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PRŪSIJA PANAIKINTAV

Isz Amerikos 
Nužudė Ir

Nusiszove
AUBURN, MAINE. — Di- 

vorsotas policijantas ir szesziu 
Vaiku tėvas nuszove savo mei
luže, drauge pasiskolintame 
automobilyje ir paskui pats sa- 
ye nusiszove. Policijantai rado 
abudu negyvu.

Policijantas Gerald C. Jor
dan, 32 metu amžiaus buvo per- 
siskyres su savo žmona ana me
ta, o jo drauge, Pone Bettie 
Brown Curley negyveno su sa- 
yo vyru ir buvo dvieju vaiku- 
cziu motina. Policijantai kurie 
rado abudu negyvu automobi
lyje, sako kad Policijantas Ge
rald C. Jordan pirma nuszove 
savo drauge su savo policij au
to revolveriu stacziai in kruti
nę, paskui paleido sau szuvi 
stacziai in kakta.

Nuo Variu
Ligi Variu

Mokestis
WASHINGTON, D. C. — 

Kongresas galutinai pasmer
kia visus darbininku reikalavi
mus gauti mokėti nuo to laiko 
kada j e eina in darba. Kongre
sas nubalsavo kad tokie reika
lavimai yra neteisingi ir draus
tini. 345 Kongresmonai balsa
vo kad reikia visus tokius rei
kalavimus iszmesti ir uždraus
ti; o tik 56 Kongresmonai pa- 
siprieszino ir sake kad toks pa
reikalavimas butu geras.

Dabar tas instatymas ar ta 
Byla yra pasiunsta Senatui. 
Kongresas parode kad szeszi 
priesz viena ta instatyma pa
smerkia. Dabar Senatas svars
tys szita instatyma; po tam 
Prezidentas Trumanas gaus ji. 
Trumanas gales sutikti ir in- 
vesti, ar pasiprieszinti. Jeigu 
Trumanas pasiprieszintu ir ne
sutiktu, tai tiek daug balsu 
Kongrese gali ir virsz Truma- 
no galvos ta instatyma investi.

ISZAISZKINO GERAI

— Klausyk Ickau, ar tu 
turi sanžine?

— Niu, kaip asz jam netu- 
resu?

— O bet nupleszineji de- 
szimta procentą už kožna 
menesi.

— Niu, tas ne eina in san- 
žiniu tik in kiszeniu.

Naujas Ambasadorius Vaikas Vaikai
Žmogžudys Sustraikavo

malden, mass. — Net Mokytojai Nuo Darbo 
penki policijantai greitai pri-Į 
buvo kad apsaugojus jaunuoli Atsisakė

Prezidentas Tru- 
manas Priesz 
Komunistus

Prezidentas Trumanas pa
skyrė Lewis W. Douglas, 52 
metu amžiaus žmogų kaipo 
Amerikos Ambasadorių 
Anglijoje. Lewis W. Douglas 
buvo ant Amerikos Preky
bos ir Iždo Sztabo ir nesuti
ko su buvusio Prezidento 
Partijos nusistatymu kas- 
link pinigu suvaldymo. Jis 
iszvažiavo in Anglija užimti 
jam paskirta vieta ir Ameri- 
kieczius atstovauti Anglijo
je.

$2,000,000,000
VETERANAMS

WASHINGTON, D. C. — 
Daugiau negu 6,500,000 par- 
gryžiusiu kareiviu eme ar ima 
isz valdžios tas dvideszimtines , 
kurias valdžia primoka tiems 
kurie randasi be darbo. Val
džia po dvideszimts doleriu ant; 
sanvaites moka pargryžusiems 
kareiviams per vienus metus.' 
217,841 tokis kareivis jau vi
sus tuos pinigus iszsieme ir 
daugiau negaus.

Iki dabar szitoki iszmokeji- 
mai valdžiai kasztavo apie du J 
bilijonu doleriu. Bet dabar biz
nieriai, ypatingai saliuninkai 
ima pajusti tu dvideszimtiniu 
sustabdymą, nes daug kareiviu 
jau visus tuos savo pinigus ga
vo ir praszvilpe. Ka dabar tie 
pargryžusieji kareiviai darys, 
sunku pasakyti, bet daug viso
kiu vagyscziu dabar atsiranda 
kaip tik už tai kad tie vyrukai 
neturi darbo, neturi pinigu, o 
vis nori ne tiek pragyventi, 
kiek “good times” turėti.

Nors dabar visi fabrikai ge
rai dirba, nors darbininkai 
straikuoja, bet bedarbiu skai- 
czius vis daugėja. Vieni negali 
darbo rasti, kiti darbui netin
kami, o da kiti nenori dirbti.

Skaitykite ‘ Saule”

Robert L. Coombes, 17 metu
amžiaus nuo inirszusiu ir inpy- CLEARVIEW, OHIO. —.
kusiu giminiu jaunos vienuoli-' Visas mokytoju sztabas, kuri 
kos metu mergaites Jacqueline sudare trisdeszimtž vienas mo- > . M r w « • S

............... — Namo Isz Amerikos, 
Anglijos Ir Francuzioje; Tru
manas Praszo Kongreso 400 

Milijonu Doleriu Priesz 
Komunizmą -

Maxwell, kurie jis iszniekino ir 
nužudė.

