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Byrnes Pasitraukė Isz Vietos
KONGRESAS IR

KOMUNIZMAS
WASHINGTON, D. C.

Didžiausias Ir Svarbiausias Naujo Kongreso 
Darbas Yra Iszriszti Klausima Kuris

Trumpai sakant, Szitaip Skamba: “Kiek 
Kasztuos Sustabdyti Komunizmą Už

sienyje?” Jeigu Pinigai Gali Ko
munizmui Kelia Užkirsti, Tai Kiek 
Tu Doleriu Reikia Ir Kaip Ilgai 
Tie Komunistai Sustabdyti?

Sztaj: Kodėl szitas klausi- gos i. 
mas toks svarbus ir opus, ir be kurios 
jokio atidėliojimo turi būti isz- skundži 
risztas:

'aszirdingos Rusijos, 
es niekados nesi-

Amerikos dipliomatai ir 
mokslincziai Washingtone ir 
kariszki vadai jau dabar su
pranta ir prisipažinsta, kad ne-

jąis derintį su Komunistais ar 
stoti
Įima badaujantiems žmonėms 
kalbėti apie Laisve ir Nepri
klausomybe, kai jie reikalauja 
ir praszo duonos kąsnelio.

iz Komunizmą; nega-

Dipliomo-tai ir karini 
kurie tvarko szitu kras 
kalus dabar stacziai sak 
visur gresia tikrais 
Komunizmo. Jie 
kad jiems tebelieką* 
eitis:

Austrija su Vokietija labai 
mažai ko gali sau pasigaminti 
ar savo likimą pagerinti. Užka
riavimas per dvideszimts me
nesiu taip nukamavo szitus 
krasztus kad jie likosi bejie- 
giais ir visi j u gyventojai da
bar badauja ir badu mirszta. 
Visa pramone suardyta nes Ru
sija baisiai nuskriaudė juos isz- 
siveždama beveik visas liku
sias maszinas ir net fabrikus. 
O skurdas ir badas, tai Komu
nizmo isztikimiausi draugai.

Tas pats randasi ir Korėjos 
kraszte, kur Sovietai viską la
biau sumaisze ir suardė suskal- 
dydami visa kraszta in dvi vie
na. kitai prieszingas dalis.

Nors Generolas MacArthur 
labai gera darba dirba Japoni
joje, bet jis stebuklu negali pa
daryti, negali akmenis in duo
na paversti. Jeigu Japonams 
nebus pristatyta daug daugiau’ 
maisto negu iki szioliai, tai 
czia iszkils revoliucija szita pa
vasari. Darbininkai jau dabar 
nerimauja ir straikuoja. Komu
nistai kaip tik to ir nori, to ir 
laukia!

1—Viską mesti in szali 
kas nuleisti ir parvažiuoti^ 
namo ir tuszczia ju, tegu 
Europa dabar sau miega k 
pasiklojo, ir tikėtis kad Di 
Apvaizda ar giliukis juos k&ip 
nors iszgelbes. Szitokia iszeitis 
iszrodo lengviausia, bet ir pa
vojingiausia, nes tada mes vi
sa Europa atiduotume in Rusi
jos rankas. O Rusija kaip tik to 
ir nori.

Potsdam Konferencijos nu
tarimus panaikinti ir leisti Vo- 
kiecziams dirbti ne vien tik ki
tiems, bet ir sau. Fabrikus ir Iszgelbejo 2 Vaikucziu 
kitus darbus pavesti patiems 
Vokiecziams ir paszalinti Ang
lijos ir Amerikos užvaizdas ir 
prižiūrėtojus.

Kur pramone gerai eina ir 
kur žmones dirba ir gauna ge
rai pavalgyti, ten Komunizmui 
nėra vietos. Taip pat padaryti 
ir Austrijoje, Korėjoje ir Ja
ponijoje. Tokia pati tvarka ir 
Italijai ir Graikijai.

Bet vienas daigtas apie to 
kius dalykus gražiais žodžiais 
kalheti, prižadėti ir svajoti, vi
sai kita pasaka juos ingyven- 
dinti.

MOTINA ZUVO

Kiek Toks Darbas 
Kasztuos?

PHILADELPHIA, PA. — 
Mrs. Ruth M. Bracelen, devy
niolikos metu motina iszgelbe- 
jo isz gaisro ir nuo mirties du 
savo vaikucziu. Ji vaikucziu 
paleido per langa stovintiems 
ant žemes lauke žmonėms, kai 
jos namas užsidegė ant Tre
vose Heights. Ji ketino pati per 
ta langa iszszokti, bet durnai 
nuo gaisro ja uždusino ir ji li
kosi tame degancziame name.

Ugniagesiai stengėsi su ko- 
pecziomis pasiekti ta langa ir 
ta kambarį, bet gaisras jau bu
vo taip insigalejes kad jie ne
galėjo nei prie namo prieiti. Jos 
vyras John S. Bracelan, tuo lai
ku buvo darbe. Jis neseniai pa
rėjo isz vaisko.

Generolas 
Geo. C. Marshall

Jo Inpedinis

i-vi-

Dabar Straikos Bus Kitonisz 
kesnes Nes Valdžia Neužstos
Bet Unijų Vadai Reikalauja 

Kad Uždėtu Didesnes 
Taksas Ant Fabrikantu

KSZNI

aip

o
' Valstijos 
lias dienas

i Jiegas 
matai sutinka 
brs del trijų metu viskas 
varkoj su musu pagelba, 
iju metu tai tie krasztai Į ei j arėtus iszszaud 

Jem _avu kojų stovėtu ir policijantai per 
patys Komunizmo neinsileistuJ •

o po
jau

Jis po
uet nutarė

sze Prezidento Trumano

Negalima tikrai pasakyti, 
bet m kslincziai ir karininkai 

ad toks darbas kasztuo- 
ugiau negu $2,000,000,000. 

ta kita klausi

WASHINGTON, 
mes F. Byrnes, kuri 

įninku paskirtas k
dd_sayo pasi

savo vietos, pasia
un daryti del sveikatos
ernai patarė nieko ned

Amerifcos Sekretorius 
uvo visu laik- 

taruju metu 
ašekmingo 

ra pasitrau- 
as kad jis taip 

daktarai jau 
is pats tada pra- 

ad jfc butu paliuoso-- ------------- . • k . 
xxv^^xxxu xxxzxx— ------ jo jieszkojo ir ji seke. Kai jie ji. -;

Jeigu tokia tvarka musu'aPsuPo girioje netoli nuo Gil-’faS UUO SHVO darbo IT pateigOS. Bet PrezideU- 
naujas Kongresas investu, tai! boa, N. Y., jie pradėjo in juos TriimanjK <411 ir niktlimo nraS/P
mums nebutu reikalo palaikyti maudyti. Buvo visai trumpa’13S KUlIianaS SU giaZUIDU IT piKlUfflO pidSZC 
tokia didele kariuomene tuose bet sziurpi pasaka. Policijantai ByniCS pasiliktu.
krasztuose, ir taip daug pinigu ji nudėjo kaip medžiotojas stir- 
sutaupintume. Kai tik szitie na paszautu.

Alphonse Rocco, iszkreipto’skėlė ir pranesze szitas žinias 
proto žmogelis su velnio kytru- sakydamas kad jam liūdna ir 
mu kelis sykius stengėsi savo gaila tokio gabaus žmogaus 
žmona nužudyti. Paskutinaji netekti.
syki jis pasisamdė viena mergi- j pats Sekretorius Byrnes pa-
na> kuriai jis pasiaiszkino kad įare kacį Generolas Geo. Mar- 

------- ---------- ---------------- 1 viu tenai laikyti. Ir isz kitos1 Jis siaPtos policijos narys ir sha]j butu geras ir gabus inpe- 
taip viską sutvarky-! puses, daug mažiau ka-J^ad j^s nor^ nutraukti vienoj jinis Kaip tik ta paezia diena 

.-------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ O ry]r-ac< Trnilrcl Q Tic? ini'_  __ « R • i

2—Dirbti kaip ir dirbome, 
varyti atstatymo ir maitinimo 
darba toliau, nepaisant kiek 
mums tas darbas kasztuos, ir 
kiek gero isz viso to darbo bus.

krasztai gautu tokia pagelba, 
tenai Komunistams nebutu vie-j 
tos ir Sovietu armijos turėtu 
pasitraukti. O kai Sovietu ar-j 
mijos pasitrauktu tai ir mums’ 
nebutu jokio reikalo tiek karei-j

3—Arba visai kita tvarka
investi, ir 1
ti kad Komunizmui kelias butu' riuomenes reiketu tuos žmones uioteriszkes paveiksią. Jis jai 

prižiūrėti, nes jie patys rupiu- gerai užmokėjo ir padavė gra- 
tusi savo kraszto tvarka ir rei-J

galutinai užkirstas.

Mes negalime pasitraukti irj kalaiSj žinodami kad ju geriau-' 
viską mesti in szali, nes mes jau si_ _____  •________ —
per giliai inklimpome ir kitoms1 
tąutoms savo garbes žodi davė
me. Dirbti kaip po senovei ir 
palaikyti sena tvarka irgi ne- 

I protinga, nes mes jau dabar ge-

I šia parama ir apsauga yra ne 
ginkluotas, svetimtautis karei
vis, bet maistas, pramone ir pi
nigai didžiausio ir galingiausio 
kraszto.

rai žinome kad nieko gero isz 
to nebuvo ir nebus. Už tai 
mums tebelieka tik treczia isz- 
eitis: “Nauja tvarka investi, 
kad Komunizmą sustabdžius.”

