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RINKIMĄ ARTINASI
Isz Amerikos
TRAUKINIAI

SUSIKŪLĖ

Vyskupas S tepiSovietaiUžsienyje
Neramu

ninkai ir vis reikalauja kad 
valdžia jiems paveltintu imti 
kiek tik jie nori už mesa. Jie 
aiszkina, kad tada visiems bu
tu gana mėsos. Jie nenori jo
kiu suvaržymu ir už tai dabar 
savo galvijus laiko ir nepar
duoda.

Isz tikro liūdna ir baisi die-

NamusSzluoja nas Nusūdytas
Korėjoje Sovietu Ka- 

—Devyni žmones buvo sužeisti; na visam krasztui, kai piniguo-FCiviai SklHldziaSl K.dd 
' cziai ir biznieriai gali visa valJAmerjka Czja Tufj pef 
džia valdyti ir musu valdiniu-i
kus už nosies vedžioti. Dabar Daug Kariuomenes 
matyti, kad piniguoeziai turi 
daugiau jiegos ir intakos ant

EAST PALESTINE, OHIO.

kai du dideli ir greiti trauki
niai susimusze. Pennsylvani- 
jos geležinkelio greieziausias ir 
didžiausias traukinys, ‘Broad
way Limited’ in važiavo in kita 
traukini ‘Liberty Limited.

Traukiniai buvo sutrukdinti 
apie dvi valandas pakol darbi
ninkai pataisė bėgius, ir užkė
lė ant j u nuszokusius traukinio 
ratus. Sužeistųjų vardai: Mrs. 
A. Poeller, 66 metu amžiaus 
moteriszke isz Minneapolis; 
Mrs. I. Kennedy, 25 metu am
žiaus moteriszke isz Washing
ton, D. C., Mrs. E. Fleming, 28 
metu amžiaus isz Harrisburg, 
Pa. Juos buvo sužeistos ant 
‘Broadway Limited’ traukinio. 
O ant ‘Liberty Limited’ trau
kinio buvo sužeisti: Mrs. E. A. 
Wiley, 47 metu amžiaus isz Ar
lington, Va., B. E. Horner, isz 
Fort Wayne, Ind., D. B. Bereot 
isz Fort Wayne, Ind., C. E. Se- 
nch isz Akron, Ohio; ir R. 
Bixel isz Lima, Ohio.

ISZ UŽSIENIO. — Rusija
musu kraszto negu musu Pre- dabar saldžiai ir lipszniai szne-

ka, bet žiauriai ir asztriai el-zidentas ir Kongresas sykiu.
Jeigu paprastas

nors pusiau tiek pasiprieszintu':
Į tomis tautomis susidraugauti 
ir Anglijai nusilenkti, o tuo pa
ežiu sykiu Sovietu Raudonoji 
Armija kaip tik atbulai elgiasi, 
ir visur grubijoniszkai pasiro
do.

žmogelis Stalinas dabar nori visus
savo žmones nuraminti, su ki-

E.

MĖSOS ISZ 
ARGENTINOS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia dabar deri
nasi su Argentinos Prekybos 
Ministerija ir rengiasi pirkti 
daug mesnos isz Argentinos, 
jeigu musu ūkininkai vis savo 
galvijus laikysis ir neparduos. 
Argentinos Ambasadorius Os
car Ivanissevich, sako, kad jo 
valdžia mielu noru sutiks par
duoti mums daug galviju ir mė
sos.

Argentinos krasztas labai 
daug mėsos in visus krasztus 
siunezia, bet iki sziol, musu 
valdžia neinsileido jos mėsos, 
nes nenorėjo kad musu ūkinin
kai turėtu savo mesa atpiginti. 
Mes vis iszradome kokiu ten 
priežaszcziu kad ta mesa mums 
netinkama. Bet dabar Argen
tinos Ambasadorius sako kad 
jo valdžia gali tuoj aus prista
tyti daugiau negu keturis mili
jonus svaru geriausios mėsos, 
ir daug daugiau už kokios san- 
vaites.

Tie keturi milijonai svaru 
jau ne tiek daug reiksztu czia 
Amerikoje, bet gal iszgazdintu 
musu ūkininkus ir biznierius 
kai jie pamatytu kad mes ir be 
j u galime apsieiti. Tada ir jie 
tuoj aus susiprastu ir imtu žmo- 
niszkai bizni vesti.

Argentinos valdžia siunezia
Anglijai apie septynios deszim- pelkese ir džiungeliuose palau- 
ta nuoszimti visos savo mėsos, že savo sveikata, nes jis jau bu-

Czia Amerikoje musu ūki- vo 63 metu amžiaus.

In KalėjimąŽmones Rusijoje

Vargsta, Badauja Ir

Piktinasi Kad Ran- n •• • n** • ir 1
dasi suktybių Žmones Rusijoje Bijosi Kad

valdžiai jis tuoj aus atsidurtu 
in kalėjimą, bet kai tie biznie
riai valdžiai szpyga parodo, 
juos ne in kalėjimą uždaro, bet 
in Wasbingtona pasikvieezia 
ant susirinkimo. Tai tau kur 
laisve ir lygybe, už kuria mes 
taip ilgai ir brangiai kovojome.

GENEROLAS
STILWELL

PASIMIRĖ

“Suruges Juozukas,”
Kareiviu Mylimas

c/

Generolas Pasimirė

SAN FRANCISCO, CALIF. 
—Generolas Joseph W. Stil
well, Pacifiko karo didvyris, 
kuris visus Karo Sztabo vadus 
baisiai inpykino kai jis prisi
pažino kad musu kariuomenes 
buvo baisiai apmusztos ant 
Burma Salos, ir kuris del savo 
atviros ir teisingos kalbos bu
vo tankiai Karo Sztabo nubaus
tas, bet kuris buvo visu karei
viu mylimas, gerbiamas ir ant 
ranku nesziojamas, ana dienai 
pasimirė in Letterman General- 
ligonbute.

Jis savo paskutiniame testa
menta griežtai uždraudė laiky
ti dideles ar iszkilmingas laido
tuves, bet insake, kad jis butu 
sudegintas ir jo lavono pelenai 
butu ant Pacifiko mariu isz- 
barstyti isz eroplano.

Generolas Stilwell buvo tik
ras kareiviu vadas. Jis tuo pat 
sykiu butu intakingas ir na
gingas karininkas, nes jis ge
rai mokėjo Francuzu, Ispanu ir 
Kiniecziu kalbas. Kareiviai 
ir dabar per aszaras pasakoja 
apie savo Generolą, kuris nei 
vieno kareivio nesiuntė kur jis 
pats neiszdryso eiti, niekam ne- 
insake ta daryti ka jis pats ne
darytu. Jis niekados savo ka
reiviams nesakydavo eikite ar 
darykite, bet vis eikime vyrai, 
arba darykime draugai szitaip. 
Jis su savo kareiviais be dirda- 
mas ir bevargdamas Burnos

Anglija dabar atsidūrė tarp 
dvieju prieszu. Tie prieszai ne 
tiek yra Anglijos prieszai, kiek 
jiedu tarp saves dabar peszasi, 
o Anglija randasi j u tarpe. 
Anglijai tokia vieta labai pa
tinka tarp Amerikiecziu ir So
vietu, nes ji dabar kaip pirszlys 
gali ir isz vieno ir isz kito pasi
naudoti.

MOSKVA, RUSIJA. — So
vietu Rusijos valdžia savo na
mus dabar persitvarko ir nori 
visus nenaudėlius iszszluoti. 
Sovietai dabar tik sykiu pradė
jo pertvarkyti visa savo admi
nistracija, valdžia, pramone, 
agronomija ir net propaganda.

Net ir Rusijoje dabar randa
si visokiu žmonių, kurie ne Ru
sijos labui, bet savo naudai dir
bo ir darbavosi per kara. Daug 
dabar žmonių augsztose vieto
se yra nubaudžiami ir isz savo 
darbo pravaromi. Net ir pati 
Komunistu Partija jaueziasi 
kad joje randasi daug nenau
dėliu.

Sovietu laikraszcziai vieszai 
prisipažinsta kad ne viskas 
tvarkoj. Pati valdžia szita sa
vo partijos apsivalyma instei- 
ge kad sustabdžius savo žmo
nes nuo rugojimo ir prikaiszio- 
jimo kad visiems dabar toks 
vargas tame Rojuje.

Amerikos valdžia dabar ne
nusilenkia ir laukia. Amerikie- 
cziai nepaiso visu tu Stalino 
saldžiu žodžiu, bet laukia pa
žiūrėti ne ka jie prižadės, bet 
ka jie padarys. Amerikos dip
liomatai ir didžiūnai tikisi ir 
visiems sako kad Rusija dabar 
karo nenori ir bijosi, kad ji ne- 
prisirengus karui. Visi mes vi- Ykad"neis»kiltii kitas karas, 
sa tai gerai žinome, bet mes' 
taipgi žinome kad viso to ko 
Rusija nori, ji negali gauti be 
karo. Nors ji karo nenori, bet 
ji karo grobio nori ir reikalau
ja.