Jaunuolis Coombes yra. su
imtas ir be jokios kaucijos ka
lėjime užrakintas. Policijantai 
sako kad jaunuolis prisipažino-- 
prie iszniekinimo ir nužudymo 
tos jaunos mergaites.

Szitas jaunuolis tik menesis 
atgal buvo paleistas isz pataisų 
namu, kur jis buvo padėtas už 
tai kad jis su pieliu užsipuolė 
ant žmogaus ir norėjo ji apvog
ti. Kai jis buvo isz pataisų na
mu paleistas už gera pasielgi
mą, net jo tėvai protestavo ir 
reikalavo kad j u vaikas ilgiau 
tuose namuose pabūti turėtu. 
Net jo motina sako kad tokie 
vaikai turėtu būti pataisų na
muose.

Szitokiu žmogžudyseziu mes 
vis daugiau ir daugiau matome 
ir skaitome, ir vis tie žmogžu
džiai yra jauni vaikai, kurie 
turėtu būti po savo tėvu prie-, 
žiūra.

SKAITYKIT
=> “C A ITT T?V <=

PLATINKI!!

Robert Anderson instei- 
ge ir suorganizavo . Aklųjų 
Draugyste, kuri rūpinasi vi
sais aklais ir stengiasi inves
ti visokius sportus ir pasi
linksminimus. Czia matome

kytojas, atsisakė nuo savo mo
kytojavimo darbo ir apleido 
mokyklas kai keli szimtai stu- 

| dentu sustraikavo už tai, kad 
1 mokyklos perdetinis Allen Mi- 
Izer vienam studentui per žan
dą uždavė.

Vaikai studentai paskelbė 
straikas kaipo protestą ir pa- 
reiszkima savo nepasitenkini
mo su mokyklos perdetiniu ir 
reikalavo kad jis butu pasza- 
lintas. Kai vaikai sustraikavo, 
tai visi mokytoj ai .pamėtė 
darbus ir pasakė faikams 
zsvilpti.

Isz tikro gailėti? 
nas atsitikimas k

savo 
pasi

ir liud- 
a jau vai-

priesz savo vyresjimosius sto
ti. Nepaisant kas t en buvo kal
tas, bet tie studentai, be jokios 
abejones, yra kalti.

Tokiems neva studentams 
nieko daugiau nereikia kaip 
tik gerai kaili iszpilti, kad jie 
negalėtu kelias dienas pasėdė
ti. Jau ir dabar musu mokyklos 
mažai ka mokina, nes mokyto
ju rankos suvaržytos, jau ir da
bar ne vaikai mokytoju, bet 
mokytojai vaiku turi klausyti!

Už szitoki prasiszokima vi
siems vaikams verta gera ber-

Tamsybes Pergalėjimas

kaip aklieji žmones gali ark
liais jodinėti, kregles mesti 
ar kaip czia sakoma ‘ ‘ Bow- 
linti” ir beis-bole loszti. Kiti 
kurie visai nemato net ir 
“Golfą” iszmoko kaip losz

Rusijos Ambasadoriai Par

žinę, o j u tėvams lazdų. Jeigu 
vaikai straikuoja, tai ne kieno 
kito ežia pareiga, kaip tėvu. 
Jeigu tėvai negali savo vaikus 
priversti eiti in mokykla, tai 
tiems tėvams tikra sarmata!

Susikirtimai
Palestinoje

JERUZOLIMAS. — Žydai 
vieszai dabar parodo savo ne
apykanta ir kerszta Anglijos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ti.
Amerikoje yra daug labai 

geru instaigu ir mokyklų 
kur aklieji gali iszmokti ne 
tik sportus, bet ir visokius 
darbus ir amatus.

ISZ MOSKVOS. — Kai tik Konferen
cija prasidėjo Moskvoje, pirmutinis darbas 
buvo greitai atliktas. Su Konferencijos 
nusistatymu, karinga ir kruvina Prūsijos is
torija užsibaigė, nes 
tutinai.

Prusai panaikinti ga

Amerikos Sekretorius Mar
shall, Anglijos Užsienio Sekre
torius Bevinas, Rusijos Užsie
nio Ministeris Molotovas ir 
Prancūzijos Užsienio Ministe
ris Bidault vienbalsiai sutiko 
ant nutarimo panaikinti Vo
kietijos galinga ir kariszka 
kraszta, Prūsija, kuri per 
szimtmeczius nieko daugiau 
nedare kai tik kariavo ir ant 
viso svieto garsingiausias ka
rininkus lavino ir mokino.

Keturi vyrai pasirasze savo
vardus ant popieros ir panaiki
no visa Prūsija,- Mažute 
plunksna sulaužė galingiau
sius kardus! Galingos Alijantu1 
armijos paklupdino Vokietija.' 
Dabar tu armijų atstovai vienu 
žodžiu isz pasaulio knygų isz- 
brauke Prūsijos varda.

Bet czia tik pradžia, ir visai mažu vaiku puszkojo po sniegą 
maža pradžia, nes pasirodo ir žiopsojo kai Užsienio Diplio- 
kad ne vien tik Vokietijos matai atvažiavo in Konferen- 
klausimas czia bus svarstomas? cijos kambarus.