Sztai Kaip Dabar Ang
lija Su Amerika Ketina 

Ta Darba Vesti

Sovietai gali pastatyti szim- 
ta kareiviu del kiekvieno Ame- 
rikieczio; Komunistai tūkstan
ti sykiu daugiau prižadės negu 
Amerikietis; bet visa Rusija 
per deszimts metu negali tiek 
maisto pristatyti, ir tiek pra-

Prezidentas Trumanas pa-

Gen. Marshall sėdo in eroplana 
ir važiuoja isz Kinijos in Wa- 
shingtona.

Generolas Marshall stos in 
szita svarbia vieta kaip svar- 

I tiausiu ir sunkiausiu laiku, ka- 
1 dada keturi galingiausiu tautu 
i ministerial susirinks Moskvoje 
I pasitarti apie taika ir taikos 
1 sutarti del Vokietijos.

Kitas dalykas kuris yra la-

2 žiai suriszta ryszuli, pundeli, 
sakydamas kad czia yra pa
veikslams traukti maszinele. 
Paskui jis parode kurios mote- 
riszkes paveiksią jis nori. Ta-j 
me ryszelyje, pundelyje buvo 

j ne paveikslams traukti maszi-j 
! nele bet revolveris. Kai szita 
mergina Pearl Lusk paspaude 
guzikeli nutraukti paveiksią, 
ji nustebo kai pasigirdo griaus- bai svarbus tai kad dabar Gs- 
mingas szuvis ir ta kita mote 
riszke krito ant ulyczios.

JAMES F. BYRNES

prisibijo ir net gerbia.
Dabar, Generolas Marshall 

turi proga parodyti ka jis gali 
padaryti augsztesnioje ir atsa- 
komingesnioje vietoje. Kaipo 
Amerikos Sekretorius, jis bus 
pats ant saves bosas, nes 
manas tarp RepauiiRvuu 
dabar bejiegis, o Republ1VA 
be Trumano irgi neto’ os. 
Tokios aplink17’ 'S 
Amerikos Sek 
giausiu žmogun. 
Ir kas da geriau, 
partijos, Republikon 
mokratai myli Genen. 
shall ir ji rems ir užtars.

Su tokia gražia ir gera pri 
džia, Generolas Marshall gal. 
daug gero nuveikti. Pagyven
sim, pamatysim! Kol kas, visi 
mes linkime ir velijame jam 
geriausio pasisekimo jo naujo
je vietoje.

KAREIVIS
NUSZAUTAS

Italijoje, Graikijoje ir Kini
joje skurdas ir badas stumte 
stumia visus in Komunistu 
rankas. Jie aiszkina ir intikina 
visus kad visas tas badas ir1 
skurdas pareina isz tu demo- 
kratiszku krasztu kaip Ameri
ka ir Anglija. Reiszkia: Meski
te in szali visas tas svajones
apie Laisve, Nepriklausomybe1 dėti sau auginti javus ir gala- 
ir prisiglauskite prie labdariu-, vijus ir atsistatyti fabrikus.

FORT MEADE, MD. — Gra- 
ži, grakszti ir maloni Margaret 
Mildred Abney, 21 meto juod
bruve moterieszke kuri jau kū
dikio laukia, paleido net penkis 
szuvius stacziai in savo vyra, 
sarženta Richard Dean Abney. 
Szita žmogžudyste atsitiko ant 
stoties kur žmones autobusu 
laukia. Czia tuo laiku buvo 
apie penkios deszim|ys žmonių, 
bet ji buvo taip arti savo vyro 
kad kitiems nebuvo pavojaus, 
nes visi szuviai, visos kulkos 
isz revolverio pataikė stacziai 
in jos vyra, kuris ant vietos 
sukniubo.

Policijantas Corporal W. R. 
May isz Waterloo, Maryland 
sako kad ji prisipažino kad ji 
savo vyra nuszove už tai kad 
jis reikalavo “divorso,” per
siskyrimo. Ji nuvažiavo in Fort 
Meade ji perszneketi, ir kai ne- 
pasiseke, tai ji nuszove.

rikoje jau užims Amerikos 
Sekretoriaus darba ir pareigas. 
Szitas paskyrimas reikszmin 
gas tuomi kad mes retai kada 
turime Sekretorių 

ir 
Reiszkia, dabar 
apie taika kalbės.

i- nerclas Marshall yra Preziden-! tuo pat sykiu i 
to Trumano inpedinis. Jeigu Reiszkia, daba:

kuris butu 
karininkas, 
karininkas

i Policijanta po visa kraszta dabar Prezidentas Trumanas 
jjieszkojo szito szetoniszko pro-! pasimirtu, tai generolas Mar- 

mone pakelti ir gyvenimą pa-w žmogaus, ir kai surado, nu-’ shall taptų Amerikos Preziden- 
crnvinti Irialr A movi Iri n r» >7 i oi iru _ .. _ . » i __ _•___________i_______gerinti, kiek Amerikiecziai ga
li in viena diena padaryti. 
Maistas, pramone ir pinigai tai

szove ji kaip pasiutusi szuni.

Anglija su Amerika pasiuns musu geriausias ir galingiau- 
daug daugiau maisto in Vokie- sįas ginklas, mums tik reikia ji 
tija kur abi tautos valdo. Ne tinkamai pavartoti, 
tik maisto, bet ir visokio tavo-' 
ro, kad Vokiecziai galėtu pra-

NUO PACZULES

SKAITYKIT
=> 4‘C* A TTI <=

Mikas — Nuo ko turi to
kia mėlyna aki Jonai?

Jonas — Nuo boksavimo!
Mikas — Kaip tai? Argi ir 

tu užsiimi boksavimu?!
Jonas — Ne asz, — tiktai 

mano pati!

tu. Ir kas politikieriams ir; 
abieju partijų vadams dabar 
svarbu tai kad szita paskyri
mas Generolo Marshall in Ame
rikos Sekretoryste iszkelia ji 
kaipo kandidata in Preziden
tyste ateinancziais metais.

Generolas Marshall pribus 
už deszimts dienu. Jis dabar 
lankosi Hawaii, ir paskui Ame

Kas da svarbiau ir mums vi
siems bus geriau tai kad 
Generolas Marshall pasirodė 
ne vien tik geru ir apsukriu ka
rininku, bet per pastaruosius 
metus jis parode savo gabumus 
kaipo apsukrus ir gabus dip- 
Jiomatas Kinijoje. Jis jau ne 
karta parode kad jis jokiu 
szposu Nekreczia su Komunis
tais ar Sovietais. Komunistai 
Kinijoje ji prakeikia, bet visgi Pirkie U. S. Bonus j



Po kiekvieno didelio karo, 
vis buvo geras biznis, visi daug 
pinigu turėjo, gerai uždirbo ir 
poniszkai iszdavinejo, ir pas
kui už penkių ar deszimts metu 
viskas pakriko, biznis sustojo 
ir kiszeniai isztusztejo. Tas 
pats ir dabar darosi!

Kaip pirmiau taip ir dabar 
galime rengtis ir tikrai 'žinoti 
kad visados taip poniszkai ne
gyvensimu nes ateina “Juodos 
Dienos ir Bedarbes. ’ ’ Dabar vi
si reikalauja didesnio uždarbio 
ir daugiau algos, paskui žmo
nes reikalaus kiek jiems kas 
mokes, bet džiaugsis bile tik 
dauba turi.

Bet nežiūrint viso to ko dar
bininkai ar ju žmoneles nori, 
straikos vis bus didesniuose 
fabrikuose. Darbininkai reika
laus daug daugiau negu jie ti
kėsis gauti; fabrikantai Užsi
spirs nei cento daugiau neduo
ti. Paskui fabrikantai ir unija 
bosai susieis, viens kitam užsi- 
pundys, pasisveikins, pasibu- 
cziuos ir susitaikins pusiauke- 
lyje. Darbininku bosai nusileis 
ir fabrikantai susitaikins ir vėl 
viskas bus gerai. Tik tas naba
gas darbininkas vėl isz piedes 
iszeis.

Kiek matyti isz naujo Re- 
publikonu Senato ir Kongreso, 
tai uniju galingu vadu dienos 
jau suskaitytos. Kaip Demo
kratai su Kooiseveltu pakirto 
biznieriams, 'bagocziams ir fab
rikantams kojas, taip Republi- 
konai dabar apdaužys uniju 
vadams ragus. Tas butu vi
siems negerai jeigu tik darbo 
žmogus nenukentetu. Bet, gaila 
kad jau isz kalno matyti, kad 
nieks kits nenukentes kaip tik 
tas visu stumdomas darbo 'žmo
gelis! Kongresas taikins insta- 
tymus priesz tuos uniju raz'bai- 
ninkus ir pataikins in darbi
ninką.

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ŽMONES BE TĖVYNĖS - KAS JIE YRA?
Raszo Earl G. Harrison

Buvęs Suv. Valstijų Immigracijos Ir Natūralizacijos 
:—: Komisijonierius :—:

Vyriausybes raszo, kad rei
kia surasti budu apgyvendinti 
850,000 žmonių, kurie da ran
dasi tremtiniu stovyklose Eu
ropoje. Iszlaikymas stovykl u 
oraingiai kainuoja ir neiszrisza 
problema. Del invairiu priežas- 
cziu, didžiuma vyru, moterų ir 
vaiku, kurie laikomi už spyg
liuotu vėlu, negali gryžti in sa
vo tėvynė. Jiems reikes surasti 
prieglauda szalyse kurios karo 
baisumu neperlgyveno.