Rusija reikalauja kad ji gau
tu daug biznio ir tavoro ir ka- 
riszkos medžiagos i^z Vokieti
jos Ruhr apylinkes. Jiegu ji 
gales visa szita slėni ir apylin 
ke valdyti ir isznaudoti, ji su
tiks sykiu su Anglija ir Ame
rika Vokietija atstatyti.

Neiszkiltu Kitas Karas; Gene
rolas Stilwell Pasimirė, Jo La
vonas Sudegintas, Pelenai Ant 
Pacifiko Mariu Bus Iszbarstyti 

Isz Eroplano 
t

Indija Reika
iauja Maisto's

Visi Indijos Gyventojai 
Neapkenczia Anglijos

WASHINGTON. — Tik kelios sanvai- 
tes liko iki Rinkimu ir visi Politikieriai jau 
ima savo “spyezius” drožti ir viens kita 
szlamsztais drėbti. Laikraszcziai isz savo 

puses ima tyrinėti in kuria puse žmones 
linksta ir už kuria partija jie balsuos. Yra 
paskirti ir pasamdyti tam tyczia žmones, 
kurie eina per namus ir klausinėja visu 

kaip jiems partijos nusistatymai patinka. 
Jie pranesza kad daugiau negu 
puse visu žmonių nori kad val
džia visai nesikisztu in bizni ir 
nuimtu visus suvaržymus ant 
daigtu. Czia matyti kad Re
publikonai nesnaudžia, nes 
jiems gerai butu jeigu žmones 
ima Demokratams prikaiszine- 
ti. Paskui jie teipgi pranesza 
kad Prezidentas Trumanas yra 
nepageidaujamas žmonių, kad 
tik apie keturios deszimtas 
nuoszimts sako už ji balsuos. 
Bet Prezidentui Trumanui jau 
nereikia kad kas jam pasakytu 
kad viskas eina riestai. Jis jau 
gyvu kailiu patiria kad ne tik 
jam, bet visai jo partijai gresia 
pavojus. Bet gal Prezidentas 
Trumanas nepaiso, nęs jis jau 
kelis kartus pareiszke kad jam 
tas darbas nepatinka, ir mes ži
nome kad jis tam darbui netin
ka.

Kelios dienos atgal, Žydai 
New Yorke mieste indėj o pa- Palestinos klausima, 

i garšinima in didžiausi ir inta- 
kingiausi laikraszti, “N.Y.T.” 
Jie kaltino ir prikaisziojo De-

BURMA, INDIJA. — Visas! 
Indijos krasztas yra suskaldy
tas ir perskeltas. Hindai dabar 
visa valdžia palaiko, o Mosle- 
mai yra jiems prieszingi. Czia 
daugiau tikėjimas visus su
skaldo negu politika, nors poli
tika irgi daug prisideda. Di
džiausias pavojus ne tik žmo
nėms, bet ir visai valdžiai tai 
yra badas. Maisto czia visai 
mažai buvo per visa vasara, bet 
ir tas jau baigiasi ir del rude
nio ir žiemos czia visai maisto 
nebus.

Sukilimai Bombay mieste ir 
tikri susikirtimai Calcutta 
kraszte parodo kaip nepastovi 
tenai visa valdžia ir kaip žmo
nes reikalauja pirm visa ko 
maisto. Visi Indijos gyventojai 
neapkenczia Anglijos, bet 
apart to jie vienas kito neap-

Fabrikantai yra kaltinami, kenczįa įr jarp saVes peszasi.
į kad ji neatlieka savo darbus' 
I tinkamai. Kasyklų, mainu,

Žmones Rusijoje vargsta, 
j badauja, piktinasi kad randasi 
tiek daug suktybių ir visi bijo-

I Už tai Stalinas, kad suraminus 
savo žmones, dabar kaltina sa
vo darbininkus, valdininkus, 
net ir savo draugus, tuomi no
rėdamas parodyti kad ežia nei 
jis nei partija nekalta, bet keli 
sukeziai kuriuos jis dabar nu
baudžia.

Daug ūkininku dabar yra 
kaltinama kad jie pasilaiko 
daug rugiu ir kviecziu už tai 
žmones neturi gana valgyti. 
Apie du treczdaliai visu tu ku- 
rieprižiuri ukes, darbus Ukra-

Sovietai Austrijos žmones ine buvo pravaryti.
kaip karvute melžia ir pasku
tines gyvasties jiegas iszcziul- 
pia, ir palieka mums szelpti vi
sus gyventojus per Suvienytu 
Tautu Paszelpos Administraci
ja.

Graikijoje Komunistai jiesz- 
ko ir staeziai praszo susikirti
mo ir nori visus sukelti priesz 
sugryžusi karalių, kad jie gale-! 
tu sukelti revoliucija.

Yugoslavijoje valdžia per
tvarko savo politines partijas, 
dabar labiau suvaržo visus su
sisiekimus ir sustabdo visas ži
nias plaukianczias in Amerika. 

Perzijoje, arba kaip szian- 
dien vadinasi, Iranas yra Ko-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Burmos miesto gyventojai 
y į prižiūrėtojai yra pravaromi už, ^a^a^ nesutinka su Anglijos pa-

tai, kad negana anglies buvo 
iszkasta.

Laikrasztininkai, korespon
dentai ir redaktoriai yra dabar 
labai baudžiami, kad jie nega
na Raudonos Propagandos pa- 
raszo ir žmones neintikina, kad 
viską kuo geriausiai Raudona
me Rojuje. Sovietai dabar isz- 
leido griežtus pareikalavimus
kad visa literatūra, visi rasztai 
radijo, teatrai, krutamieji pa
veikslai, ‘Moving Pikczieriai’ 
ir net muzika vestu Raudona

1 siuntiniais ir atstovais, jie pri- 
verezia Anglijos valdžia palai
kyti valdžioje tuos valdininkus 
kurie per kara vieszai stojo už 
Japonus ir priesz Amerika ir

i Anglija.
Malaya miestas yra taip sau1 mokratams, kad Demokratu 

ramus, bet czia maisto visiems 
trūksta ir žmones ima nerimau
ti.

Prezidentas Trumanas, kaip 
ir visi Republikonai, žino kad. 
Demokratu Partija dingus New 
York mieste ir valstijoje be Žy
du paramos. Gubernatorius 
Dewey jau dabar puola ir kal
tina Demokratus del Palestinos 
klausimo.

Dabar visiems mums aiszku 
kodėl Prezidentas Trumanas, 
nieko nepaisindamas ir eida
mas priesz visus Anglijos pata
rimus, paskelbė kad Amerika 
nori Žydams pavesti Szventa 
Žeme. Jis norėjo insigerinti 
Žydams Amerikoje, bet jau be
veik pervelu. Prezidentas Tru
manas szito žingsnio del Žydu 
ir del Palestinos pats nesugal
vojo, bet jam patarė gudrus ir 
apsukrus David K. Niles, kuris 
yra vienas isz tu tikru politi
kierių, kurie dirbo su Preziden
tu Rooseveltu. Ponas Niles ir 
Rooseveltui padėjo iszspresti

(Tasa Ant 4 Puslapio)

In Dutch East Indies irgi ne
ramu. Czia gyventojai derinasi 
su Hollandijos valdžia ir su 
Anglija tuo paežiu sykiu ir prie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Partija prižadėjo remti ir gel
bėti Žydus ir savo žodžio ne 
iszlaike. Dabar visi New Yorko 
miesto Žydai reikalauja kad 
Demokratai iszlaikytu savo žo
di, ir iszpildytu savo pasižadė
jimus; o jeigu ne tai Demokra
tu Partija neteks Žydu balsu 
per rinkimus.

Už tai, Žydu “Yom Kippur” 
szventes iszvakarese, Preziden
tas Trumanas iszleido szimto 
žodžiu pareiszkima, pareika
laudamas kad Anglija tuojau 
in leistu in Palestina 100,000 
Žydu. Arabai kaip vienas su
riko ir piktai sukilo; Anglijos 
dipliomatai nustebo ir pasipik
tino, bet Žydai Amerikoje ran
komis plojo. Prezidentas Tru
manas iszstate in pavoju visus

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
be Szvedijoje, inteike Szve- 
dams asztru laiszka, reikalau
dama kad Szvedai uždraustu 
Lietuviams važiuoti isz Szvedi- 

kad 
būti

j M±■ 1 • • • i X i jos in Amerika. Jie sako
’ Viena szeimininke New York Lietuviai pabėgėliai turi 
mieste kelias valandas iszsto-* gražinami in savo tėvynė, 
vėjo in eile prie buezernes du
rnu. Ji buvo temai net nuo sze-

1 Svarbiausis ALT rinkimo 
> kas del tremtiniu 

iszreiksztas czia 
| jungiamoje rezoliucijoje, (prie
de). ’

Suvažiavimo metu buvo ap-' 
svarstyta eile isz Europos gau-į 
tu skundu kas del buv., belais- 

' viu globėjimo. Isz praneszimu 
paaiszkeje, kad vakarykszcziu 
L-riaisviu dalis per prievarta 

Į Vokiecziu suimtu Lietuviu taip 
sanstate ir vaikszczioja be tikslo ir glo-1 

niekieno neprižiuromi.
121-22 pirmam metiniam šuva- nieku nemaitinami, 
žiavimui susirinkusi.