Molotovas pastūmė in szali' Inneszimai ir patarimai ant 
Vokietijos klausima ir parei-Į Vokietijos valdymo buvo Su
kala vo kad Anglija su Ameri
ka vieszai pasisakytu ka jos 
ketina daryti su Kinija, ir kaip 
abudu tie krasztai laikosi tu 
nusistatymu kurie buvo suda- 
szimtmeeczius nieko daugiau 

Tie nusistatymai reikalavo 
kad Kinija butu demokratisz- 
kas krasztas, kad nieks in jos 
reikalus nesikisztu ir kad 
Amerika su Anglija savo ka
riuomenes isz ten iszsitrauktu.

Czia Molotovas mato proga 
vieszai pareikszti Rusijos ne
pasitenkinimą ne tik abelnai 

su Amerika, bet ypatingai ir 
asmeniszkai su Amerikos Sek
retoriumi Marshall, kuris buvo 
Amerikos Ambasadorius Kini
joje visus metus.

Generolas Marshall buvo 
pirmutinis pribūti in Konfe
rencijos kambarus, kurie yra 
puikiai ir puoszniai isztaisinti 
ir randasi priemiestyje ant Le
ningrad Chaussee, kur Rusijos 
lakunu karininkai gyvendavo. 
Kiti trys ministerial su savo 
palydovais ir patarėjais ne
užilgo pribuvo.

Laikrasztininkai pranesza 
kad buvo mažiau policijiantu 
prie Konferencijos duriu, negu 
paprastai. Gal už tai, kad tuo 
laiku lauke buvo baisiai szalta 
ir toks tirsztas sniegas dribo 
kad net dribtelėjo. Tik saujele

Inneszimai ir patarimai ant 

raszyti in knyga, kuri turi dau
giau negu septynis szimtus 
puslapiu. Amerikos Sekreto
rius tuo j aus ta knyga in szali 
pastūmė ir patarė kad tie kurie 
ja surasze ir sudėjo, iszrinktu 
svarbiausius punktus ir trum
pai juos perduotu, nes jis neno
ri už dyka laiko gaiszinti. Visi 
Amerikos Sztabo patarėjai ir 
pagelbininkai linksmai nusi- 
szypsojo, kad Generolas Mar
shall taip gudriai ir trumpai ta 
darba atliko, nes paprastai-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Į Kas Girdėt
Amerikos valdžia dabar pa

taria Anglijai ir Francuzijai 
priimti in savo krasztus 'dau
giau benamiu žmonių isz Vo
kietijos ir Austrijos, kad taip 
butu sumažintas skaiczius ku- 
'iuos reikia maitinti. Anglijai 
ir Francuzijai laibai reikia dar
bininku. Bet Amerikos valdžia 
nieko pati nedaro ir nei vieno

kuriuos Sovietai nustatė ir ku
rie nepatinka nei Amerikai, nei 
Anglijai, nei Francuzijai.

Ne vien tik Amerikoje dar
bininku straikęs pakirto visa 
pramone ir pakenkė viso krasz- 
to gerovei, bet tas pats atsitiko 
Anglijoje ir Francuzijoje.

Francuzijos Taryba su Ko
munistu partijos pritarimu, 
perspėjo visus laikraszcziu re
dakcijos bus valdžios uždary
tos, jeigu jie derinsis su strai- 
kuojancziais darbininkais ar

tokio benamio neinsileidžia 
virsz paskirtos kvotos.

Vel-eina gandai, kad pavasa
ryje daug benamiu, pabėgėliu 
bus panevalia gražinama, va
roma atgal in tuos krasztus isz 
kur jie pabėgo. Mus valdžia ra
mina ir mums aiszkina, kad tik 
tie pabėgėliai 'bus gražinami, 
kurie norės ir savanoriai sutiks 
gryžti. Bet tuo paežiu sykiu 

‘ valdžia prisipažinsta, kad visi: 
bus raginami gryžti. Visaip ga
lima žmogų raginti. Galima 
žmogų kaip maža vaika su sal- 
dainemis, saldžiais žodžiais ir 
gražiais prižadais raginti, bet 
taipgi galima ir su karabinu, 
badu, lazda ir kalavijais ra-

. ginti? ; .. ‘

unijoms nusileis ir algas pa
kels, i _________o_

Ant kitu darbo klausimu Ko- audra visiems, 
munistu partija prieszinasi Ta
rybai, bet matyti, kad Francn- 
zijoje, kaip ir Amerikoje bus! 
investi griežti instatymai su
valdyti unijos vauds ir sustab
dyti straikas. ,

Vaikai Eina 
Velniop

Nes jie sėja veja ir pjaus au
dra,” sako Szventas Rasztas. 
Branaszas Oze jas taip kalbėjo 
apie Žydus, bet tie jo prana- 
szystes, žodžiai sziandien tinka 
musu tėvams ir vaikams. Tas 
vejas dabar staugdamas eina 
per visa musu knaszta ir baisia 
asza.ru audra rengia tėvams.

■ Szitas vejas pagavo musu vai- 
- kus ir surengė ar rengia baisia

Laikraszcziai mums parodo 
i kur tas vejas puczia ir kokia 
j audra mums rengia:

Willis Mann, Upper Sandus
ky miestelyje, Ohio valstijoje, 
viena nakti iszgirdo kad kas 

' ten slankioja jo darže, kur jis 
daug visztu laike. Jis pasiėmė 
karabina ir isžbego iii darža. 
Per savo strioka jis pargriuvo 

, ir paleido karabina isz raftku. 
Pasigirdo szuvis. Ant rytojaus 

. Willis Mann suskaite kai jis su 
savo, karabinu nuszove 26 savo 
visztas.