Suv. Valstijos kurios užima 
pirma vieta tarptautinėj scenoj 

> 'uuuuauo, jau ii kaipo tradicine prieglauda
reitai neplokite rankomis.! laisve mylintiems, turi priimti

Kai skaitote kad koks mili
jonierius ar koks fabrikantas 
kelis szimtus tukstancziu dole
riu, paaukojo kokiems miela- 
szirdyste darbams ar savo dar
bininkams iszdalino kelis mili
jonus kaipo bonusus, tai jau 
per gi 
Taip tankiai daroma iszsisuk- 
ti isz dideliu taksu! Reiszkia, 
toks geradaris daug daugiau 
sau turtelio susicziedina iszda- 
lindamas kelis milijonus.

Automobiliu biznieriai ir 
pardavėjai jau dabar labai su- 

( sirupino. Jie skundžiasi kad 
Įį_, nauji automobiliai per bran- 

■ks. Jie sako, kad per kelis me- 
Trešius viskas eis gerai, nes 
f daug žmonių prka ir pirks nau

jus automobilius, nepaisinda- 
mi kiek jie kasztuoja. Bet po 
tam, ateinanezia vasara jau 
naujas automobilius bus sunku 
parduoti, nes žmones tiek pini
gu neturės.

Vienas automobiliu biznie
rius jau dabar skundžiasi kad 
labai daug žmonių atsiima 'sa
vo rank-piniigus ant naujo au- 
tomobiliaus, sakydami kad jie 
neiszgali tiek mokėti. Jis du 
menesiai atgal turėjo szeszis 
szimtus orderiu del nauju au
tomobiliu, o dabar vos du szirn- 
lai tebeliko. Visi kiti atsisakė!

Uniju vadai prisipažinsta 
kad jie nenori ir stacziai 'bijosi 
straiiku. Jie sako kad dauguma 
darbininku visai nenori strai- 
kuoti, nes jau ir dabar jie gana 
pinigu prarado per visas tas 
straikas. Ypatngai, darbininku 
moterims visos tos straikos 
baisiai insipyiko! Negana kad 
vyras per straikas “piedes” 
neparnesze, bet jis namie po 
kojomis painiojasi. Darbinin
kai gal sutiktu straikuoti, bet 
moterims #jau insipyko be pie
des, be pinigu szeimyna maitin
ti ir ant knygutes pirkti.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

A m etikos dipliomatams 
kiszkos dreba kai tik Moloto
vas susiraukia. Jeigu Moloto
vais nusiszypsoja tai visi Ame
rikos dipliomatai kacziukes 
ploja,. Net ir mažas vaikas gali 
matyti ir suprasti, kad Rusija 
ir visi Sovietai nieko negiali 
padaryti be musu pagelbos 
Mes per daug kalbame apie pa
voju isz; Rusijos ir niekados ne- 
sustojame apsižiūrėti ir 
prasti koks tas paivo 
pavojus gresia ne 
ar isz Sovietu, bet ij 
tu ir ju Raud 
dos. Sovietai n 
bįjotumies, nes 
gauna kia tik ir 
Molotovas strasi 
kai mato kad 
jam lenkiasi, bet k' 
puse žodžio piktai 
atstovas isztaria, tai 
nutupia, ir kaip 'žem 
žmogelis tyli!

Rusija nepasirengus vesti 
kara priesz Amerika. Sovietai 
ta žino ir Amerikiecziai žino, ir 
Sovietai žino kad Amerikie
cziai žino. Bet musu tie mokin
ti dipliomatai, rodos, nieko 
apie nieką nežino.

Socialistiszka darbinink n 
valdžia Anglijoje jau gerokai 
atsikirto priesz Sovietus, ir So
vietai nusileido, bet ežia, musu 
dipliomatai vis lenkiasi, vis 
tiems Rusijos atstovams czie- 
batus laižo.

Juo daugiau žemes ir krasztu 
Rusija užims, juo greieziau ji 
suskils ir susmuks. Ir juo il
giau Stalinas gyvens, juo tik
riau visa Sovietu valdžia susi- 
skaldys, kai jis pasimirs. Bet, 
taip bus tiktai jeigu musu skys
to ir trumpo proto dipliomatai 
in laika susipras ir nepatai
kaus tiems milžinams, kuriu 
kojos yra tik isz paprasto mo
lio sulipdytos.

Buvusis Prezidentas Roose- 
veltas padare pirmutine baisia 
klaida kai jis paskelbė kad tei
singa ir garbinga tauta guli da
ryti bizni su Komunistiszka 
valdžia. Dabar Trumanas ir jo 
tarnai kaip Byrnes ir kiti sten
giasi vėsti bizni su Rusija. Ge
riau daryti bizni su razbainin- 
ku ar sukeziumi.

Prie to prisideda kad daug 
musu valdininku, kurie1 turi 
augsztas ir atsakomingas vie
tas valdžioje ir tupi Washing- 
tone, “labiau myli Stalina ir 
jam tarnauja negu Trumana!’

savo dali sziu iszrautu isz savo 
tėvynės žmonių. Mes esame 
tauta immigrantu. Negalime 
atsisakyti priimti naujai-atvy- 
kusius sziandien, kada tas taip 
labai reikalinga.

Bet tremtiniai gali vykti in 
kitas szalis netik in Suv. Vals
tijas. Palestina, Lotynu Ameri
ka ir Britu Dominijos visos ne- 
perdaugiausia apgyventos yra 
busimos vietos tremtiniams.

Pasaulis keistai žiuri in Pa
lestina. Buvo patarta ten in- 
leisti nors 100,000 Žydu immi
grantu. Bet nors ir visos politi
nes dalykos lieczianczios Pa
lestina butu iszrisztos, vistiek 
Jasiliktu da 750,000 tremtiniu 

isz kuriu 100,000 yra Žydai, k 
rie laukia iszgelbejimo.

Britu Dominijos,

Tautos gali pradėti szi svarbu 
darbu, sakydama kiekvienai na
riai — “Kaip greitai gali pa
tinti savo teisinga dali Europos 
tremtiniu in savo szali.”

— C. C. F. A. U.
—TOLIAUS BUS—

čiai Committee on Refugees 
and Displaced Persons of the 
United Nations” kuris invyko 
Londone pradžioje sziu metu, 
kelios Lotynu Amerikos szalys 
pareiszke nona insileisti tremti - 
nius. Brazilijos delegatas pa
reiszke kad “didelis nuoszim- 
tis tremtiniu yra tokie kokie 
Brazilija pageidauja. Nepai
sant to, ta delegacija susiauri
no tikra Brazilijos būda kad 
nuo 100,000 iki 200,000 immi- 
grantu butu priimta.

Columbia pasireiszke, kad ji 
priims tremtinius pagal tam 
tikrus patviarkymus ‘ ‘ kurie už
siima darbais susijungusiais su 
iszdirbyscziui turto, kaip tech- 
niszki darbininkai, mechani
kai, žvejai, namu darbininkui 
ir industrialistai.”

Dominican Respublika, Peru 
ir Argentina pasisakė, kad pri
ims nekuriuos rinktinius immi- 
grantus.

Nors Lotynų Amerika žada 
daryti daugiau negu Britu Do
minijos, bet lig sziol žodžiai ne
pakeisti in darbus. Pasirodo 
kitu nemaloniu veikliu, kaip fi
nansavimo klausimas. UNRR X 
direktorius, La Guardia, kalbė
damas api 
‘ ‘Nežinau 
rencijoj

JUOKAI

Negalėjo Iszaiszkyt

Sunelis — Ar tai teisybe, 
kad žmogus tokiu lieka, su 
kokiu draugauja?

Tėvas — Žinoma, kad taip 
yra!

Sūnelis — Na tai -jeigu

Ant Egzamino

ris draugauja su piktu, pasi
lieka piktu, ar žmogus, pik
tas, draugaudamas su geru, 
pasilieka geru?

Tėvas nieko šuneliu neat- 
sake.

Kiaurus Szposas Žydo 
Su Ojsteriais

valgyt.
— Ne turiu noro ant dau

giau.
— Vėl, asz susilaižyczia, 

kad tamista ju negalėsi suv'al- 
gyt, ba josios negeros, ne to
kios, kaip jum padavė, ant ga
lo tik parlaigauk.

Negalėdamas atsikratyt nuo 
nuoibrodžio, ponulis . priutume 
torieika su ojsteriais ir suval
gė visus,- i

— Isztikruju stebėtina, pa- 
szauke Jonkelis, matydamas 
kad jau visus'suvalgė, asz 'ban
džiau ir bandžiau, kožna ojsteri 
nuryt bet visados turėjau isz- 
spjaut adgal ant torielkos, o ta
mista suvalgei godžiai visus. 
Ar buvo geros ?

Iszgirdes tai ponulis, vieto
je atsakyti Jonkeliui, tiktai su- 
žiogsejo liaunu! Ir vela “su
gražino” Jonkeliui jo. ojsterius 
ant torielkos ir pabalo kaip 
drobule.

— Aj vai, asz žinojau kad 
tam ojsteniai yra negeros ir 
pas tamista neužsilaikis — pa- 
szauke Jonkelis ir nelaukda
mas ilgiams, greitai apleido res
tauracija. — F.