Žukovas buvo vyriausias1 Suvažiavimas prasidėjo nuo

METINIS ALT
SUVAŽIAVIMAS1 inkurdinimo,

■ I ’

Sprecznas Verszis

WASHINGTON, (LAIC) — 
Vykdant p. m. Amerikos Lietu- 

[viu Kongreso nutarimus, Ame- 
I rikos Lietuviu Taryba, kaip ži
nome, liko žymiai praplėsta, in 

sziu isz ryto, o kai bnezerne ai- j i} nausias Szefa& Raudonosios intraukiant eile nauju kury- 
sidare asztunta valanda tai ke- Armijos ir Raudonojo Laivyno ^įnįaj Lietuvybės dirvoje pasi- 
li szimtai žmonių buvo pirm (Žukovas pateko in nemalone, fy^ejusįu asmenų, 
jos. Ji patemijo kad visi žmo - Kova tarp kariuomenes ir par-j 
'■nes tenai yra laibai geri ir mie- tijos Sovietu Rusijoje baigėsi' Sparne naujame

'tuomi, kad. Marszalas Žukovas! A^T buvo sz. m. Rugsėjo Sept, bos, 
buvo iszsiunstas in Odessa.

laszirdingi. Kai kelios nesz- 
cžios moterys atėjoin ta eile, 
tai visi jas užleido pirmiau. 
Szita szeimininke greitai ap
galvojo ir palikus savo ’

Jau andai iszgirdome kad

galvojo ir palikus savo vieta Szefas Raudonosios Armijos ir{ ALT Valdybos ir Informacijos 
nusiskubino sau namo. Ji pasi- Raudonojo Laivyno, ir jeiguj Centro pareigunu praneszimu. 
eme paduszka, pasikiszo ja po 
andaroku ir vėl sugryžo 
tos buezernes. Visi ja kaip ir! 
kitas neszczias moteris užleido 
pirmiau. Ji su džiaugsmu pri
sipirko tiek mėsos kad vos be
galėjo paneszti. Kai ji da svies
to pus£ svaro pasiprasze ir ga
vo, ji greitai isztiese ranka ta 
sviesta nuo buezieriaus paimti 
ir pamirszo apie savo negimusi 
kūdiki, ir paduszka iszkrito isz 
po andaroko. Ji iszsigandus ir 
susisarmatinus viską mete, pa
liko ir pati paraudusi iszsine- 
sze. Neszczia atėjo ir tuszczia 
iszejo.

ir jeigu{ Centro pareigunu praneszimu.
/ dabar taip isz tikro yra, kad 

prie'jbs tapo paskirtas Odesos kart
ines srities virszininku, tai 
reiksztu ne ka kita, kaip jo kar
jeros pabaiga.. Jis buvo di
džiausias kariszkas didvyris

; prie Moskvos, Stalingrado ir į

I Atitinkama sziuo reikalu bu
vo padaryta tiek UNRRA bus-' 
tineje, tiek Karo Departamen-' 
te.

Trumpai suglaudus, kiek
vienas praneszejas savo rapor
tą iszplete trimis kryptimis: darbo tvarka iszbaige visiszko 
“kas buvo daroma per sziuos pasitikėjimo ALT Valdybai 
metus Lietuvos laisvinimo (ALT Egzekutyvui) iszreisz-1 
srityje, kas buvo padaryta kimu, tokiame pat sanstate se- 

„ , , .. .v, J ALT saitams sustiprinti ir jai kaneziai kadencijai ja perren-Berlyno, o dabar m užkampi1 
nustumtas.

Iki nedeldienio popieczio už
trukęs ALT suvažiavimas savo

illil

praplėsti ir kokioje būklėj e kant. Tuo ALT kolektyvas sa- 
randasi Lietuviai Europoje,” vo ilgamecziam egzekutyvui 
t. y., paezioje Lietuvoje ir tre- kaip ir savaimi iszreiszke pa- 
mime.

Karaliauczius dabar pava
dintas pagal neseniai mirusio 
Sovietu Rusijos Prezidento 
Vardu: Kaliningrad. Greitimo- 
sios apylinkes pavadintos Kali
nino vietuos.

Žmogui labai malonu ir gera 
ant szirdies iszgirsti kaip kiti 
ji giria del jo dorybių; betų 'gi- 
lomoje Savo szirdies žmogelis 
džiaugiasi ir didžiuojasi savo 
silpnybėmis ir griekais.

Draugas atėjo pas Bieroka 
pasiskolinti jo asila.

“Labai man gaila,” atsake 
Bierokas, kuris nenorėjo savo 
asilo jam paskolinti
asilo nebera, asz ji kitam drau
gui szi ryta paskolinau. ’ ’

Nelaime, kad kaip tik tuo sy
kiu jo tas asilas subliovė ir taip 
Bierokas už melagi pasiliko.

“Nu; kaip tai, drauge, tu sa
kai kad asilo nėra, o sztai jis 
bliauna tvarte.”

Bierokas susiraukė ir beveik 
piktai atsake: “Drauge, nebūk 
jau tokio žemo ir prasto mokslo 
žmogus. Kam tu geriau tikėsi; 
savo senam draugui ai’ tam asi
lui?”

Kaip žinome, politine sziu 
metu laika buvo ypatingai tur- 

bet czia tinga dramatiniais invykiais ir 
Lietuvos ateieziai reikszmin- 
gais laikais. Apie kas kart 
ALT iniciatyva pradėtus žy
gius musu visuomene buvo pla- 
cziai praneszama. 
“ka, kada

dėka už nuveiktus darbus. 
Taip pat liko perrinktais V. 
Laukaitis, P. Pivariunas, Dr. 
Montvydas (Vice-Pirminin- 
kas), V. Kvežkus; Dr. M. Vini- 
kas ir J. Stilsonas (Iždo Globė
jais).

Priesz iszsiskirstant, ALT
Vadinasi, 'plenumas nutarė inteikti Prez. 

ALT yra dariusi Trumanui Lietuvo iszlaisvini- 
ar padariusi nebutu reikalo ma reikalu atitinkama memo- 
kartoti. ALT politinis nusista-1 randuma.
tymas rado savo iszraiszka' ------------------------ -
Lietuvos iszlaisvinimo rezoliu-' 
cijoje (priede). Apie ALT “pa
jamas iszlaidas” iszsamu pra- 
neszima padare Vykdomojo 
Komiteto Iždininkas. Isz at-

Szitas vedszis, rodos isz dubininku pasimokino ir iszejo ant straiku. Jis nepasidavė 
kai vyrai norėjo ji suimti ir in troka in vesti. Jie viską dare, ka tik iszmane, ir gražumu vi
liojo ir piktumu stumdė ir virvėmis trauke ir jam uodega suko. Bet sprecznas verszis nei 
nekrustelejo. Kai visi pailos ir paliko ta verszi, tai savininkas turėjo pasisamdyti keltu
va ir suriszta virvėmis verszi užkėlė ant troko. Verszis sveria apie 1,400 svaru. Tai bus 
kam nors gana gražios verszienos.

Amerikoje vis mažiau ir ma
žiau jaunuju eina mokytis ant 
mokytoju. Jau ir sziandien be
veik visos mokyklos sako kad 
trumpa mokytoju, bet su atei- 
naneziais keliais metais, ma-

žiau bus mokytoju. Isz pustre- 
czio szimto studentu New Mex
ico Kolegijoje, tik koks tuzinas 
užsirasze mokintis ant moky
toju. Ir didžiausia priežastis 
yra tai ikad mokytojams nega-

na mokama.

Prakalbos kaip ir pamokslas 
negali būti jau visai nuobo
džios ir negeros, jeigu jos tik 
'bus gerokai sutrumpintos.

. Visuose Europos krasztuose 
žmones kalba apie ateinanti 
kara. Ypatingai Francuzijoje 
ir Anglijoje, karininkai, diplio- 
matai ir taip sau paprasti žmo
nes kalba apie kara ir bijosi 
kas bus isz visu tu susikirtimu 
tarp Amerikos ir Rusijos. Kai 
kurie bijosi, kad Amerika pasi
trauks isz Europos ir paliks vi
sas tautas be pagelbos priesz 
Rusija.

TIKRAI, KAD TAI 
DIEVO DUOTA

skaitos paaiszkejo, kad nuo AL 
T insikurimo pradžios, organi-' 
zacija turėjo arti $65,000, paja-' 
mu.

ir sriuba, nes mėsos mažiau Invykiams besivystant ir, Kur tik pažiuri; visur akys 
bus. Kas czia kaltas, sunku pia- Lietuvos iszlaisvinimo bylai ]<Upį110S linksmybes.
sakyti. Bet mes žinome kad kai ' ineinant in labiau opu ruožtą, 
valdžia paliuosavo 
visu suvaržymu, 1 
buvo net ir per diaug mėsos, ir 
ji nebuvo jau taip brangi. O 
dabar, kai tik valdžia nustatė 
kiek ūkininkai gali imti už gal
vijus ir kiek huczieriai gali 
lant knygutes užraszyti, tai me
sa dingo isz buezerniu.