Kai New Yorko pobcijantai 
aresztavo du penkiolikos metu 
berniukus kurie stengėsi atida
ryti Rankos spinta, ugniagesiai 
stengėsi užgesinti 200,000 do
leriu gaisra, kuri uždegė kitas 
szesziolikos 
kerszto.

metu vaikas isz

metu vaikas pasi-
Jersey mokyklos

Europos benamiai sudaro la
bai dideli klausima visai žmo
nijai. Negalima nei kalbėti 
apie taika ar apie sutartis tol 
kol tu Europos žmonių 
mas nebus iszrizstas.

klausi-

'Suvienytu Valstijų 
pbs Administracijos

Paszel- 
pagelba 

jau baigiasi. Szia vasara visa 
ta paszel’pa pasibaigs. Tie žmo-

• iręs neturi nei duonos kąsnio 
del rytojaus.

Tokyo mieste, 24 metu mer
gina atėjo in policijos stoti ir 
pasisakė kad ji yra žmogžude. 
Paskui ji prisipažino kad ji pa
melavo ir pasiaiszkino kad ka
lėjime daug geriau gyventi ne
gu namie.

Nauja Tarptautine Paszel- 
pos Organizacija jokios pagel- 

_ Los negali suteikti, nes da nie
ko nėra galutinai nutarta, da 
pinigu szitai Organizacijai ne
paskirta. Kitos tautos nesisku
bina paskirti tam darbui reika
lingu pinigu.

O 'badas nelaukia. Europos 
žmonėms sziandien pagel'ba 
verktinai reikalinga. Bet ta 
Tarptautine Paszelpos Organi
zacija yra be jiegos pakol mu- 
su. Kongresas nepatvirtins, ne
pripažins tos Organizacijos ir 
nepaskirs jai reikalingu pini
gu, nes isz Amerikos turės eiti 
daugiau! negu puse visu tu 
krasztu.

Kai kuriems žmonėms nepa
tinka kai laikraszcziai raszo 
apie Komunistus ar apie, Rusi
ja. Amerikos laikrasztininku 
sanjunga, pertuos ilGallup” 
balsavimus pasiteiravo kaip 
Amerikiecziai žiuri in szita 
klausima. Sztai kaip Amerikie
cziai iszsireiszkia:

Devynioliktas nuoszimtis 
Amerikiecziu nori kad Ameri
kos Užsienio Politika butu taip 
pat nusistaezius priesz Rusija, 
kaip Amerikos buvęs Sekreto
rius Byrnes nustatė. Reiszkia, 
Rusijai ant .nieko nenusileisti.

O penkias. ideszimtas-vienas 
nuoszimtis pareiszkia kad jie 
■nori kad Sekretorius Marshall 
da griežeziau nusistatytu 
priesz Rusija, , o tik penktas 
nuoszimtis pataria szvelniau 
ir nuolankiau su Rusija derin
tis.

Už tai negalima laikraszcziu 
kaltinti ar laikrasztininkams

Kiti krasztai nenori prisiim
ti tuos benamius, jeigu Ameri
ka taip , pat nepriims. Kiek gaf- 
lima dažinoti isz Washington©, 
tai Amerikos valdžia nepriima 
ir nepriims.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY.. Odd Jobs ...

CEDDy?

REDDY KILOWATT 
,'WHaT Afc'E youb ( DOING; now,

AN ALL-ELECTRIC 
HOME 15 GRAND FOR 
CHILDREN - ITS SAFE, 
HEALTHY-SANITARY'

< Or lcJLIST 
ANOTHER 
(OF MY ODD .

JOBS, NANCY/

********************+++-»«:**

MISZKO SARGAS

LIVE ELECTRICALLY
Enjoy the Difference //

kos metu vaikas pirmiausia' jo namus kuriuos jis randavojo garbes bet ir jie^’os ir augsztos

Dvylikos 
korė New 
kambaryje.

Kitas taipgi dvylikos metu 
vaikutis isz Long Island" pasi
rinko savo namus kaipo gera ir 
patogia vieta pasikarti.

Keturiolikos metu vaikas 
pasivogė karabina isz Manhat
tan sztoro ir užsilipo ant stogo. 
Jis nuo stogo szaude in kates 
ir iii szviesas, paskui susigal
vojo kad geresnis sportas szan- 
dyti in žmones. Jis tris žmones 
taip sužeisto kad jiems reikėjo 
keliąs sanvaites iszguleti ligo
ninėje.

Californijoje vienas penkio
likos metu vaikas paleido dvi 
kulkas in susiedo žmonos gal
va.

Kitas trylikos metu vaikas 
Brooklyne taipgi užsilipo ant 
stogo su karabinu ir paszove 
viena moteri 'beeinanezia uly- 
czia. Moteris pasimirė ligonbu- 
teje.

Indianos valstijoje, trylikos 
metu .vaikas nuszove ir nužudė 
ūkininko moteri.

Philadelphijpje, Pa., du jau
ni vaikeszai,. kurie pareina isz 
pasiturineziu ir. geru szeimynu 
su lazdomis ant smert užplakė 
policijanta.

Wilmington mieste, Dela
ware valstijoje, penkiolikos 
metu vaikas nužudė slaptos po

nuszove asvo tėvuką, paskui su 
karabino atbulu galu ji užpla
kė ant smert, tik pamatyti kaip 
jaueziasi buiti žmogžudžiu.