Jonkelis Solvurszt, atejas in 
restauracije, paliepė paduot 
tuziną ojsteriu. Tarnas atne- 
szes jam ojsterius, Jonkelis 
'unesi prie valgio, bet negali 
ju nuryt. Taip dėjo viena, pas
kui kita in burna, bet neturėjo 
pasekmes ir kožna iszspjauda- 
vo adgal ant torielkos. Prie to 
pat stalo atsisėdo kokis tai po
nulis ir taipgi liepe sau atnesz- 
ti tuziną ojsteriu. Jonkelis te
mina aut tojo ponulio kuris su- 
paezestavojo visa tuziną ojste- 
riu ir net stebėjosi isz jo apeti
to. Kada jau1 ponulis rengėsi 
apleistr Mala Jonkelis tare in 
ji: ,i

— Perpraszau pono, ašz ne
galiu suprasti, kaip tamista 
suvalgei slavo ojsterius, o asz 
jokiu budu negaliu, o gal ta- 
mistai padavė geresniu. Bukie 
taip gerais paragauti mano.

— Bot jau asz esmių sotus, 
negaliu daugiau.

— Niu, tai nieko, paragaut 
neužkenks, asz esmių akyvas, 
ain tamista ir mano galėsi su

ILSU Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai lai'k- 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

Profesorius — Pasakykie 
man Skilandi, koki dalykai 
turi daugiausia krakmolo?

Studentas — Kalniereliai, 
Mankietai, ir kitados anda- 
rokai!
taip, tai ar geras žmogus ku-j tai nesenai stake 
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sprendžiant, įgalėtu

alstijose, im 
tymai suvaržyti ir 'visas 
gracijos klausimas yra apsun 
kintas.

Kanada, pagal nuomone įžy
miu Kanados Legislatoriu, gali 
ir turėtu priimti daugiau 'žmo
nių negu ligi sziol. Bet pagal 
immigracijos instatymus inlei- 
džiami tiktai beveik artimi Ka
nados piliecziu gimines. Aus
tralia ir Union of South Africa, 
dvi kitos Dominijos, turi pana 
szius suvaržymus, o Naujoji 
Zelandija, su daugiausia vietos 
pareiszke, kad tiktai po dvieju 
metu galės priimti immignan- 
tus platesnėj skalėj.

Vaizdas szviesesnis Lotynu 
Amerikoj. Susirinkime “Spe-

Gauna Garbes
Daktarata

Daktaras Harold Clayton 
Urey, Chicagos Universiteto 
profesorius, ir kitas moksliu
osius kuris savo mokslu ir dar
bu prisidėjo iszrasti ta sprogs- 
tanczia “Atom” bomba, gavo 
garbes daktarata, garbes moks
lo laipsni, isz garsaus Oxford 
Universiteto. Daktaras Harold 
Clayton Urey stovi po deszines.

tviiBjio,
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LISHIb CO., Mahanoy

Sfrsigyvdna.
ju apgyvendihimas 
ykdintas isz priva

No. 101 Kapitonas Velni 
kas apraszymas, didele knyg 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles: 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasaksitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................ 15'

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. . . -15<

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: 1 -hoszis

Popierinei apd
Prakeikta, meili

apraszymas, 202
Vaidelota, apisa 

puses szimtmeczio,

szalyse 1
Ant kie 

gali būti i 
ežiu fondu arba padėtas isz vie-
szu fondu yra svarbus ir aisz- 
kus klausimas kuris reikalau
ja rimto'apmaus timo.

Mes neiszriszime tremtiniu 
dalyką jeigu mes iszsiusime 
juos isz stovyklų Europoje in 
paezeduma ir politine vergija 
kitose szalyse. Jung. Tautu pa
reiga yra apgyvendinti šziuos 
vyrus ii- moteris szalyse kur jie 
galėtu tinkamai gyventi, ir kur 
ju draugiszkas, tikybines ir po
litines laisves butu apsaugotos

Kita galima vieta tremti
niams yra Alaska, kurie Suv. 
Valstijos jau senei nori iszvys- 
tyti. Atidarymas Alaskos trem
tiniams but tikras iszriszimas, 
ir tas prisidėtu prie didesnio j Viena motina; Vaikucziu plepejima> 
iszdirbstarimo szios Amerikos 62_ ......................... 16‘
teritorijos arba žemvietos.

Žmones užmirsza kaip trem- PuslaPiu1 i •
tintai prisideda prie draugisz- 
kumo, paezedumo ir politinio 
gyvenimo tose szalyse kur jie 
apsigyvena. Daug kalbama 
apie kiek tautos duoda naujai 
atvykusioms, bet ne kiek nau
dos isz ju galima pasitikėti su- 

Į laukti.
Tremtiniai yra invairiausiu 

mokytu ir amatu 'žmones. At
vykę in naujas prieglaudas jie 
paaukos viską tautoms kurios 
juos priima.

Pasaulio demokratijoms im- 
migrantai reikalingi: — Nauji 
suvartoto jai, tėvai nauju pilie
cziu, prityrė darbininkai, 
mokslininkai, statytojai geres
nio gyvenimo visiems žmo
nėms. Tremtiniai turi apsigy
venti naujose szalyse. Jung.

No. 120 Dvi istorijos apie Valu 
kas isz gifrios ir Ant nemano. 5'

- ‘ i ........................................... 15-
No. 123 Septynios istorjos apie 

Stebuklingas zerkolas; Sidabrini' 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ei 
gonus. 45 puslapiu..................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Dūk 
te pustyniu; Peleniute: Du brole 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. . 15<

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
TIKTAI, 50c

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA.

28 Dvi istorij'oB 
as ir apie Bedali. 44 
o. 129 Keturios istorij’os
irtas prisakymas Dievo; Keliaa- 

įei in Szventa žeme; Beda; Tamsa- 
prigauna. 58 puslapiu........15c

(No. 132 Trys istorij’os apie Anglo-
• rius isz Valenczijos; Kožnas daigias 
‘ turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
- paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 138 Dvi istorij’os apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 

’ 62 puslapiu.......................................15c
No. 184 Dvi istorijom apie Baisi 

' Žadinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
48 puslapiu................................... 15c

, No. 139 Trys istorij’os apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 

, kej'imas kunigo. 47 pus................15c
No. 140 Keturios istorij’os apie 

Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziute? pasakoj’imi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna 
64 puslapiai .....................................20c

No. 141 Keturios istorij’os apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu.......................................15c

No. 142 Trys istorij’os apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczns. 40 puslapiu 

.      15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žadinsią. 
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; Stebulei*/ kuczios nakti 
Nikitas . 61 put .................15c

No. 150 Keturiob . rijos apie Du 
kte akmenoriauii; KL.a; Nuspręsta 
sis; A*it keik užlaiko moteres paslaptį 
61 puslapiu .................................. 15^

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; 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 i

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis, 
JO nuslepiu ............. IR*

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

ie Vaidi
nus. 16c 

apie

No. 160 Keturiolika istorijų ap*. 
: Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
i rguma in balta vergija; Pusiaugave. 
. nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me

džiai; Žvake; Del piraztiniu; Apie 
•. žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 

nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egle 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 

: 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..................25«
No. 162 Trys istorijos apie Balsi 

; naktis; Dzuoko pasaka; Protas ani 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 

. 22 puslapiu ........................ 10«
No. 164 Septynos istorijos apie 3a 

rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai 
runose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25<

No. 166 Trys istorijos Šonus Ma 
■kiaus; Iszklausyta malda vargszo. 
Geras Medėjus..................................15«

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatlltas 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi* 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 12] 
nuslepiu ....................................... .'.25«

No. 171 Vieniolika puiku istoriji 
(su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras, 
(sz AE-»viimo; Su Dievu; Grigo Kale 
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla 
ptybe gymimo mumisie Dievo muse 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausi! 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni 
ikio. Suvirsi 100 puslapiu...........25<

No. 172 Dvi istorijos apis Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos, 61 
pv»lapiu ......................................

No. 178 Tris istorijos, apie TsJmu 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iss- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 15«

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ............................................... Ii*

Adresas: 
Saule Publishing COo, 

Mahanoy City, Penus.
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Neturėjau Laiko
Esu slauge [norse]. Savo 

gyvenimo bėgyje, stovėda
ma prie ligoniu daug ka savo 
akimis macziau. Kitus regi
nius negaliu pamirszti, nes jie 
duoda gražu pavyzdi visiems.

Didžiojo karo metu, sykiu 
su dvideszimts kitu slaugiu isz- 
keliavome in Francija, palikda
mos siaiv o tėvelius, brolius, se
serys ir gimines. Vykome in ka
ro liauka, su tikslu padėti karei
viams, kurie guldė savo galvas 
už szali. Kadangi 'buvau slau
giu virszinirike, man reikėjo 
tarnauti pirmose eilese muszio 
lauke, arti prieszo linijų.