Pirm negu pirmos snaiges 
pasirodys, milijonai Amerikie- 
cziu maitinsis vien tik žolynais

j To pavasario sulaukus, tai 
į žmogus tik džiaugkis, o 
džiaugkis.

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

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

■ Lenku Komunistiszka val
džia nusprendė perveszti isz 
Londono in Lenkija mirusio 
Generolo Sikorskio kuna. Si
korskio žmona, kuri dabar 
randasi Londone, pranesze at
virame laiszke, kad jos mirusio 
\yyro kūnas bus pervesztas in 
tėvynė tik tada, kai Lenkija 
bus Laisva ir Nepriklausoma, 
del kurios jis yra paaukojęs sa
vo (gyvybe.

Kiti mokslincziai rado daug 
anglies Rusijoje, prie Chelya
binsk apylinkes. Jie sako kad

mesa nuo' Lietuviai laisvinti veikamiai Medžiai lapoja, žydi; pievos 
tai visiems* susiduria su naujomis finansi-'tarti apsikaisze su gražiausiais 

' nemih dalykais, su nauju vis szilku kaurais (dvonais.) 
didejaneziu iszlaidu būtinumu.Į Geles neapsakomai malon., 

Amerikos Lietuviu iki sziol kvapsni iszduoda; ju žiedai 
rodyto piniginio duosnumo, ,at-* tarsi sveikina kiekviena praei- 
rodo, toli-gražu, 
ka. : 
visuomenes pastangos turi but ~ - x U j -L IA. LHLOZjA
keleriopai in trumpa laika pa- mecižiu szaku. 
didintos.

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

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
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 pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ....................................... 15c

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

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

No. J.19 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T^ioszis: 

neapsakomai Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
geras, kad, tokias dideles malo
nes žmonėms suteikia.

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,

, jau nepakan-' nanti ir linksmai žadina, szyp- 
Finansines patrijotingos' sodamos visu savo gražumu.

cziulba tarpe

NUTARTA: N eatidelio j ant

Paukszeziai

Rodos visas 
jimas, szaukte

czia randasi keli milijonai tonu Pradeti “Lietuvai Gelbėti Va- gaUj žmOigeIi? 
įju,” per artimiausia pusmeti, del tave3 sutvere. 
I užsibrėžiant sukelti bent “ket-1 
virtdali milijono doleriu.” AL 

i T kolektyvas yra insitikines, 
i kad szia suma Amerikos Lietu-

Naujas Lietuviszkas laik-’viai ne tik kad “turi‘ bet ir 
, Ii ciiIr’pli)rasztehs pasirodė ana menesi.

Jis yra leidžiamas Protestonu POLITINES KOMISIJOS
Sanjungos isz Waterbury, VEIKLA: Iki sziol veikusia 
Conn. Ji redaguoja Algirdas Politine Komisija nutarta de- 
Devenis. Laikrasztelis taip sau contralizuoti sritimis (cent- 
gražus ir indomus. Lietuviu rais, valstijomis), ju techniki-

geros anglies po Kamyshanye 
ežeru. Jie dabar rengiasi ežerą! 
iszdžiovinti kad galėtu pradėti 
ta migli kasti

pavasario atgi- 
szaukia: Žino

tai visa Dievas

Asz žinau, kad tik da vaike
lis esu, bet užaugės žmogum 

’ busiu, tai ir pamanstau; Tik1 
tas Dievas yra

Vis ateina gandai apie susi
kirtimus Lenkijoje tarp Komu
nistu ir Lenku sukilėliu. .Czia 
dabar vyksta tikras pilietinis
karas. Sovietai, kareiviai peš- Protestonu Amerikoje tik ma- ne veikla koordinuojant per 
tininkai ir tanku kompanijos, 
Sudarydamos beveik visa divi
zija, su Rusu eroplanu parama 
marszuoja nuo Czekoslovaki- 
jos sienos iki Mozūra ežero. 
Ateina žinios kad sukilėliai jau 
taip . insigalejo ir sustiprėjo

_J<ad pati vyriausybe bijosi kad 
jie neužilgo visus miestus už
puls. >.

Sovietu Rusijos pasiunteny-

Neužmirszkite kad dabar 
“Saules’’prenumerata in Su- 
vien. Valst. yra $5.00 metams, 
o $3.00 ant puses meto.

žas skaiezius randasi, ir už tai LAIC. 
tokiam laikraszcziui bus ne-' ___
lengva iszsilaikyti. Bet jeigu r___
redakcija palaikys ta vidurini 
kelia ir rūpinsis visiems mums 
bendriems reikalams kaip isz 
pirmo numerio nusistatyta, tai 
ne vien tik Protestonai ji skai
tys ir rems, bet visi Lietuviai, 
kuriems Tėvynės ir iszeivijos 
klausimai rupi. Naujo laiknasz- 
telio yardas yra ‘ ‘ Gimtines 
Garsai.” Mes jam velijame ge
riausios kloties ir sveikiname nemis organizacijomis, ypatin- 
kaipo bendra dranga ir veike- gai su tomis, nuo kuriu spren- 
ja.

i 62 puslapiu .......................  15c
| No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
! kas isz gurios ir Ant nemuno. 58 
'puslapiu ..........................................15c

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

1 No. 
Doras gyvenimas;

! tai kurie isztvers gerais iki pa- mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
baigai savo

O Dievas nnuo amžių nieko 
nenori, vien tik trokszta, kad 
žmones butu geri; • kad pildytu 
Dievo insakymus; kad Dieva 
mylėtu ir ji pagarbintu. Ir už-

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

Priversta links-

yTQimviQ tlGTYlS nžeiktos karaliaus dukters; Jonukas

TREMTINIU KOMISIJOS yra pažadėta dangiszkoji links- 
DARBAS: Sociale globa palie- mybe per amžių, amžius ju am- 
kant plėsti jau veikianeziai žinatveje. Ar-gi nedidele liai- 
prie Informacijos Centro So- me? 
cial Service: Tremtiniu Komi
sijos darba sukoncentruoti in 
imigracinius reikalus ir tremti
niu inkurdinimo dalyka.

Pastaroje srityje sueiti in su- 
sineszima su analogines daly
kams riszancziomis tarptauti-

I kuris buvo protingesnis už savo poną
I 61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
! te pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15c

Na, o būti geram, tai nėra 
per sunkus darbas. Juk ne isz 
spėkų reikia dirbti.

Asz stengsiuosi vesti savo 
gyvenimą gerai ir pavyzdingai'

SKAITYKIT 
“SAULE”

dimo tiesiogiai priklauso isz- 
vietintuju likimas.

ISTORIJŲ apie Gregorio 
gjvcuuua oci<u xjl p“vj------------------------- Isz Numirusiu
mylėsiu Vieszpati Dieva ir Jo' Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
insakymus pildysiu; busiu pa-Į me, Szaltiszaiti ir DebeselU. 
klusnas savo tevucziams, ir :: 25< ::
stengsiuosi būti visiems žmo- 

; nems naudingu. SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
oueras 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 apis Anglo- 
rius isz Vaienczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriauh; Klara; Nuspręsta
sis; A»it keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................................. 15c

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu........................................... 16c

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 nnulapin 1

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

No. 160 Keturiolika istorijų ap»w 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke ma. 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunui, 
nirimą; Pavasaris: Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puilr/ 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Audi 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25®

No. 162 Trys istorijos apie Bale^ 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas anf 
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» 
ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15«

No. 170 Asztuonios istorijos apie, 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku-< 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi* 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisiaa prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................25q

No. 171 Vienlolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakavai; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandbi; Sla
ptybe gymirno mumisie Dievo muia 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimai seno jauni- 
ildo, Suvirsz 100 puslapiu...........25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 6* 
puslapiu ..........................................1H

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isu- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15a

No. 175 Pasiakaitimo knygelei 
Kuežios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................. UH

Adresas
Saule Publishing Co„
Mahanoy City, Penna.
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Izabelės Sužiedavimas Vėl Gali Vaikszczioti

(Tasa)

Dvare vis stebėjosi isz Iza
belės. Jos gražumas buvo nepa
prastas Iszpanijoj, kurioje visi' . v . . . . iatsižymi tamsiomis akimis ir ( 
plaukais. Daug prakilniu vyru 
pirszosi jai, 

ežia sugarbaniuoti, barszdžiu- 
ke apkarpyta, ūsiukai smailai 
augsztyn užraityti ir visas, pa
sipūtės. Nerasdama niekur sau 
pagelfoos, ji jos tikėjosi tiktai 
nuo Dievo. Kasdien vis dau
giau ir daugiau meldėsi, kad ja

tiokszdami gauti. pa|įu0iS110įn nuQ |0 T-ySZį0 
ja sau už moteri. Bet del invai- 
riu priežaszcziu tėvas jiems vi
siems davė neprielanku atsa
kymą. “taigai, viena diena in 
Izabele s kambarį inlindo jos te
ta, ir tarė:

“Ar asz tau nepasakiau toi- skausme ir nusiminime 
sj'bes, kad tu daugiau nematysi tyti, kad 
Lyntono? Tėvas piasirižo isz- 
leisti tave už žymaus ir turtin- pa,sake, kad Lyntonas pasiliko 
go vyro ir greitai busi su juo 
sužieduota.”

Izabele puolė ant keliu prie 
tetos kojų.