Californijoje augsztesnes mo
kyklos mokinys nuszove ant 
smert savo tęva ir savo moezia- 
ka.

Pennsylvąnijoje vienas tė
vas iszbare savo vaika, už tai 
kad jis nesimokiną gerai mo
kykloje, Ta pamoka tėvui 
kasztavo jo gyvastį. Jo sūnūs 
paleido szuvi ięz karaJbino sta
eziai in savo tėvo galva.

Missouri valstijoje keturio
likos metu dukrele pabėgo su 
trylikos metu susiedo kavalie
riumi. Tėvas pasekė ta porele 
ir rado juos hotelyje. Jis abudu 
iszbare ir insivede in savo au
tomobiliu ir važiavo namo. 
Dukrele sėdėjo užpakali su sa
vo kavalieriumi. Ji pasiėmė 
isz savo kavalieriaus revolveri, 
kuri jis buvo pasivogęs, ir pa
leido kulka ių savo tėvo galva. 
Tėvas sukniubo negyvas už 
automobiliaiis rato, automobi
lius atsiduiie in griovį szalia 
vieszkelio. jfcs tėvelis pasimirė 
ir j os At a irri u s zc.

už $35 ant menesio.

Jis su didžiausiu nusižemi
nimu parode kaip vargingai ir 
prastai jis ežia gyvena. Jis nu
davė buk jis visai nieko nežino 
ir nesupranta. ‘‘Kas taip mane 
intaria?” jis paklausė. Kai 
jam laikrasztininkai pasakė 
kad Komunistu laikraszczio 
‘ ‘ Daily Worker ’ ’ buvęs redak
torius Louis Francis Budenz 
taip pasakė ir ji intare, jis da 
žemiau nusilenke ir pasakė 
kad jis nieko neslepia ir nieko 
neturi paslėpti, jie visa jo tur
tą ežia gali matyti, jie gali Su
siedu apie ji pasiklausinėti, vi
si ji gerai pažinsta ir visi ji my
li.

Tas vejas vis siaubia, tas 
musu jaunimas vis vėjus gan
do ir audros laukia. Ta veja 
mes pradėjome sėti kai tikėji
mą pamirszome, kai, Kristus i r 
jo mokslas turėjo užleisti vieta 
visokiems smagumams. Tas 
vejas insisiųbavo kai isz musu 
mokyklų tikėjimas ‘buvo isz- 
t^ejntas, kai ųies tėvai daugiau 
laiko pradėjome praleisti ,sa- 
liunosi ar vakaruszkose negu 
namie.

Ir szitokie dalykai atsitinka 
ne tik didesniuose miestuose. 
Ir mažuose miesteliuose jauni
mas eina velniais, sėja, veja ir 
pjaus ar jau net dabar pjauns 
audra.

licijos žmogų.
prikaiszioti, nes jie naujienų ar! TiRi^ha valstijoje keturioli 
žinių patys, nesudaro, bet tik' “ 
paskelbia kas , pasaulyje daro-1 
si. Laikrasztininkas nepritaria * 
žmogžudystei, nors jis paskel- J 
bia kai kas ka nužudo, taip ir * 
su žiniomis kaslink Rusijos,! ★ 
Komunistu ar Darbininku. J

Rusijos Iždo Ministeris, A. 
G. Zvereo ana sanvaite paskel
bė, kad Rusija 'del 1947 metu 
paskyrė penkios deszimts an
trai nuoszimti visu savo krasz- 
to iszlaidu del vaisko. Reiszkia 
daugiau negu, puse visu Rusi
jos iszlaidu eina del apsigink
lavimo.

Už visa tai reikia ne vaikus 
bausti, bet tėvams lazdų duoti. 
Mokytojai sziandien visur nu
siskundžia kad negali vaikus 
suvaldyti. Ir ežia ne mokytojai 
kalti, bet tėvai. Vaikai vėjus 
sėja, bet tėvai audros susilau
kia.”

MALONUS SENELIS

Moskvos Agentas

SKAITYMO

Kqnferencija _M°skvoje yra 
suszaukti tik del vieno1 svar
baus tikslo: sudaryti taikos su
tartis . kaslink Vokietijos.

. Kiek dabar galima pramatyti 
! ir inspeti, tai tos sutarties te-

■ nai nepadarys, nes nei vieno 
kraszto atstovas nesutiks su 
kito kraszto atstovu! Anglija 
šu Anglija viena ranka laiko, 
bet ir ežia yra daug ‘ skirtumu
kaslink Vokietijos likimo. Del tu paežiu metu Anglija 
Francuzija nori dali Vokietijos paskyrė tik czverti savo isz- 
Aht to nesutinka nei Amerika’ laidų del savo vaisko, o Ame- 
hęi Anglija! Rusija reikalauja rika tik szesziolikta nuoszimti. 
kad Vokietija Sovietams su-1 
mokėtu 'bilijonus doleriu už ka
ro kasztus. Ant to beveik nei 
vienas krasztas nesutinka! 
Prie to eina, klausimas kaslink 
ĮKMdjos įr Vqkietijos įubęžįu.

Reiszkia, Rusija dabar turi 
paskyrus savo vaiskui daugiau 
negu Anglija su Amerikai sy
kiu.