Skaudus ir liūdnas buvo re
ginys matant szimtus kareiviu 
krintant kasdiena po negailes
tinga prieszo ranka. Baisesnis 
buvo reginys žiūrėti in .szim
tus sukruvintu, sudraskytu vy
ru, kuriuos kasdiena latnesze in 
ligonine. Sakau, baisus tai re
ginys. Žmogaus protas ir vai
dentuve negali tinkamai per- 
"A yti ta visa. Visur po ligoni- 

altesi rankos isztiestos, 
nczios pagelbės. Kiek- 

'kundos begyje girde- 
nraneszant savo vi- 
jflia, kuris pripildė 
mbari prikodyluo- 

’szcziu gyduo- 
skausmas ir 

iszrode, 
%s iszeisi 

Ttinasi 
-ode, kad 

k > gis teikti pa- 
\zinlai kur pradėti, 

_____ - Jaucziausi lyg už
sukta ^r einanti maszina; ėjau, 
dirbau, kaip, kam, nežinojau.

V jena dieniai persikėliau in 
kita kambari, tai yra in “mir
ties kamibari.” Taip vadino ta 
vieta. Czia gaudavome visus 
neisagydomus ligonius. Teisin
gai duotas vardas, tai vietai. 
Nespėdavo viena lavona isz- 
neszti, kuomet jo lova užimda
vo kitas nelaimingas kareivis.

Gydytojas prisiartino prie 
manes tardamas: “Slauge, lo
voje Nr. 35 yra vienais karei
vis, kuris nori, kad ateitumei 
prie jo ir pasimelstumei už ji.” 

“Melstis! Kaip asz galiu ei
ti prie ligoniu melstis, kuomet 
reikia vienam, kitam paduoti 
gyduoles, vandens laszeli. ’ ’ 
Melstis! Norėjau nusijuokti. 
Pamaniau, kad nelaimingas 
kareivis, silpnas, karszczio su
imtas. Nesiskubinau, nes turė
jau baigti riszti vieno kareivio 
kojos žaizda.

Antru sykiu gydytojas atei
na ir sako: ‘Dainele, tas karei
vis yra gana pavojingame pa
dėjime. Jis gražiai praszo, kad 
ateitum pas ji ir pasimels
tum.

“Ateisiu,” tariau tingiai,

jima, susipažinti su Dievu. ’ ’
“Papasakosiu apie sialvo gy

venimą: “Buvau vienatinis sū
nūs turtingo Ameriko pirk
lio. Mano tėvas yra pulkinin
kas 136-to pulko. Baigės kole
gijos mokslus, instojau in pirk- 
lyste su tėvu. Turiu jaunla mo
terį. Visa savo gyvenimą, bu
vau Užimtas, pirmiausia mo
kykla, vėliau darbu ir savo pa
reigomis. “Bet,” jis pridūrė, 
“dabar aiszkiai matau savo di
di prasikaltima. Dėlto asz bi
jau sutikti Dieva. Jis mane pa
smerks, kadangi Jo nepaži
nau. ’ ’

Patariau jam žiūrėti in Die
va kaipo in Gailestinga ir My
linti Tęva ir melsti atleidimo. ’ ’

“Bet, nelaime, nežinau kaip 
melstis,” jis tarė. “Tam tiks
lui tave szaukilaiu. Macziau kaip 
tu meldeisi su kitais karei
viais. Jie iszrode tada links
mesni. Panele, malonėk už ma
ne pasimelsti. ’ ’

“Bet,” tariau jam, “Asz esu 
Katalike. Nežinau kaip jus 
Protestantai meldžiatės. Žinau 
tiktai savo Katalikiszkas mal
das. ’ ’

'“Tik atkartok tas paezias 
maldas, kurias kitiems karei
viams kalbėjai. ’ ’

Atsiklaupus prie jo , lovos, 
liepiau jam lupomis ir Į minti
mis sekti tariamus žodžįųis. Ir 
pradėjau: Teve Musu,J 
Marija, Tikiu in Dieva 
Aktus Tikėjimo, Viįld®. 
ir Gailesczio. Jis klfl® 
džiausią atyda.

‘ ‘ Miailonekite, I *® ; 
toli paskutine maldej.^ 
graži,” jis prasze-d®,?. 
niai.

“Iszmokysiu tave jai 
ti,” tariau.

“Palikau ji tyliai k;

yeika 
■ks'.'U

dytojui. “Duosiu tusktanti do- Įėjo ji ir juos nuliudimo valan- 
leriu už patarnavima.” Gydy
tojas rimtai atsake pulkinin
kui: “Visu savo turtu ka turi 
negalėsi gauti slauges savo sū
nui. Valdžia paimtu visas slau
ges, jeigu ju butu galima gau
ti. Patsai matai kiek guli karei
viu, o tik kelios slauges jiems 
patarnauja.”

Nelaimingas tėvas apkvaito. 
Pinigas, jo dievaitis, kuriam 
pasiszvente per visa savo gy
venimą, paskutinėje valandoje 
apleido ji. Jiaiunikaitis ėjo silp
nyn. Jis mirė, nežinodamas, 
kad jo tėvais stovėjo szale jo lo
vos.

Antras kareivis, Katalikas,' 
gulėjo ramiai, ir iszrode lyg 
butu mires. Priėjau pažiūrėti ir 
pamaeziau, kaip jis silpnai al
suoja. Kuomet jis atidarė akis, 
pasakiau jam apie jo pavojin
ga padėti.

“Panele, esu linksmas,” jis 
patylomis kalbėjo. “Nežinau,1 
ka padariau, kad užsitarnavau1 
szia malone. Mano Vieszpats 
atėjo pas mane, maža, silpna 
nusidėjėli. Panele, tai Dievo 
mielaszirdyste. Isz džiaugsmo 
galiu numirti. ’ ’

Apsiverkiau pamaezius isz- 
neszant jo szalta lavona isz li- 
gonbutes. Jo pavyzdinga ir 
szventa mirtis padidino many
je džiaugsma, nes jis paskuti- 
nioje valandoje, nežiūrint, kad 
buvo skausmais suspaustas, jo 
szirdis buvo arti prie Dievo.

Greitai prisiminiau apie pir
mutini netikinti kareivi. Jis 
nįpre pilnas baimes. Vienatinis i 
swnius szeimynoje, nebus kam 

■onus tėvus paguosti senatve- 
pe; nebus anuku, ] 
■^kuri jie sudeji

doje suraminti.
Szie skirtingi atsitikimai 

stovi aiszlkiartsiai mano minty
je isz visu prityrimu, kuriuos 
turėjau savo gyvenimo darbuo
tėje. Pradedu suprasti kaip 
asztrus buvo Vieszpaties bal
sas kuomet Jis klausė: “Ka! 
žmogus duos savo sielai atva-j 
duoti?” arba “Nes ka padeda j 
žmogui, jei jis laimėtu visa pa-j 
saiuli, slavo gi sielai kęstu nuo-l 
stoli! ’ ’ GALAS.

Jus mergeles neautobiliuokite, 
Geriau anksti gult eikite, 

Nes mamyte negali 
pabudyt,

Ir isz lovos iszjudyt.
Ba isz tokio ,“gud taim” 

nakezia, 
Iszeina niekyste, 
Ilga liigpi gauna,

Ir ne greitai atsigauna. 
Tai net Silkine taip 

\ MarosiJ

•aveldeti tur- 
Į. L'indiuJB

Maldų V: 
:: Knygele

nikei

Ibant: 
‘O mano Dieve, gailiuos isz vi
sos szirdiesU ”

Sekanczia diena, anskti ryte 
aplankiau szi mirsztanti ka
reivi. Jis prasze manes piaira- 
szyti jo žmonai laiszka. Buvo 
tai meilus ir graudingas laisz- 
kas. Jam mirus, turėjau pa- 
siunsti jo žmonai.

Lankydama ligonius, paste
bėdavau vis nauja veidą, nau
ja kareivi, kuris matyt nakties 
laike buvo atnesztas isž muszio 
lauko. Veide matėsi kad tai da. 
jaunas, 'žydintis jaunystėje vy
ras. Duodama jam gyduoles, 
pastebėjau prie' jo krutinės pri
segta paveikslėli.

“Ar tu esi Katalikas,” pa
klausiau. Jis prisipažino. Suži
nojęs, kad asz esu Katalike, jo 
veidas nuszvitb kaip skaisti' 
saule.

“Gal galėtumei man pagel-J 
beti,” jis tarė. “Buvau priėjus 
iszpažinties, bet negalėjau pri-

BS^Knygele, Dabar $1.00 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

■■fprizTW 
iu duoda,

stebėdamasi, delko tas karei- jmtį gzv. Komunijos, nes buvo
vis negali už save pasimelsti.

Jis buvo gana gualžus vaiki-'mirti nepriėmes Savo Iszgany-
me muszio lauke. Nenoriu nu-

nas, jaunas, matyt kad savo to ja in savo szirdi. ’ ’ 
gyvenime dirbo proto daria, ir' plaukiau kapelionu, 
isz jo pirmųjų, mandagiai tar-|Vau liudininke suteikimo 
tu 'žodžiu suprtaltau, kad tai bu J rameilt0, ir, A! malonu.

Bu- 
Sak-
Mn- 

vo mokytas žmogus. Jis atsi-j ozįau daugeli dalyku sziame 
prasze, kad mane sutrukdė nuo mirties name.
darbo. “Bet,” jis tarė: “Mir- vuį szįs paskutinis reginys bu
siu ir esu bailus stoti priesz sa- vo neužmirsztamas. Czia gule- 
vo Dievą.”

“Delko turėtumei 
priesz savo ~ ’ 
mandagiai. I tėvas, kuris buvo pulkininkas

“Todėl,” tarė jis, “jognepa- 126-to pulko. Nustebo pamates| 
žystu Jo. Buvau užimtas, uetu- padėti savo sūnaus. “ Gauk 
re jau laiko giliau pažinti tiks- jam slauge,” tėvas insake gy-Į

Rodykle:

Bažnytinis metu padaliniai**. 
Pas nikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetinei).
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 Dievo. 
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuk*. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

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

Komunijos.
Garbinimas 

Szv. 
prie 
prie
Szv. Bernardo prie Szv.