“O teta, ji szauke maldau- 
janeziu balsu, gelbek mane nuo 
to baisaus likimo, neatidalinki
te manes nuo Lyntono! Gelbek 
mane! Praszyk mano tėvo, kad 
neverstu manes eiti už tokio su 
kuriuo turecziau būti visa, gy
venimą nelaiminga! ’ ’

Teta vietoje mergaite sura
minti, tiktai juokavo isz jos. 
Ji, mat, gavo progos patenkin
ti savo biauria szirdi. Ji užvy- 
dejo Izabelei, kad ji jauna ir
graži. Ir dabar džiaugėsi, ma
tydama Izabele nelaimėje’.

Keliomis dienomis vėliau 
griovas Gracijąno Luizmanas 
pasivadino Izabele pas save ir 
pranesze jai, kad jaunas mar- 
kyzas Luzignanas, augsztos 
kilmes Prancūzas, esantis ežia 
dabar prie Ispanijos karaliaus 
dvaro, su Francijos ambasado
riumi, praszo jos rankos, kad 
taptų jo moterimi. Tėvas pasa
kė, kad jis jau jam pažadėjo.

“Jis yra jaunas, gražus ir 
turtingas, tarė jos tėvas, ko 
mergaitei gali da daugiau rei
kėti? Kas tai yra? Ka reisz'kia. 
tos tavo aszaros ? ’ ’

Izabele apsikabino tęva ir 
maldavo jo 'atszaukti pažade j i- 
ma, padaryta markizui Lusin- 
gamtti ir leisti jai teketi už 
Lyntono.

“Kaip, už paliegėlio? Tarė 
jos tėvas piktai. Ar tu manai, 
kad asz galiu sutikti leisti savo 
vienaite dukteri už paliegėlio? 
Niekuomet; asz veliju tave ma
tyti negyva ant lentos, negu to
kioje moterystėje.”

“Eik sau, mergaite, tarė jis, 
taszkendamas jai in veidą, 
begk. Tavyje veikia tavo jauna 
vaidentuve. Greitai užmirszi 
Lyntona ir po kiek laiko deka- 
vosi man visa savo szirdimi, 
kad szioje valandoje pasilikau 
tvirtas.”

yeltui Izabele priesztaravo. 
Jos tėvas 'buvo neatimainomai 
pasiryžęs. Jis nebuvo niekur 
girdėjęs, kad pati mergaite 
rinktus! ,sau vyra, ypacz szia- 
me atsitikime, kad jo duktė 
renkasi vyria, kuris gali būti 
jai sunkybe per visa jos gyve
nimą.

Sanvaites bego. Izabele men
ko ir iszblyszko. Tėvas ja suve
dė in pažinti su Markyzu. Jis 
jai visiszkai nepatiko. Iszrode, 
kaip padirbta lele. Plaukai ty-

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 150 ::
Saule Pub. Cp., Mahanoy City, Pa.

su 
ncmvlimu žmogumi ir užlaikv- 
tu ja Lyntonui. Ji negavo nei 
vieno laiszko nuo Lyntono, 

j nors jis prižadėjo raszineti. Jis 
i neiatsilanke taippat Madride. 
Ji ’tai]) pradėjo kaip kada 

mans- 
gal but Lyntonas mi

re. Jos teta, pasinaudodama ja,

jai jau neisztikimas, kaip pa
prastai visi vyrai. Jis gal rado 
sau kokia gražia Italiuke mer
gina ir su ja jau apsivedė. Ji 
pradėjo tvirtinti kad apie ta 
girdėjusi nuo vienos ponios at
silankiusios Dvare.

Szliubas ir vestuves 'buvo 
skirti atlikti per Kalėdas. Tai 
turėjo būti pilyje, vietinėje 
koplyczioje, kurioje nuo senu 
senovės buvo atliekamos viso
kios szeimyniszkos iszkilmes ir 
apeigos.

Vargsze Izabele neteko Viso 
linksmumo. Szirdis jai sopėjo. 
Niekas jos nemato juokentes ar
szypsojantes. Dažnai isztisas 
naktis ji praleisdavo melsda
mosi ir verkdama. Dienos, mat, 
bego, o ežia jokiu žinių nuo 
Lyntono neria.. Žiuri in tęva ir 
jame nemato nei ženklo atmai
nos, ar nusileidimo. Niekas ne
ramino jos szirdies. Ta kelione 
namon, kurios ji taip lauke, 
dabar buvo jai baisi. Ji norėjo, 
kad koilgiausia da jos nebutu. 
Jau laikas praszvilpe. Jau tik
tai dvi dienas iki Kalėdų, o ežia 
nei spindulėlio vilties, nei ki- 
birkszteles szviesos ant jos 
erszkecziuoto tako. Greit, atė
jo Kalėdų vigilija visa szeimy- 
ma apie vidurnakti susirinko 
klausyti szventu Misziu. Ryto 
turės būti szliubas. Izabele bu-

Moteriszke Paryžiaus 
Konferencijoje

Tik viena moteris dalyva
vo Paryžiaus Taikos Konfe
rencijoje. Daktare Gertru
da Sekaninova, isz Czekoslo- 
vakijos buvo tik vienatine 
moteris kuri dalyvavo toje 
Konferencijoje, bet net ir 
prakalbas pasakė gindama 
savo kraszto reikalus.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Ana menesi mažoji, trijų metu mergaite, Ruth Kranz apsirgo su ta baisia mažųjų liga, 
kuri vadinama“ “Polio.” Szita liga palieka vaika kolieka del viso gyvenimo. Bet szita 
mergaituke buvo su eroplano tuojaus nuvežta in Minneapolis miestą, kur dabar randasi 
tai ligai ligonbute. Szita ligonbute insteige meniszka, Sesei 3 Kenny, kuri iszrado kaip 
mažuczius nuo szitos baisios ligos iszgelbeti. Dabar szita margaite Ruth Kranz gali vėl 
vaikszczioti ir neliks ant viso gyvenimo kolieka kaip szimtai tukstaneziu nelaimingu vai
ku kas metai likdavo.

vo taip silpna ir visa drebanti, 
kad vos tesėjo prisiartinti pri
imti Szventa Komunija per Mi- 
szias.

Pnaszvito Kalėdų rytas, o1

Sako kad kuom vyrai 
, jaunesni,

Tai ir doresni ir 
iszmintinigesni.

Kad ir nueina in koki 
saliuna,

Tai po viena užfundina, 
Ne sėdi per naktis, 

Bet eina namo, 
O ka ten veiksi saliunoj?

O tie ka jau senesni, 
Tai isztikro ka trankosi 

po saliunus, 
Ir po namus,

Girdo su guzule bobas, 
Tai jau dury ui, daugiau 

niekas.
Ir žienoti insimaiszo, 

Tai da blogiau isztaiszo, 
Moterėlės vargu turi 

Nes ju vyrai ant ju nežiūri.
* * *

Sziandien turimo po visa 
kontra nieksziu, 

O po draug ir paiksziu, 
Ka norėtu laikraszti skaityti, Į

Nuo kitu vogti ar praszyti.
C) pragėrė visus pinigus, 

Kam vertas tokis žmogus? 
Laiknaszcziu tokiam neduokite

Perskaito pakavokite, 
Tegul žinių guzu toje 

pasijieszko, 
O ne isz laikraszcziu.

* * *
Apie szita dalyka negaliu 

nutylėti, 
Kur randasi musu tauta

, maiszyti,
Apsiveda su protestonkom,

Ka daryt, kokis buvo

pagelbos vis da nėra. Izabele, 
pusiau be nuovokos, jau aprė
dyta ir nuvesta in koplyczia, 
kad paimtu szliubia. Jaunas 
Markyszas atsiklaupė szale jos

protas,
Tokis buna ir 

' gyvenimas, 
Net pasakyti geda, 

Tegul Dievulis sergsti, 
Nuo to kpžna viena, 

Tokiai porai gyvenimas 
niekas, 

Kaip atlikusiu paskutiniu, 
Per dienas muszasi, 
Nuolatos plusitasi.

Turime nemažiiai vyru 
tokiu, 

Isz tamsunu lietuviu, 
Ka per savo apjakima, 

Pagadina sau gy venimą.
Taip neiszpuola, 

Imti moteria kokia 
tik papuola, 

Nežine nei kokia 
jos tikėjimas, 

Pas ji skirtumo nėra.
* * *

Ansonioje nekurios bobelkos 
• nekas,

Net mania ima juokas, 
Ant siavo vyrelio visai 

nežiūri, 
Guzute daugiau prižiūri, 

Vaikinus pas save 
kalbinasi, 

O kaip katra su kurna 
susipeszasi, 

Kitu kartu daugiau apie’ 
jiases pasakysiu, 

Kaip da karta apie 
tai iszgirsiu.

Istorija apie “AMŽINA Z Y 
DA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuyisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA. 

priesz altorių. Koplyczia buvo 
grūste prisigrudus svecziu ir 
grovo prieteliu. Atėjo kunigas 
ir pradėjo savo diarba. Izabele 
neiszlaike ir pradėjo graudžiai

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

Knygele, Dabar $1.00 
------- • ■>; r

Rodykle: ' >

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorių*.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles b 
Gailesczio.
Maldos vakarine*.

Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldo*.
Psalme 45.
Giesme Szventa* Dieva.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažintie*.
Perkratymas sanžine*.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažintie*.
Litanija apie visus szventu*.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijoj 
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.
Paskiau* atiduodama* Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda *u visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento 
Malda Szv. Tamosziau*.
Malda prie Vieszpaties Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbama*.
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.

Neužmirszkite kad dabar 
“Saules” prenumerata in Su-1 
vien. Valst. yra $5.00 metamsj 
o $3.00 ant puses meto.

SKAITYKITE “SAULE”

verkti. Ji pažvelgė in Motinos 
Szvencziausios su Kūdikėliu 
Jėzumi stovyla ant altoriaus 
stovincziia ir eme melstis; “O 
Kūdikėli Iszganytojau, argi 
dienoje savo gimimo nepaliuo- 
suosi manes?”

Ir sztai, mantant visai daugy 
bei susirinkusiu, Szvencziau- 
siias Kūdikėlis pratiesė savo 
ranka ir tokia aiszki szviesa 
isz jos iszejo, kad Markyzas 
Lusignanas apjako. Toje pat 
valandoje sudundėjo ant kie
mo, nebeužilgo atsidarė duris 
ir in koplyczia inejo Lordas 
Lyntonas su siavo sunum. Jau
nasis Lyntonas nebuvo jau ma
žas, susitraukęs, bet iszrode 
augsztas, miklus, tvirtas kaip 
paties griovo sūnūs, Iziabele pa
liko altorių ir nuėjo pasitikti 
ji. Jis ja paėmė in savo rankas 
ir isztare inžada, kad nepaleis 
jos, kolei negaus griovo leidi
mo gauti ja sau už moteri. Mar
kyzas, girdėdamas, kias atsiti
ko ir kad Izabele seniai yra pa
sižadėjusi Lyntonui, kaipo 
garbingas ir iszdidus vyras, 
paliuosavo griova nuo jo paža
de j nuo. Taigi toje laimingoje 
Kalėdų dienoje susiriszo amži
nu rysziu prie altoriaus Lynto- 
nas ir Izabele. Kada jie ėjo in 
pilies svetaine, svecziai grūdo
si aplinkui juodu, sveikindami 
ir linkėdami visokios laimes. 
Izabele priėjo prie Miarkyzo 
Lusignano meiliai padavė jam 
savo ranka, dekavodama už jo 
garbinga pasielgimą. Tuojaus 
vėl dabar atsidarė jo akis. Jis 
mate viską gražiai ir linksmi
nosi su kitais svecziais.

Szio atsitikimo atminimui 
ant virszaus uolinio kalno bu
vo pastatyta koplyczia. Jos 
boksztclyje buvo pakabinti 
septyni sidabriniai varpeliai, 
kad visi vaikai isz arti ir toli, 
iszgirde ju skambejima, gar
bintu Kūdikėli Jezu ir jame tu
rėtu pasitikėjimą, prisiminda
mi, kaip Jis palaimino Izabele 
ir Lyntona. Kas Kalėdas maži 
vaikai tenai darydavo procesi
ją Kūdikėlio Jėzaus garbei ir 
dabar vaikai hažnycziose rūpi
nasi tai daryti. Taippat jie te
nai dalino almužnas pavargė
liams, garbindami Jezu, kuris 
niekada neatsisako palengvin
ti tiems, kurie ka nors kenezia.

Ir Szuniui Beda

Szitas szuniukas in bada 
papuolė kai jis iszkrito isz 
antro augszto ir nusilaužė 
abi pryszkines kojas. Dak
taras sutaisė jam kojas, bet 
dabar nabagas negali nei 
szokineti nei bėginėti nei ka- 
nus vytis pakol jo kojų kau
lai susiners ir sugys.

Skaitykite “Saule”

.........

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Buri'ke 
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. ..250

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 200

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. i

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

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 
iaikraszezio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszlku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszezio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

“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
A r v ’ r J < i , 1 , , ,‘t O’ t/ ■«, O

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

----------------------- iF 

B

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



Žinios Vietines
' '— Seredoj pripuola Szv. 
Jadvigos.

—• Sekantieji kasyklos mo
kes savo darbininkams Spalio 
(Oct.) 15-ta diena: Primrose 
Stripinas; Hammond, Koliin- 
oor; Klimas, Gilberton, Morea 
ir New Bostono kasyklos.

— Mykolas Kupczinskas, 
45 metu amžiaus, isz Kaska pe- 
czes, kuris dirbo kaipo kalvis 
del Otto kasyklos, Branchdale, 
likos užmusztas per akminini 
rata. Paliko paežiu.

— Subatos ryta, 9-ta valan
da, Szvento Juozapo bažnyežio
je, Gerbiamas Kunigas Jeromi- 
pas J. Bagdonas, isz Szvento 
Pranciszkaus parapijos, Mi
nersville, Pa., suriszo mazigu 
Įnoterystes, panele Rita, duktė 
jSonstvos Juozapu Domku, nuo 
514 W. Pine Ulyczios, su Ed- 

r • •vardu, sūnūs iszduotojaus 
laikraszczio “Saules,” y ik. L. 
BoezkauskU, nuo 336 W. Maha- 
noy Avė. Po suriszimui jauna
vedžiu, Kunigas Bagdonas at
laike Szv. Miszias. Laike Szv. 
Miszias p-les Elenanora Bocz- 
kauskiute ir Teresa Paserps- 
kiute pagiedojo “Panis Ange
licas,” “Ave Maria” ir “Veni 
Jesu ” o Sesuo Augustine, var- 
goninke asistavo.

Svotai buvo jaunavedžio bro
lis Leonas, su nuotakos sesuo 
p-le Helena Strockiute, isz 
iWashington, D. C.
; Panele Rita dirbo “Saulės” 
redakcijoj kaipo linotaipiste, o 
Edvardas yra vetaranas ir tar
navo del “Dede Šamo” kaipo 
specialistas ant apginkluotojo 
eroplanu, bet dabar dirba 
^Saules” redakcijoj, kaipo 
drukorus ir presmonas.

Švodbinis pulkas nusidavė 
pas nuotakos tėvus ant skaniu 
pieta ir pasilinksminimo, ku
rioje dalyvavo artimi gimines, 
prieteliu ir pažinstamu.

Jaunavedžiai iszkelavo ant 
saldžiosios keliones in New 
Yorka, Bostoną ir Philadelfi-

Vėliname jiems ko geriausio 
pasisekimo vedusiame gyveni
me, laimes sveikatos ir to visko 
ko nuo Dievo trokszta.

— Ketverge Szv. Margare
ts Marijos.

— Apie 400 naries ir publi
kos dalyvavo Palinksminimo 
Programa, kuri parengė Lietu
viu Moterių Kliubas isz Schuyl- 
killo pavieto, Nedelioj, 2:30 
svetainėje, Pottsvilleje.

— Musu miesto mokytojai 
reikalauja daugiau mokesties 
isz priežasties brangenybes.

— Petnyczioj Szvento Lu- 
kosziaus Evangelisto.

— Kazimieras Bokus, 45 
metu, nuo 532 W. Centre Uly., 
ana diena likos sužeistas in tie
sa koja, per nupuolimą anglies, 
laike darbo Mahanoy City ka
syklose. Gydosi Locust Mt. 
ligonbute. *

nuo 237 E. Centre uly., staigai 
pasimirė Ketverge, 6:30 valan
da vakare, nuo szirdies liga. 
Jisai pribuvo isz Lietuvos dau
gelis metu adgal. Prigulėjo 
prie Szvento Jurgio parapijos. 
Paliko duktere Agnieszka, pa
ti Prano Ruskeviczio; broli Do
mininką mieste ir du anukus. 
Laidotuves invyks Utarninke, 
su Szv. Misziomis Szvento Jur
gio bažnyczioje 9 valanda ry
te, ir bus palaidotas parapijos 
kapuose.

— Vaitekus Andrulionis, 
nuo 32 W. Mt. Vernon ulyczios. 
likos sužeistas per automobila 
prie Bloomsburg kelio. Randa
si Locust Mt. ligonbute.

Girardville, Pa.— Juozapas 
Salatka, nuo E. Mahanoy Avė., 
kuris dirba prie Hunter Drifto 
arti Homesvilles, likos sužeis
tas in tiesa ranka, per nupuoli
mą szmoto anglies. Gydosi 
Ashlando ligonbute.

New Philadelphia. Pa. t An- 
tantas Vabal, Lietuvis, numirė 
Schuylkill Haven ligonbute. 
Seredoje, Girnas Lietuvoje 
pribuvo in czionais, ir per dau
gelis metu dirbo prie Lucana 
kasyklose arti Port Carbon, po 
tam turėjo užsiėmimą prie 
Hamburg Sanatorium. Paliko 
seseri Ona Rudaitiene, nuo 82 
McComb uly., isz New Phila- 
delfijos. Laidotuves atsibuvo 
Panėdelyje, su apiegomis Said. 
Szirdies Jėzaus bažnyczioje 9 
valanda ir palaidotas parapi
jos kapinėse.