Pirkio 2. §. Bonus Sziandien!
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vietos.
Jis visomis galiomis stengėsi 

inskusti . Ernest Thaelmann, 
Stalino isztikimiausia dranga 
Vokietijoje. Kai jam nepasise-Į

, ke jis buvo pargabentas in pa^ vaįjiaų įedvesią visi. 
Moskva atsakyti už savo niek- 
szinga darba ir savo kaili iszsi-

( gelbėjo inskunsdamas visus 
savo draugus.

Jis pasirodė Kinijoje, kur jo 
darbas buvo sznipineti ant Ko
munistu partijos nariu ir visus 
inskunsti. Jis tiek daug savo 
partijos draugu inskunde ir 
tiek daug iszžude kad jis buvo 
pravardžiuojamas kaipo “Zu- 
likas ir Skerdynių Vieszpats.”

FBI policija parode kad jis 
atvažiavo in Amerika pirma 
syki 1933 metais kaipo tarpi
ninkas tarp Sovietu Kominter-

(Tasa Nuo 3 Puslapio) ,

Jis sake, kad • protingiems 
žmonėms visai nereikia jokio 
paaiszkinimo. Tiesa, jis buvo no ir Komunistu Partijos Ame- 
Komunistas Vokietijoje, bet' riko j e. 
tai jau labai seniai, jis atvažia
vo in Amerika 1941 metais bėg
damas. nuo Vokiecziu persekio
jimo. Argi jis iszrodo kaip 
koks szpiegas. (Laikrasztinin
kai in ta klausima nieko neat
sake) . Dabar jis nieko daugiau 
nenori kaip tik pargryžti in 
Vokietija ir ten. sau ramiai sa- 
vo gyvenimo dienas užbaigti. 
Isz tikro ramus ir malonus 
žmogelis.

Jis buvo visiems žino
mas tik kaipo Edwards; jis 
niekados nepasirodydavo Ko
munistu susirinkimuose ar sei
muose. Jis iszvažiavo ir inva- 
ziavo in Amerika kada tik jis 
norėjo, nes jam Komunistas 
advokatas, Leon Josephson bu
vo aprūpinęs palszyvus, netik
rus paspOrtus, ant kuriu buvo 
raszytojo, taipgi Komunisto 
Samuel Liptzen vardas, bet 
Gerhart Eislerio paveikslas.

—TOLIAUS BUS—Bet, kai Amerikos slapta FB 
I policija pribuvo ir ji sulaikė 
kai jis jau beveik lipo in ero- 
plana skristi isz Amerikos, ir 
kai atėjo insakymas isz Wash
ingtono ji ne tik sulaikyti bet 
ir in Washingtona pristatyti 
del tardymu tas malonus ir 
kuklus senelis pradėjo jau 
spjaudyti, kolioti ir keikti. Jis 
atsistojo priesz Kongreso ko
mitetą ir piktai suriko: ‘‘Asz 
ne Sznipas! Asz ne Szpiegas! 
Asz ne bosas Komuhistu!

Kai to komiteto pirmininkas 
Kongresmenas J. Parnell Tho
mas jo staeziai pareikalavo, 
kad jis ant szvento raszto pri
siektu kad jis teisybe sako, jis 
visa kosere suriko “Asz ne Ko
munistas, bet Faszistu prie- 
szas! Asz ežia ne sveczias bet 
tikras nelaisvis!” Kai ta sene
li iszvede isz teismo kambaru, 
visai jau kitokia pasaka pasi
rodė apie ta malonu ir ramu 
seneli.

Szitas taip tykus ir ramus 
senelis isz tikro buvo Moskvos 
augszcziausias agentas Ameri
koje. Jis atstovavo visa Komu
nistu Internacijonala. Jis gy-

NEW YORK, N. Y. —
Mažo ūgio, apystoris ir apypli-
kis senelis nustebo kai Spalio veno tokiame pasaulyje kur ne- 
(Oct.) menesi laikrasztininkai ra nei garbes, nei meiles, nei 
atėjo pas ji ir staeziai jo pa-j draugystes nei giminystes ry- 
klause jo ar jis isz tikro yra sziu. Vienas isz didžiausiu liu- 
Gerhart Eisler? “Taip,” jis at-j dintoju, svietku priesz ji buvo 
sake ir neužsigyne, jis yra tas ‘ - 1— -•
žmogus.

A t :
Kai laikrasztininkai jam pa

sakė kad jis yra intartas kaipo 
Moskvos didžiausias ir isztiki- 
miausias agentas Amerikoje, 
jis labiau nustebo ir su di
džiausiu nulankumu užsipra- 

, sze Įąikrasztįnįnkus užeiti in

jo sesuva, Ruth Fischer, kuri 
taipgi buvo baisi Komuniste 
Vokietijoje.

- avoY j
Brolis ir sesuva, abudu Stojo 

in Komunistu partija, bet sesu
va pralenkė savo broli. Brolis 
užpyko ir taip suvedžiojo savo 
seseri, kad ji buvo iszmesta isz 
Komunistu partijos. Brolis

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana save 
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venima, ant viso me
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vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams §5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese §6.00. Užrasžant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
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laiszke..
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O tave, palauk (atsieksime!
Vilkas atsistojo.
— Muszk, muszk, suriko so

dietis inirszusiu balsu, muszk, 
sztai, sztai, muszk!

Mergyte skubiai paszoko 
nuo grindų ir iszverte akis ant 
jo-

— Ticz! Lyg griaute sugrio
vė Vilkas ir ženge du žingsniu.