Da ir pin
Tokios kvailiukes paveda 

*’ del vyrelius, 
Savo duiszia ir kuna, 

Ir kas isz to
būna?!

Vyrukas neturi kitokios 
rodos,

Palieka mergele aprūpinta,

Bet, acziu Di<

io szventas jaunikaitis.
bijotu rpa diena, po pietų, atvyko 

Dieva,” tariau pįjmutinio turtingo kareivio

Szt. Sakramento 
Tamosziaua. 
Vieazpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios.

Malda
Malda
Malda
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szr. 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, Mąhąnpy City, Pa.

k 
k 
*

i

O pats vėlinąs leidžiasi 
in vieta kita.

Taip, mano rūteles, 
Tai Pennsylvanoje 

atsitiko.
Vienas sportukas mergina 

paliko.
Tai matai mergele, 

Už tai užmokėti gavai, 
Man labai tave gaila, 

Kad tu tiek buvai kvaila!
« * *

Daug vyru varga turi, 
Kad ir dirba, 

Czedina kaip priguli, 
Bet, kas isz to, 

Jeigu negera boba, 
Kia vyrelis uždirba, 

■ Tai bobele iszduoda. 
Ant, szeimynos nežiūri, 

Bile sau gerai turi, 
Vyreli už niek laiko.

Gero valgio nepataiko, 
Visokiais žodžiais ant 

vyro plusta, 
Iszrodo rustai, 

Visada savo vyra 
nužurineja, 

N ėdy vai, ba taip 
moteriuke užauginta, 

Nuo jaunumo prie pikto 
pripratinta.

Už tai kad tamsumai 
būna tėvai, 

Taipgi ir vaikai.
Lyg smert pasiliks.

Jeigu gyvuli iszmokina 
szokti, 

Tai ir jus turite 
iszmokt gyventi.

Savo vyrus paguodokite,
i Ba per vyra,
Gera buvimą turite, / 

Vyras turi būti vyras I 
visado.®

Galva del savo bobos, 
0 jeigu savo bobai

tP£T daug tupinėti

netuTu
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Pinigai
Katilas

Į raudonai skaidrino rytu pa
dange. Kaimo sodnuose sukle
go invairus paulkszcziai. Neuž
ilgo turėjo užtekti saule.

Kerdžius Justinas, sunkiai 
atsidusęs, užsivilko daug saus
ini ir darganu macziusia sena 
rudine, nuo suolo pasiėmė ber
žo toszimi apvyniota uosio ra- 
ga, ilga, szmaiksZtu botaga, ku
rio skaudumą jau pažinojo gy
vuliai ir kai kurie iszdyke pie
mens, ir i'szejo in kiemą, f

— Vis tik pinigu katilas ’bus 
mano! Asz ji iszsikasiu, pusbal
siai galvojo kerdžius.

Kelis kartus pliauksztelejes 
laibu botagu, jis norėjo sutriu- 
buoti, kad szeimininkes ir pie
mens keitusi galviju in ganyk
las ginti, kaip isz daržo kažkas 
suszuko:

— Tėvai! Ju'stin!
— Ko nori? Piktai atsiliepė 

kerdžius in beneszzancziia mal
kas kaimyne.

— Ar nematei, kaip
apydej ugnele kūrenosi? Ug. 
nies ten nieks nesu'kure, 
gal pinigai dege?

Justinas suprato, kad ne jis 
vienas mate pinigus degant, ir 
pyktis su pavydu da laibiau Už
gulė szirdi. .:

— Ji viską iszpasakos kai
mui, pamanste jisai ir tuojau 
garsiai atsake: (

— Et, sutavaravo tavo se
nos akys, o tu ir maustai apie 
pinigus! Kas mate pinigus de
gant? Pasaka, daugiau nieko! 
Džiaukis pati centą kur sugrie
bus, o nelauk kol kur rasi. Ne

y OS tik praszvitus, zvim-
Ibianczios muses pažadino 

kerdžių Justina. Atsisėdės ant 
lovos kraszto, pasiraivė, su'žlo- 
vavo, sukeikė greita-sparnes 
muses ir kalbėdamas poteri, 
priėjo prie lango. Blausiomis 
akimis, sutraukęs žilus anta
kius, pažvelgė pro aprūkusi ap
musijusi stiklą, ar neteka sau
le, lar ne mėgina kas nors galvi
ju ginti be jo. Saule netekėjo, 
gatve buvo tuszczia. Ir jis norė
jo atsitraukti, tik da karta me
te miglota žvilgsni in gatve ir 
už tvoros, tankioje kaimyno 
apydeje, pamate melsva lieps
nele. Senis nustebo. Nepasiti
kėdamas savo akimis, paseilin
tu delnu nutrynė neszviaru stik
lą ir da giliau pažvelgė. Dabar 
jis nebealbejojo. Kaimyno apy
deje isz tikrųjų kūrenosi ugne
le. Baisus įnirtimas szoko Jus
tinui in szirdi.

— Bestijos! Kvailiai! Kas 
mate tarp trobų sukurti laužai 
Uždegs! Bludo ne pats nežino
damas ka reikia kaltinti.

Ir jis norėjo bėgti ugnies ge
sinti, bet tuo laiku liepsna pra
nyko. Senis da labiau nustebo. 
Staiga jo galvoje pasimaisze 
iszgaiiinga mintis:

Ne durnu, ne ugnies. Pi-į 
dega! Ir jam ome aiszke-l da netoP° 
cl ten tikrai pinigai but 
Lnline. Grauždamasis, 
■y^k^iszmetinedamas, jis

lllg

anoj

atrastu pinigu!

Tai

Ir jis nuėjo tolyn, buk neno
rįs apie tokius menkniekius 
kalbėti, o kaimyne, susigėdusi 
negudraus prasitarimo, skubi
no in grinezia krosnies pukfeMB 

Kerdžius džiaugėsi- 'eitg® 
intikines moterii 
niekam nebeužsin 
gus, nieks nesužin 
paslapties ir pinig. 
turės jam tekti. Ir jis 
upu nUsiteikes, stipri. ’ 1
ralga, kad net viso k< 
ventojai isz karto pasz». 
miego. Raliavimas vinJgii 
giais būrėsi kaime, veržės, 
tankius sodnus, bego lauka 
iki artimųjų kaimu ir pamaž 
tirpo miszku tankumynuose. 
Tuo tarpu aviu būriai bego isz 
visu kiemu, lėtos karves 'žengė 
pro vartus, o maumodami jlau- 
cziai trauke in kaimo gala. At
skirus būrelius suvarinejo szei
mininkes ir piemens.

! O Justinas vis da tebetriuba- 
iV0- ' '. .
I — Sziiandien dede iszsimie- 
gojo arba gavo gera indeli, 
sprendė piemens.

Prieszpiecziu laiku banda ra
miai ganėsi paszileje, piemens 
siautė tiarpusavyj, tik senas 

i kerdžius buvo susirūpinės. Jis 
i tai ėjo isz vietosf in vieta, tai 
. stoviniavo nuolatos žvilgczio- 
, damasis in kaima. O ten, pa- 
cziame kaimo viduryje, matosi 
auksžtas kasztonas ir plati, 
gelsvais žiedais pražydusi lie
pa. Netoli ju saules fatokaltoje 
auga apvyniai, po kuriu szak- 
nimis guli jo maime. Ji guli, o 
užtektu tik isztiesti ranka ir 
pasiimti. Tuokart jis nebeeitu 
tarnauti kerdžiumi, nebevarg
tu szaltyje ir darganoje, ’bet, 

Max Lejeune ir nusipirkęs nameli mieste, szil- 
tai, ramiai gyventu.

—Toliaus Bus-

nubėgti. kol de- 
^^Fjo mesti iii liepsna; ne 
Fpagaliuka ir pinigai bu- 

pavirszium. Tada tik 
kitu reikeje kasti, kokio 
p butu buvęs pagaliukas, 
[bar nepasieksi lengvai! 

giliai 'žemeje ir juo-

dgl
O
Guli tbau
kiasi isz 'žioplio.

Ilgai jis da stovėjo prie lan
go, laukdamas vėl pasirodant 
melsvosios liepsneles tarp žaliu 
apvyniu lapu, bet jo laukimas 
liko veltui. Tuo tarpu auszra

Nauju Prancūzu Taryba

Premieras Prezidentas 
Leon Blum, septynios deszimts 
keturiu metu amžiaus socialis
tas, sėdi su savo nauja taryba, 
kai jis ir visi jo tarybos nariai 
buvo priimti ir patvirtinti vi
suotinio komiteto. Komunistai 
laimėjo daugiau balsu per rin
kimus, bet nesugebėjo sutverti 
taryba prie kurios kitos prie-

•■■v

szingos partijos prisidėtu.
Isz kaires in deszine sėdi: 

Felix Gouin, Mme. Andree Vie- 
not, Premjeras Prezidentas 
Blum, Guy Mollet, Augustin 
Laurent, Edmond Naegellen ir 
Andre LeTrouquir. Stovintie
ji: M. T. Prigent, P. O. Lapie, 
Paul Bechardį Paul Ramadier, 
Jules Moch, Andre Phillip, La-

mine Gueye, Eugene Thomas, 
Albert Galier, Daniel Mayer, 
Jean Biondi, 
Pierre Segelle.