Rinkimai
M ■ ♦ *Artinasi

(Tasa Nuo 1 Puslapio) v

"gKUEgtt MAHANOY CITY, PA.

SOVIETAI NAMUS
SZLUOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Indijoje nesantaikos ir sukili
mo katilas virte verda ir suda
ro labai svarbu ir pavojinga 
klausima ne vien tik Anglijai, 
bet ir visam svietui.. •

SHENANDOAH, PA.
— Kazimieras Andruszka- 

viezia, likos, sužeistas in nuga
ra ir galva Packer Nr. 2 kasyk
lose, per nupuolimą anglies. 
Likos nuvežtas in Locust Mt. 
ligonbute.

— Pone (Stella Medlinskie- 
ne isz Shafto, turėjo operacija 
Locust Mt. ligonbute.

Jt Gerai žinomas Tamosž- 
įus Kananaviczia, saliuninkas,

tarptautinius klausimus del sa
vo partijos labo namie.

Ir to negana. Prezidentas 
Trumanas dažinojo kad darbi
ninku unijos nepamirszo, kaip 
jis priesz jas buvo nusistatęs. 
Darbininkai ir j u unijos dabar 
szaltai žiuri in Demokratu Par
tija. Amerikos Darbininku 
Federacija New York ir Penn
sylvania valstijose staeziai pa
sisakė kad nerems Demokra
tus. Mainieriu bosas ir visu 
uniju didžiausias ir galingiau
sias žmogus, John Lewis teipgi 
pranesze isz West Virginia kad 
jis nieko bendro neturi su De
mokratais. Ana sanvaite Dan 
Tobin draiveriu unijos bosas, 
kuris ilgus metus buvo Demo
kratu Komiteto vadas teip pat 
pareiszke.

Prezidentas Trumanas da
bar sau sėdi Washingtone ir 
nežino ka daryti. Jis ketino 
kelias prakalbas pasakyti del 
kai kuriu kandidatu, dabar ne
žino ar tokios prakalbos padė
tu ar labiau pakenktu partijai.

Republikonai tik laižosi ir 
kazoka szoka ir tikisi kad 
jiems dabar gera proga su- 
gryžti in valdyba. Jie mums 
viską prižada, net ir pati dan
gų mums prilenkia. Bet dau
guma žmonių nei vieniems nei 
kitiems per daug nepasitiki.

Giesmių Knyga Arba 
Kasticzkos dabar $2.75

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Propaganda ir in padanges kel
tu Sovietu Rusija. Amedikos 
teatrai, dramos, ir “Moving 
Pikczieriai” yra dabar tenai 
draudžiami, nes jie parodo 
kaip gerai ir gražiai žmones 
ežia gyvena.

Vienas nabagas redaktorius 
gera bedarydamas pakliuvo In 
beda ir savo darbo neteko. Jis 
kur ten. nusistvere viena pa
veikslą isz Amerikos laikrasz
czio kuris parode kaip Ameri- 
kiecziai dabar turi stovėti in il
gas eiles pirkti duonos ar mė
sos prie buezerniu. Jis ilga 
straipsni parasze kaip žmones 
ežia bada kenezia ir neturi ko Į 
valgyti, ir paskui prilygino 
prie savo Rusijos, kur visi ly
giai gauna ir visiems užtenka. 
Viskas buvo gerai, ir redakto
rius lauke pagyrimo už toki Sa
vo darba isz valdžios.

Jis baisiai nepatiko ir kad 
jis dabar yra nubaustas.ir turi 
savo darba kitam užleisti. Jis 
pareikalavo žinoti, kodėl tas 
jo darbas valdžiai taip nepati
ko? Juk jis parode kaip daug 
geriau gyventi Rusijoje negu 
Amerikoje, kur žmones turi in 
eiles stovėti del maisto.

Jam buvo paaiszkinta, kad 
visa tai butu buvę labai gerai, 
bet kad visi to jo laikraszczio 
skaitytojai ne tiek jo ta straips 
ni skaitė, kiek in ta paveiksią 
žiurėjo. Jiems ne naujiena bu
vo kad žmones stovi isz eiles 
del maisto, bet kas jiems buvo 
didžiausi dyvai, tai kad visi tie 
Amerikiecziai turėjo gerus 
czeverykus!

O didžiausia priežastis visos 
tos permainos Rusijoje yra tai, 
kad per kara Rusija turėjo 
nors laikinai liautis szmeižti ir 
keikti Anglija ir Amerika. 
Dabar kai karas pasibaigė, tai 
vladžios insakyta visiems ra- 
szytojams pulti ant Amerikie- 
cziu ir Anglu kapitalistu kaip 
ir po senovei.

Dabar Rusijos būdas szi- 
toks: Laikraszcziai szmeisz ka
pitalistus, o Stalinas gražiai su 
jais tarsis; Rusijos atstovai 
tarsis prie taikos stalo, o Rau
donoji Armija negirdes kas ten 
bus nutarta. Sovietai dabar 
nori mums su pagaliu duoti per 
galva ir paskui mums ranka 
isztiesti ir mus prikelti; po tam 
in sprandą kirsti ir gražiai at- 
sipraszyti; mus apvogti ir pa
skui mus in sveczius užsipra- 
szyti ir musu paežiu vyno 
mums užpundyti. Szitokia yra 
dabar Sovietu propaganda: 
Gražiai, lipszniai kalbėti, ir 
žiauriai ir atžagariai pasielgti.

INDIJA REIKALAU
JA MAISTO

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

tu linksta kurie jiems daugiau 
aisto pristato ir laisves priža
da.

Hollandijos valdžia jaueziasi 
kad ežia bus daug bėdos, nes 
Anglijos Karo Sztabas rengia
si visus Anglijos kareivius isz 
ežia iszsitraukti. Hollandie- 
ežiai mato kad j u kariuomenes 
negales visus sutvarkyti.

Tai, aplamai imant, visoje

UŽSIENYJE 
NERAMU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

munistu rankose; jie dabar 
stengiasi tenai visas kitas poli
tines partijas panaikinti ir tik 
savo partija palaikyti valdžio
je.

Turkijoje Sovietai vis sa
vo pareikalavimus stato ir vi
sus Turkus grasina ir stumdo, 
ir nori užvieszpatauti visas 
Dardanelles Salas.

Kinijoje Komunistai jau yra 
gerokai muszami, bet Stalinas 
ima prikaiszioti Amerikai kad 
ji tenai kiszasi ir jiems viską 
ardo.

Generolas MacArthur labai 
nepatinka Komunistams, nes 
jis dabar tenai Japonus moki
na demokratijos ir supažindi
na juos su Laisve ir Lygybe.

Korėjoje 200,000 Sovietu ka
reiviu stovi priesz 50,000 Ame- 
rikiecziu kareiviu ir skundžia
si kad Amerika ežia turi per 
daug kariuomenes.

O paezioje Vokietijoje Ko
munistai jau dabar prisipažins- 
ta kad jiems baisiai nesiseka ir 
kad jie negali Vokieežius at
versti in Komunistus. Vokie-

TRIESTE MIESTO 
RUBEŽIAI

PARYŽIUS, FRANCIJA — 
Italijos Politikos ir Rubežiu 
Komisija priėmė ir pripažino 
Francijos pasiulinima kaslink 
Trieste miesto rubežiaiis tarp 
Yugoslavijos ir Italijos. Bet 
Yugoslavai tuoj aus davė vi
siems žinoti kad jie to *rube- 
žiaus nepripažinsta ir kad jie 
nesutiks ant jokios sutarties 
kuriose rasis szitas Francuzu 
pasiulinimas. Amerika tuojaus 
innesze kita instatyma kuris

ISZ TREMTINIU
.SPAUDOS

VOKIETIJOJE
VAKARU VOK. (LAIC) - 

Paskutinis “Teviszkes Aido” 
numeris straipsnyje “Musu 
kovos ginklai” tarp kitoko ra- 
szo: Musu kovos ginklas szian- 
dien nėra kardas ar szautuvas. į
Prie jo mes galim būti paszauk- 
ti tik Vakaru ir Rytu galybėms 
susidūrus. Mes kovojame 
sziandien už savo teises geru ei 

'gesiu, tuo parodydami savo
Yugoslavai nieko negautu jei
gu jie nesutiks ant szitos sutar- 
cziu ir kad Yugoslavai nieko 
negautu jeigu jie nesutiks ant 
szitos sutarties.

INDIJOS
KLAUSIMAS

ISZ INDIJOS. — Amerikoje 
jurininku straikos labai su
trukdė siuntimą maisto in In
dija, ir daug Indijos gyvento
ju badaus jeigu badu nenumirs 
per ateinanti menesi. Tik apie 
deszimta dalis to nuprikto In
dijai maisto yra dabar iszsiuns- 
tas ar siuneziamas in ta krasz- 
ta.

Beveik tas pats darosi ir Ar
gentinoje ir Javoje, kur yra su
pirkta daug kviecziu del Indi
jos gyventoju, bet del visokiu 
vidaus reikalu ir nesusiprati-

užteks pelu ir gales tenkinti 
“draugo Stalino” norus ir u£» 
gaidas.

