie ir turėti atsa- 
komingose vietose sau isztiki- 
mus tarnus, nes jie jauezia kad 
neužilgo iszkils baisiai svarbus 
ir pavojingi klausimai užsieny
je! Jie nori nors savo namu 
frunta susitvarkyti pirpi negu 
reikes su kitais prieszais susi
kirsti. O tas kitas prieszas ir 
neprietelis, “tai yra Ameri
ka.” To Komunistai visai ne
slepia.

Pirkie U. S. Bonus

pažystame savivaldybes svar- 
bumums imkime okupacija Ku
bos, už kurios laisve kovojame 
tris metus pradedant 1899 m., 
ir nors pasilikome teise insi- 
kiszti in Kubos Respublikos 
naminius reikalus užlaikyti 
tvarka, mes priesz deszimt me
tu atidavėm ta teise; iszpilcle- 
me savo žodi liilippiniecziams 
padedam Alaskai ir Hawaii 
prie savivaldybos. Kaslink 
Puerto Rico, Prezidentas Tru- 
manas praeita Spalio (Oct.) 
men., sake, kad “jau laikas ži
noti kokia valdžia Puerto Rico 
pageidauja ir tokia jai duoti 
pagal Kongreso nuspręstu ri
bų” (Visi pakeitimai Puerto 
Rico politiniame stovyje turi 
imti dėmesin Suv. Valstijų tei
kiama ekonomine ir pinigine 
pagelba.)

Praeita Rugp. (Aug.) men., 
Prezidentas Trumanas kreipe 
dėmėsi in Puerto Rico žmonių 
tautinius pageidavimus ir sie
kius kada jis paskyrė J. T. Pi
nero, Puerto Rico “Resident 
Commissioner” in Kongresą, 
pasekėju Gov. Tugwell. (Resi
dent Commissioner renkamas 
balsavimu, jis gali kalbėti del 
savo žmonių U. S. Namo Bute, 
bet negali ten balsuoti).

Pinero, yra pirmas Puerto 
Rico gimęs, būti paskirtas in 
szia aukszta vieta. Taip dary
damas, Prezidentas su Senato 
užtvirtinimu užlaiko geriau
sias Amerikos pavadimas. 
Priesz kelis menesius William 
L. Hastie, advokatas, buvo pa-] 
skirtas gubernatorius Virgin 
Salų. Szios salos, musu rytine 
sargyba Atlantike, apgyven-' 
dinta giminėms Afrikiecziu,1 
kurie priesz szimtmety buvo 
atgabenti in szia vergijos rin
ka. William Hastie yra pirmas

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
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Negru gubernatorius.
Pinero, inszventintas Guber

natorium Puerto Rico pradžio
je Rugsėjo (Sept.) men., pa- 
reisžke dvieju milijonu gyven-

VIETOS toju pageidavima tapti nepri- 
i klausomais. Laiszke New York 

Svarbiau- Times, jis pareiszke: “Puerto

Pacifiko salose kaip Guam ir 
American Samoa — bet teisybe, 
kad ji gerbiama; teisybe kad 
nekurie Amerikos pilieeziai del 
savo rases arba tikybos arba 
tautines kilmes turi nemalonu
mu. Bet tas viskas parodo kad 
Amerikos būdas del laisves 
yra sektinas.

Invykdinti szi būda paežiu 
laiku sustiprinant szios szalies 
dorybes vieta tarptautiniai 
arenoj, turime kovoti visokia 
namine diskriminacija, ir pa
dėti Amerikos vietų žmones in
gyti nepriklausomybe kada del 
jos pasiruosze. Tarpe sziu yra 
Puerto Rico žmones, kurie poli
tiniai užaugo ir gale save val
dyti. — C. C. F. A. U.

Neuxmirszkite Guodotini Šiuri- 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai ui- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszcaio. PASKUBINKITE J I j

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.