Szita taryba užima valdžia' 
tik laikinai, pakol Prancūzai; 
galės kitus rinkimus turėti ar Neužmirszkite kad dabai 
kita partija iszkils ir su viso-' “Saules” prenumerata in Su 
rnis kitomis partijomis sutiks vien. Valst. yra $5.00 metams 
ir viena frunta pastatys. Į o $3.00 ant puses meto.
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Žinios Vietines
1 •—■ Subaitoj pripuola Sz 
Hygino.

— Pone F. Laukoniene ir 
(dukterys Violeta Petuszkieue 
isz Shenadoro ir Elenora Mc- 
Grail isz Philadelfijos atlankė 
“Slaulcs” redakcija, nes visi 
yra musu skaitytojai. Szirdin- 
gai aeziu už atsilankyma.

—1 Kita san vaite: Nedelioj 
pripuola Szventoj Szeiminele; 
Planedelyje Szv. Veronikos; 
Utarninke Szv. Hilardo Vysk. 
D., Seredoj “Szv. Povylo Ty., 
Ketverge Szv. Macelio P., Pet- 
nyczia Szv. Antano Abb., Suka
toj Szv. Petro Kr. Rymo.

— Gerai žinomas Pranas 
Trochim, Lenkas, nuo 334 W. 
Spruce Uly., kuris buvo aklas 
per 35 metus, numirė Utarnin
ke 10:15 vai., ryte namie, nuo 
dusulio. Gimęs Lenkijoje, atvy
ko in Mahanojuje daugelis me
tu atgal. Būdamas angliakasis 
[1912 metuose] jisai dirbo Ma
hanoy kasyklose kuris neteko 
tegejima ekspliozijoje. Prigu-

• Įėjo prie Szv. Kazimiero para
pijos. Paliko savo paezia Kata
rina; 5 dukterys; 4 sūnūs; 20 
anukus ir pro-anuka taipgi vie- 
na seseri. Laidotuves invyks 
(Sukatos ryta 9-ta valanda. Gra- 
fcorius Liudvikas Traskauskas 
laidos, i .

— Ponas P. Youch isz 
Frackvilles ana dienia motora- 
yo in miestą su reikalais, taipgi 
atlankė “Saules” redakcija, 
kuris užrtasze laikraszti del p. 

aJopo Porterio isz Huntington 
i .Sti^ion, L. I. N. Y. Aeziu už 
T*MRIiinkyina. ■

Adoo, o apie 25 metai adgal 
persikėlė in Frackvilleje. Jisai 
dirbo prie Packer Nr. 5 ariglia- 
kasyklose. Paliko paezia Mar- 
gareta.; 4 dukterys: Katarina 
Stacy, Frackville; Margarets, 
pati Otis Miller, Arlington, Ga., 
Eleanor, pati Steve* Zenzel, 
Coaldale; Marie, pati Carl Den
ner, Philadelphia; Bernice na
mie; tris sunns: Jona, Gilber
ton; Juozapa, Philadelphia ir 
Jurgi namie. Taipgi viena 'bro
li ir trys seserys: Juozapa, 
Washingtone; Anna Orlansky 
ir J. Urban, Mahanoy City; p. 
Marie Stalgiaitiene isz McAdoo, 
ir 8 anukus. Laidojo su apiego
mis Apreiszkimo P. M. ibažny- 
czioje 9-ta valanda ryte ir likos 
palaidotas parapijos kapinėse. 
Graborius Vincas P. Barta- 
sžius laidojo.

Isz Amerikos!
NetikejolnKa 

ledu Dieduką

Nanticoke, Pa. — Gruodžio 
21 d., 1946, Szvento Kolumbo 
oažnyczioje, Newiark, N. J., li
kos' suris'zti mazgu moterystes, 
panele Eleanora, duktė ponios 
E. Vosilienes nuo -306 Front 
ulyczios, Nanticoke su Petru 
Yacik isz Newark, N. J. Jauna
vedžiai buvo iszkelave ant sal
džiosios keliones in Niagarai 
Falls, Washingtona ir Nanti
coke. Panele Eleanora dirbo 
prie Wiaitt ir Bond Cigar Kom
panijos, o jaunavedis yra vete
ranas ir tarnavo ant kares lau
ko Europoje per 4 metus, jisai 
dirba prie Construction darba 
Newiarke. Vėliname jiems ko 
geraiusio pasisekimo vogusia
me gyvenime.

Girardville, Pa. f Laidotu
ves a. a. Juozapo Jurglaiczio 
kuris staigai pasimirė Nedelioj 
namie, Big Mine Run, atsibuvo 
.Ketverge su apiegomis Szv. 
jVinc-ento baž.nyczioje Ginard- 

■ villeje, 9-ta Valanda ryte ir pa
laidotas Szvento Jurgio para
pijos kapinėse Shenadoryje. 
Graborius A. J. Vilinskas lai
dojo. Velionis gimė Lietuvoj, 
atvyko in Girardville 55 metai 
adigal, o apie 27 metai persikėlė 
in Big Mine Run. Buvo aniglia- 
kasis. Prigulėjo prie Szv. Vin
cento parapijos Girardvilleje. 
Paliko paezia Katarina [po tė
vais Novitskiute], ir po-vaikai; 
Marie Czernauskiene ir Ag
nieszka Zatavetskiene isz Big 
Mine Run; Albina Stinusiene 
ir Vincas Navitska, Ginardvil- 
les; Joną, Maizeville, ir Petra 
Navitska, Ashlande.

LAISZKAS
ISZ LIE'

NEW YORK, N. Y.
Kai Joseph Bonavita buvo ma
žas, jis labai skurdžiai ir bied- 
nai gyveno. Jo tėvas pasimirė, 
jo motina tankiai neturėjo jo
kio kito maisto namie, kaip ko
ki bliuda Italijoniszku spage- 
cziu. Juozas taip ir užaugo 
skurdžiai ir vargingai. Bet jis 
vis sau prisižadėdavo kad jis, 
galais negalais, prasimusz ir 
iszlips isz to skurdo.

Jis tapo Kumsztininku ir 
paskui nusipirko saliuna ant 
Third Avenue, kur visi valka
tos, biedni skarmalai gyvena. 
Jis sziek tiek prasigyveno, ne
buvo bagotas, bet visgi jau pa
siturintis. Joseph Bonavita ap- 
siženijo ir gražiai gyveno.

Jo jau aplūžęs automobilius 
turėtu būti pataisintas, bet Jo
seph Bonavita, ranka pamojo 
in visus savo reikalus, isz ban- 
kos iszsieme $1,500 doleriu bu- 
maszkomis ir nusiskubino in ta 
susiedija kur jis augo ir taip 
vargingai gyveno. Jis užėjo in 
saliuna ir suszuko in bartinde- 
ri: “ Duok visiems gerti ko tik 
jie nori.” Saliuninkas jo nepa
žino ipjam neintikejo ir ji isz- 

per duris. Joseph Bonavi- 
usidulkino savo drabužius, 

gijuoke ir priėjo prie keliu 
Ikatu, kurie prie kampo sto- 

ir žiopsojo.
Musu skaitytojas į 

Barkauskas, isz New 
Michi, aplaike sekftftįi IS 
isz Lietuvos nuo savo p 
lio S. Barkausko:

i 1946, Spalis
Graziszkiai

Sveiki Brangieji!
Malonu, kad nepamirsztat 

savo gimines, pasilikusius se
noje tolimoje teviszkeje. Dėko
jame už linkėjimus. Noriu pa
pasakoti apie tai, kas jums ru
pi, na, ir kiai pasiklausti. Pra- 
neszkite Izabelei Barkauskai- 
tei — Kijauskienei, kad jos vy-

Nori Vienos Akies

Janice Charlotta Liscomb, | skaito isz knygos. Janice Lis-
deszimts metu mergaite isz Bar 
Harbor, Maine, pasirėmus ant 
alkūnes klausosi kai slauge, 
nurse Beatrice Anzalone jai

comb parasze laiszka Kaledu 
Diedukui isz Massachusetts li
gonines del akiu ir ausu gydy
mo, ir prasze kad tas Kaledu

Diedukas atnesztu jai viena 
aki, nes ji ant vienos akies vi
sai nemato.

durniai, pinigai geri ir jis tei
singas nors gal ne toks protin
gas.”

Paskui tas policijos leitenan
tas paskyrė viena policijanta 
eiti sykiu su Juozu Bonavita 
pas visus kitus bomus ir pa- 
aisžkinti jiems kad tie pinigai 
geri ir kad Juozas isz tikro už 

 

dyka jiems tuo,f pinigus duoda.

onavita

laisvi ir teisingi rinkimai. Szi-Į 
toje Potsdam Konferencijoje j 
visi trys galiunia pasižadėjo 
kad rinkimai Lenkijoje bus 
laisvi, kad niekas nebus pri- 
vereziamas balsuoti, kad visi 
kandidatai galės laisvai ir be 
jokios baimes stoti in rinkimus 
ir kad visu krasztu laikrasžti- 
ninkai galės tuose rinkimuose 
dalyvauti, viską pamatytiM1 
apie viską paraszyti.

Dabar tie rinkimai jau arti

Szeimyniszkam
Gyvenime

Ju
tu

K
kaVnori užka

ztai jums pinigu, imki!

me

ka. Jis su Komunistu Harry 
Bridges viena ranka laike ir 
viskas ėjo kaip ant sviesto.