‘ ‘ Tiesos ’ ’ pasigyrimus tik 
tiesiais žodžiais patvirtina 
sziomis dienomis Miunchenan 
atvykusi viena Žyde, kurios 
pasakojimu, Lietuvoje sziuo 
metu gyvenimas daugiau negu 
baisus, Lietuviai tremiami in 
kalėjimus ir Sibirą, jokio gy
vumo, visiszka apatija ir nusi
minimas. Del nuolatines suėmi
mu baimes atvykurioji pataria 
vereziau isz užsienio Lietuvon 
jokiu žinių nesiusti.

tautini subrendimą. Musu 
spauda, menas, sportas, kasdie
nis darbas stiprina ne tik mus 
paežius, bet skina kelius ir in 
musu laisve. Savo kultūrine 
veikla mes atkreipiame kitu 
tautu dėmėsi, ingyjame j u sim
patijas ir padarome draugais 
kovoje del musu laisves.” Ap
žvelgęs sunkias darbo sanly- 
gas, laikrasztis straipsni bai
gia: “Musu visuomene dažnai 
pasirodo darni ir vieninga kul
tūriniame ir tautiniame darbe. 
Turime eiti prie da didesnes 
vienybes. Visi asmeniniai nesu
sipratimai, nesklandumai szian 
dien yra szalintini. Viską 
sziandien turi nustelbti didy
sis troszkimas — Lietuvos Ne
priklausomybe! Su pasipikti
nimu stokime priesz bet koki 
skaldymą, savitarpinius gin- 
ozus ar musu drausme ir vieny
be ardanezius veiksnius.”

Pastaba: “Tiesa” yra Lietu
viu kalba okupanto leidžiamas 
dienrasztis Vilniuje.

Neužmirszkite kad dabar 
“Saules” prenumerata in Su- 
vien. Valst. yra $5.00 metams, 
o $3.00 ant puses meto. - H v

ISTORIJEapie na i8Z 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti 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
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<.
Saule Pub. Co., Mahanoy City

ežiai pyksta ant Sovietu už tai mu, tie kviecziai nėra siunezia- 
kad jie atidavė daug Vokieti- mi badaujantiems.
jos Lenkams, kad jie nenori pa- Nauja Indijos Taryba, susi-
vėlinti Vokiecziams gryžti in
savo kraszta ir už tai kad Rusi- ventoju, dabar rengiasi kreip- 
ja reikalauja daug pinigu ir 
tavoro isz Vokiecziu. Sovietai 
dabar jau susiprato, bet gal jau 
pervelai. Jie dabar daug dau
giau maisto duoda Vokie
cziams negu savo žmonėms. 
Bet Vokiecziai vis tolinasi nuo 
Rusijos ir artinasi prie Ameri
kos ir Anglijos, i

dariusi isz vien tik Indijos gy-

Toliau tas pats laikrasztis 
patiekia skaudžiu žinių isz Lie
tuvos. Remdamasis vienu pas-
kutiniuju ‘ ‘ Tiesos ’ ’ numeriu, 
laikrasztis raszo apie dideli

tis priesz Rusijos del pagelbos.!Lietuvos naikinima ir alinimą. 
Visu Indijos Hindu vadas, Ja- Vedamajame 
waharlal Nehru, kuris yra ir |
Tarybos Pirmininkas dabar ta-imusu partiniu organizacijų pe
riasi su kitais savo atstovais, I litiniu uždaviniu yra stiprinti 
praszyti kad Rusija siunstukova Priesz buožinius naciona- 
kvieczius skersai Perzija.

Rusija greieziausia labai

Tiesa” taip ra-
szanti: “Vienas svarbiausiu

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, ctsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraazcaio. PASKUBINKITE I 1 I

lostus ir j u gaujas, vis siau- 
ezianezias kai kuriose srityse, 

mandagiai priims ta praszymaįReikias"kelti in kova P™82.
T _ _x_x__ 31 sziuos nieksziszkus nusikaltę |Į

in ir™*™. neįtarti ir naši- placziasias darbo žmoniujl 
mases. Reikia pagriežtinti ko- * 
va priesz visus tuos, kurie tie- J 
sioginiu ar netiesioginiu budu'* 

Isziems iszdavikams padeda ar!* 
.įjuos remia.” Atrodo, kad bol-.^ 

szevikai sziuo metu stengiasi * 
Lietuvoje sukelti visus tam- £ 

! siuosius gaivalus, kad galėtu * 
: inveikti tautiszkai nusistaeziu- $ 

1 sius Lietuvius. Toji kova, at- * 
•J 'T’.1 rodo, bolszevikams yra nepa- * 

prastai sunki, nes Lietuviu tau- 
ta isz paskutiniu j u spiriasi * 
priesz savo galvažudžius. *

ir parsikvies Indijos atstovus 
in Moskva pasitarti ir pasi- 
szneketi ir kokie sutarti pada
ryti.

Anglija nenori kad Indijos| 
gyventojai kreiptųsi in Rusija* 

VAKARU VOK (LAIC) _ 1 pagelbos ar maisto, ir už tai
Vienas Vokiecziu laikrasztis1 dabar stengiasi visomis galio- 

įg 1 mis pristatyti daugiau ryžiu ir 
kviecziu. Nes jeigu Rusijos 
tuos Indi j onus suszelps tai ji. 
visus juos ir sukurstys priesz 
Anglija. O tas nebutu negerai 
ne vien tik Anglijai, bet ir 
Amerikai.

TEISINGAS
VOKIECZIU

VERTINIMAS

i.

arba pradžia 
SKAITYMO

“Nordwest Zeitung” sziomis 
dienomis inside j o straipsni, ku
riame gana atvirai ir drąsiai 
raszo aie skriaudas j u padary
tas pasauliui. Tarp kitko, 
straipsnyje raszoma: ‘ ‘Tipisz- 
kas Vokiecziu elgesys rodyti 
pirsztu in Hitlerio ir Himlerio 
kapus ir sakyti, kad jie kalti. 
Tikrai Hitleris tebuvo tik lo- 
giszka konsekvencija visos is
torines Reicho raidos, jis tebu-
vo lasziukas vandens pavir- 
sziuje. Tikroji istorine Vokie
tijos raida ne nuo Hitlerio pra
sideda, ji didesne ir gilesne ne
gu Naciu partija. Jei sziandien 
Vokiecziai iszpažista senuo
sius vadus,. Fridriku Didžiųjų 
pradedant, vadinasi, szirdies 
gilumoje ilgisi Hitlerio.” Szis 
gana atviras Vokieczio pasisa
kymas susilaukė nemažo plū
dimosi isz Naciszkuju sluoks
niu. Girdi, nelaikąs da taip dra-
šiai spręsti. Vokiecziai jei in- 
manytu, tai visa pasauli apkal
tintu Nacizmu, tik patys pasi-
likių nekalti. Deja, pasaulis szi
karta kitaip galvoja.

SKAITYKIT
“SAULE”

t PLATINKIT!

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Dabar Po 25c.

6,000 BUCZERNIU 
BE MĖSOS

Ypatingai alinama Lietuva 
ir ekonominėje srityje. Jau re
miantis vien “Tiesa,” atrodo, 
kad Lietuvoje greitai pasi-
reiksz visiszkas badas, nes di-PHILADELPHIA, PA.

Apie 6,000 buezerniu ir sztoru'džiausi žemes plotai neapseja- 
dabar visai neturi jokios mėsos mi, gyvuliai baigiami iszvežti, 
ir nieko negaus per ateinan-. pajėgesni žmones slapstosi nuo 
ežias kelias sanvaitės. Ne vien persekiojimu ir negali dirbti 
tik szeimininkes, bet ir patys, lauko darbu. “Tiesa,” žinoma/ 
buezieriai jau ima pykti ant] visus kolioja, kiekia ir siūlo da 
valdžios. Buezieriai turi savo didesniu naszumu naikinti tau-
unija arba draugyste. Szitos J tini Lietuviu elementą. Ji žino 
draugystes pirmininkas, Geo.lkad isznaikinus Lietuviu tau- 
P. Rogers sako kad visi buczie- ta ir jos vieton atvežus nusku
rtai dabar reikalauja, kad vai- rusius ir iszbadejusius maskol- 
džia pavėlintu ūkininkams im- palaikius, bus ramiau — jiems|
ti kiek tik jie nori už galvijus, 
ir tada visiems bus gana mėsos. 
Dabar tie ūkininkai vis tiek sa
vo galvijus parduoda per ta
“Black Marketa,” ir visiems 
net trigubai kasztuoja.

Buezieriai aiszkinasi kad jei-^ 
gu valdžia visiems pavėlins'
viską savotiszkai pabranginti, 
tai kaip tik atbulai bus, nes vis
kas atpigs kai sukeziu nebus.

J MAHANOY CITY, PA. ★

Pirkie U. S. Bonus

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

AGRICULTURAL WASHINGTON
FARM AND RURAL NEWS * HOMEMAKERS’ 
NOTES * TIMELY INTERVIEWS WITH 
FOLKS IN THE NEWS * SIGNIFICANT 
PRICE TRENDS * HIGHLIGHTS OF THE 
WEEK AFFECTING FARM AND RURAL LIFE 

WPPA Every Wednesday 
1:30 to 1:45 P. M.
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