— Liaukis, liaukis, Jurgi, 
neisztveriau asz tylejes. Tegul 
jis sau.

— Netylėsiu, reke toliaus 
nelaimingas žmogus, vis tiek, 
kaip nudvėsti. Kraugeryj tu, 
žvėrie ! Ar nenujos tavęs, gilti
ne ? Palauk, neilgai tu ežia pil
vą pusi. Pasmaugs tave, velnią, 
palauk!

Vilkas pagavo ji už peties. 
Asz szokau vargszui pageltom

— Nesikiszk tamsta! Suriko 
ant manes sargas.

— Asz nebueziau nusigan
dęs jo grasinimo, ir jau buvau 
kėlės ranka, bet turėjau^’,egalo 
nusistebėti. Vilkas vienu truk- 

' telejimu nutraukė nuo sodie- 
czio ranku diržą sueziupo ji už 
apikakles, užsmaugė jam ke
pure ant akiu, atidarė duris ir 
iszstume ji laukan.

— Eik velniop su savo ark
liu! Suriko sargias jam paskui, 
bet žiūrėk, pakilusis tu man ki
ta karta.

Vilkas sugryžo triobon ir 
eme griežtis kerteje.

— Na, Vilkai, isztariau asz 
ant galo, asz stebiuosiu isz ta
vęs, tu, matau, puikus vyras. .

— E, ka ežia tamsta, per
trauke jis mane, apmaudams, 
tik nepasakok, meldžiamas. 
Asz jau tamsta palydėsiu, pri
duri© jis, matyt, tamsta nesu
lauksi giedros.

Ant kiemo subeldė sodieczio 
ratai. .

— Mat, iszsibarszkino! Su
murmėjo jis, parodysiu asz 
jiems! ,

Po puses valandos Vilkas at
sisveikino su manim mjszko ■ 
pakrasztyje. GALAS.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co., 
MAHANOY CITY, PA.
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ZĄi^zko
Sargas;

gas privedė arkli iki priean- jo iir mergyte dvylikos metu, pasakojimus apie miszko sarga trukeziojo ant peties nusilei- jo galva. Mudu ejome toliaus — Vilkas tylėjo.
• ••---- v.!.!. •„ perjuosta mėlyna juosta, su Vilka, kurio visi aplinkiniai1 džianezius marszkinelius; jos per paparezius ir dilgynes. Pa-į — Paleisk, mat, badas! Pa-

, suskambėjo lempute rankytėje, pasirodė sodieeziai bijojo lyg ugnies. Jie1 nuogos kojeles kalbėjo nesiju- sigirdo duslus ir ilgas braszke- leisk!
sutrepsėjo' ba- ■ fin-t slengsczio.

♦X**X»*X**Z**************X**X********X*
J^ARTA, Vasaros vakarę, gry-J 

gryžau asz isz medžiokles 
važiuotas. Bevažiuojant per 
miszka, užėjo lietus su perkū
nija. Dangus apsiniaukė, paki
lo smarkus vejas, eme baisiai 
žaibuoti ir griaudžioti, neilgai 
trukus pradėjo lyti. Asz turė
jau sustoti važiavęs: paliko vi
sai tamsu; arklys eme klupti ir 
klįrnti. Sziaip taip palindau po 
kuplų krumu. Susirietęs ir ap
sisupęs veidą kantriai laukiau 
vėtros galo, tik sztai, staiga su-' 
žaibavo, ir man pasirodė, kad 
prieszais ant kelio stovi augsz- 
tas -žmogus. Ėmiau insispyres 
žiūrėti in ta szali, tas pats žmo
gaus pavidalas tartum iszaugo 
isz žemes pagal mano ratus.

.— Kas tu? Paklausė aisz- 
kiai skambąs balsas.

— P tu pats kas? Paklau
siau ir asz.

— Asz szio miszko sargas, 
atsiliepe balsas.

. Asz pasisakiau savo pavar
de.

— A, žinau! Tamsta namo 
važiuoji ?

— ‘Namo. Bet regi, kas per 
oras.

— Taigi, ibiaurus oras, atsa
ke balsas.

Baltas, kaip sniegas' žaibas 
nuszviete miszko sarga nuo 
galvos iki kojų; akies mirksny
je smarkiai trenkė perkūnas. 
Lietus paplūdo daug didesnis.

— Ne greitai pereis, tarė 
sargas.

— Ka daryti!
1 — Asz galėcziau tamsta in 
savo triolbele nusivesti, kalbė
jo žodi po žodžio sargas.

— Padaryk ta malone!
— Sėskis tamsta in ratus.
Sargas priėjo prie arklio 

snukio, paėmė už apinąrsio ir 
timtelejo isz vietos. Pradėjo 
važiuoti. Asz laikiausi insiki- 
bes in ratu sėdynė, kuri suposi 
lyg laivas jurese. Vargszas 
arklys sunkiai vilko kojas, 
teszkindamas per dumblyną, 
slydo, klupo; sargas lingavosi, 
priesz jienas ir deszine ir kai
re, lyg kokia szmekla. -Mudu 
važiavom gana ilgai; ant galo 
mano vadovas sustojo.

— Sztai mes ir namie, ponu
li, pratarė jis rimtu balsu.