Visi laikrasztininkai jau se
niai rasze ir aiszkino kad Juri
ninku Unijos yra Komunistu 
valdomos, bet Joe Curran, bū
damas buko proto žmogelis, ne
klausė ar netikėjo ar nesupra
to. Dabar jau ir jis susiprato ir į 
proto gavo. Jis visus Komunis
tus baisiai iszgazdino kai nie
kam nieko nesakęs jis savo ju
rininku unija isztrauke isz tos 
Jurininku Vienybes Komiteto 
ir sutvėrė visai kita komitetą 
su kitomis mažesniomis juri
ninku unijomis.

Jis pasitarė su savo konku
rentu ir beveik prieszu, Harry 
Lundegreg, kuris jam patarė 
iszmesti visus raudonskurius. 
Dabar Komunistai kaip be gal
vos. Ju vadas ir bosas Harry 
Bridges iszvažiaves in Hono
lulu. Komunistai dabar visa 
kosere rėkia ir szukauja kad 
Joe Curran yra iszdavikas, isz- 
gama ir veidmainys.

Nors Komunistai dabar isz
mesti, bet toli gražu, nesumusz- 
ti. Jie dabar kerszins jam ir jo 
unijai. Jurininku bosas Joe 
Curran žino ir gerai supranta 
kad jis ne tik drąsu, bet ir bai
siai pavojinga žingsni padare 
iszmesdamas Komunistus, ku
rie dabar staugte staugia ir 
grasina kad visiems dantys by
res.

Apie jurininku unijas ir tuos 
Komunistiszkus bosus “Saulė
je” jau seniai ir ilgai buvo ra- 
szoma, bet daug žmonių vis ne- 
tikėjo. Dabar jau viskas in vir- 
szu iszejo ir vieszai pasirodė.

ausin [Jan.] 19 jau

TEomunistiszka v

įjek tik norite.” Tie apdriskę 
enimo liekanos, valkatai ir 

skarmalai pasižiurėjo 
’ nusispjovė ir atkirto,

mi 
in 
“Traukis sau sveikas, dur
niau!” Ir nei vienas nepasiėmė 
nei bumaszkos isz jo isztiestos 
rankos.

Juozas Bonavita nuėjo prie 
kito kampo, bet ir ten ji už dur
nių palaike. Jis nuėjo ant Do- 
yer ulyczios kur randasi Lab
darybės ir Almužnos vieta. Jis 

ras Jurgis neparvyko isz Vo- cz^a Pr^eJ° Pr^-e keliu ubagu ir 
kietijos. Sūnūs Juozas ir duktė P^^ino pinigu. Bet ir jie jam 
Albina parėjo ir gyvena Budvi- Iie^kejo. Vienas isz j u pastebe-

Frackville, Pa. f Sirgdamas 
trumpa laika, gerai žinomas 
Juozapas Paulaulskas, 30 metu 
amžiaus, nevedąs nuo 13 So. 
Lehigh Ulyczios, numirė Plane- 
delyje 6-ta valanda ryte. Velio
nis gimė Frackvilleje ir gyveno 
pas tėvelius. Buvo narys Ap- 
reiszkimo P. M. Liet., parapi
jos. Paliko savo tėvelius p. V. 
Paulauskus, ir broli Vinca. Lai
dotuves atsibuvo Ketverge, su 
Siziv. Miszomis Apreiszkimo P. 
M. bažnyczioje ir palaidotas 
parapijos kapinėse. Graborius 
A. J. Želionis isz New Priladel- 
phia laidojo.
t Seredoj 8:30 valanda ry

te, invyko laidotuves a. a. Jono 
Andrakeviczio, 113 So. Line 
ulyczios, kur jis pasimirė Suba- 
ioj namie. Velionis gimęs Lie
tuvoj pribuvo in Amerika bu
riamas jaunas vyrukas in Mc

ežiuose. Jeigu norėtu, galima 
papasakoto ir apie kitus Gimi
nes. Senoji mamyte turi jiau 91 
metu ir gyva. Gyvna prie vai
ku: Viktorą ir Broniaus Klet- 
kininkuose. Sūnūs Beilis gyve
na kol kas Dotamuos Duktė Le- 
vanorija gyvena paprūsėje. Jos 
vyras ’žuvęs. Gražiszkiu Bar
kauskai, seni ir jauni, visi gy
vena savo vietose ir iszliko per 
karia gyvi.

Dabar norecziau jus papra- 
szyti. Kai ralszysite pas Izabele, 
inraszykit jai paklausima apie 
Gražiszkiu Barkauskaites •— 
Kaslauskienes Adeles sunu 
Petrą Kazlauskuti. Jis pas mus 
skaitomas dingusiu, net žuvu
siu. Gal ji ka žino, o gal galėtu 
sužinoti apie ji. Tas Kazlaus- 
kutis Petras sykiu mokinosi 
gimnazijoje su jos dukteria, tai 
isz dalies sziek tiek pasipažins 
ta. i

Lauksime atraszant. Perduo
du nuo visu linkėjimus. Szi 
laiszka rasziau isz Gražiszkiu, 
praszytas Beniaus Motinos. J is 
atpratęs nuo raszymo.

S. Barkauskas.

jo kad jam keliu szulu trūksta.

is pamiršto kas buvo nutiai: 
jr! ta Potsdam Konferencijoje.

pavalgyti! 

visus savo pi-Paskui, kai ji 
nigus iszdalino ir kai visi pra
dėjo ji sveikinti ir jam deka- 
voti, Juozas Bonavita atsisėdo 
ant ulyczios ir pravirko kaip 
mažas vaikas, atsimindamas 
kaip skurdžiai jis ežia augo ir 
vargo, ir kaip jis savo pasiryži
mą iszpilde ir prasimusze ir isz 
to skurdo ir bado iszsilaisvino. 
Jis daugiau laimes ir džiaugs
mo gavo iszdalindamas tuos pi
nigus tiems skarmalams negu 
kad kas jam butu davės de- 
szimts skiu daugiau pinigu.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokioms 
:: Reikalams ::

Magduk, juk 
ar gyvenime taip 
as su Jeva rojuje! 
viėm netrūksta!

Taip, kaip 
as su Jeva, ar ne! Bet 
ragausime užgintąjį

Musu laikrasztininkai dabar 

 

pranesza labai baisias ir. liuįi- 
nas žinias. Valdžia aresztuoja 
visus kurie nesutinka su Ko
munistais, meta in kalėjimus 
visai nekaltus žmones, visiems 
grasina ir visus gazdina kad 
jiems nebus gerai priesz Komu
nistus balsuoti. Kitos žinios at
eina apie kerszto žmogžudys
tes, kurias papildo Mikolajczy- 
ko partijos žmones priesz Ko- 
munistiszkos valdžios valdi
ninkus. Baisus kraujo pralieji
mas, da baisesnes skerdynes 
dabar žudo Lenku tauta. Laik
rasztininkai sako, kad, dabar 
Komunistai jaueziasi tokie ga
lingi Lenkijoje 
nieko nepaiso, 
Amerikos nei 
miau Lenku 
valdžia vis prisibijojo Ameri
kos isz kurios tikėjosi gauti mi
lijonus doleriu paskolos, bet 
dabar jie, rodos, ir apie ta pa
skola nesirūpina. Komunis
tams Lenkijoje dabar tik vie
nas dalykas rupi: laimėti rin
kimus kad ir visus prieszingos

A
kad
vaisiu.?!

Antanas — Reike jums ži
noti, kad asz laike kares bu
vau ten, kur radosi daugiau
sia sziuvu.

Feliksas — O kur tai bu
vo?

Antanas — Po amunicijos 
vežimu.

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Juozas Bonavita labai nuliū
do kad nieks nepripažinsta jo 
geros szirdies ir labdaringumo, 
tai jis nusistvere kelis ubagus 
už sprando ir nugabeno juos 
pas policija ant Elizabeth uly
czios ir ten per aszaras prasze 
policijos leitenanto paaiszkinti 
szitems bomams kad jis isz tik
ro nori gerus pinigus jiems vi
sai už dyka duoti. Policijantas, 
peržiurejes visas Juozo Bona
vitos paliudijimo popieras ir 
gerai patikrines tuos pinigus1 nistiszka valdžia Lenkijoje, be 
pasakė visiems tiems bomams? tik laikinai; tik iki to laiko ka-l nuomones žmones reikes iszžu- 
“Imkite jeigu jums duoda, jus da Lenkijoje bus galima laikyti dyti.

Suskaldyta
Lenkija

ISZ VARSZAVOS. — Pots
dam Konferencijoje, 1945 me
tuose, Amerika, Anglija ir Ru
sija sutiko pripažinti Komu-

kad jie visai 
ir nesibijo nei 
Anglijos. Pir- 
Komunistiszka

Iszmete
Komunistus

NEW YORK. — Didžiausia 
Amerikoje Jurininku Unija, 
kuri buvo Komunistu už nosies 
vedžiojama dabar suskilo in 
dvi dideles partijas. Szitos uni
jos bosas, Joe Curran, ana meta' 
padare labai didele klaida ir 
inklimpo in Komunistiszka 
purvyną, kai jis savo unija pri- 
rasze prie C. M. U. [Jurininku 
Vienybes Komitetas], Nuo toj 
laiko bosas Joe Curran ir jo I unija buvo po Komunistu ran-
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