Vartai sugirgždėjo, keletas 
szunycziu eme sykiu loti. Asz 
pakėliau galva ir prie žaibo 
szviesos pamacziau nedidele 
triobele viduryje plataus ap
tverto kiemo. Pro viena lange
li szviete silpnas žiburys. Sar-,

Ant Gavėnios
i
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gini ir pabeldė in duris.
— Tuoj tuoj, s

laibas balselis, 1___ —
.. ■ ■ ■ . . v v?;sos kojos, užkaisztis sugrigzde- —

Į ja sargas : O asz tamstos arklį'Glėbelio žabu neduos pasivog- siau asz. 
' nuvesiu po pastoge.
i Mergytė dirstelėjo in mane naktis butu, ne nepasijusi, kaip biaus nuleisdama žemyn savo giedryn, miszke vos-vos 
ir nuvejo in trioba. Asz nnse- ant tavęs užpuls, ir tuokart ne liūdna veideli.
kiau paskui ja.

j Sargo triobele buvo viefias 
kambarys, pajuodavęs nuo du-

' mu, žemas ir 'dykas. Nuplysze 
kailiniai kabojo ant sienos.

'Ant suolo gulėjo vienvamzde 
szaudykle, kertėje krūva, sku
duru ; du didoku ptiodu stove-, .__ ,
jo szzale pecziaus. iSzaktdys de- linkiniai sodieeziai apie Vilka.' 
ge ant stalo, liūdnai 1 pagan- — Taip, 

! dams liepsnoti ir užgesdama.'
BALTRUVIENE
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Pažinau viena misi ūkę, 
Su labai gera szirduke, 

Niekad karszto budo 
nesuvaldo, 

Po vistas vietas automobiliu 
iszsibaldo.

Po saldinas sau trauke, 
Stovėdama prie baro 

ir praszo:
Hei, už fundyk, 

Del manes nepavydėk! 
Geriau pasiliauk su 

siavo szposais, 
Namie sėdėk, nesivalkiok, 

Skaityk, ir giesmeles 
pagiedok.* * *

Ir Karbono pavietas, 
Ne yra taip szventas, 
Nes kvaraba gyvena, 
Tarp bobelių ir gana.
Negana kad guzute 

pasilaka, 
Tas joms da neužtenka. 
In miestą nusibaladoja, 

Po tam vakarais 
namo parstrapalioja, 

O kada sugryžta?
Kaip kiti parveda, 

Sarmata moteriukes 
darote, 

Del dukrelių 
kurias auginate, 

Nes gieda jiems, 
Ir turi namie sėdėti.

Bet bukite doros mergeles, 
O dorus vyrelius gausite, 

Ir laimingos busite.
* * *

Trentone mieste, 
Ten senas jaunikis 

buvo, 
Kuris in naszles rankas 

inkliuvo, 
Kaip tai sakant, 

Su ja apsipaeziavo,
Sako, kad labai 

turtingas,
Ir pinigingas, 

Būva geras diedas, 
Bet žmogelis niekas. 

Netrukus ponas garnys 
susimylėjo, 

Daugiau szeimyneles 
apžiurėjo.

O senas jaunikis užpyko, 
Kad tokis dalykas 

atsitiko.
Dabar senženyklis ant savo 

bobeles žiūrėt negalėjo, 
Todėl iszgyvent 

negalėjo,
Ir iszpyszkino 

in Vestus.
-. * * *
Kelios Skulkin'o 

moteriukes,
Priprantė prie guzutes,
Niekada nebūna gana,
Traukia bile gauna, 
Žinote kad tai labai 

nesveika,
Ir dėl. jumis netinka, 
Juk kaip boba girta, 
Tai niekur nepagirta.

SKAITYKITE “ŠAULE”

| kalbėjo, kad da nė'buve ant dindamos. jimas.
Pašzviėsk ponui, tare in svieto tokio biauraus gargo:' — Kuo tu vardu? Paklau- — Pargriovė,

| Vilkas.
Tuo. tarpu dangus vis ėjo

eme
Į szvisti. Mudu ant galo iszsiri-

Sargaš in'ejo in vidų ir atsi- tome isz upelio.
sėdo ant suolo. I — Palauk, tamsta ežia, tarė

— Lietus liaujasi, tarė jis pasznabždoms sargas, susilen- 
truputi patylejas, jei ponas ke ir, pakele augsztyn szau- 
liepsi, asz iszvesiu tamsta isz dykle, pranyko tarp kulynu.
miszko.

j Asz atsistojau. Vilkas paėmė 
ap- szaudykle ir apžiurėjo ja.

1 — Kam ji? Paklausiau asz.
tai tu Vilkas, at-! — Miszke siauezia. Pas Ku- 

kratojau asz, girdėjau, vyruti, melkalni kerta medi, pridūrė
i Pacžiame kambario viduryje apie tave. Sako, tu niekam ne- jis, pažiurėjas in nlane. 
kalbėjo lopszys, pririsztas pile nuleidi.
linges galo.

i Mergyte užgesino lempute, atsake jis rimtai, nepridera po-1 
atsisėdo ant mažutes kedeles no duona dykai valgyti. ! jo liję. Netoliese da besistumdę* vergsmingai, kaip kiszkis. Pra-' 
ir ėmę deszine ■ rankytę supti! Jis iszsitiauke isz pajuostes juodos krūvos debesų, retkąr-’ sidejo imtynes. '
lopszęli, kaireja, szakali tąisy-'kirvi; atsitūpė ant aslos ir eme ežiais szvystels ilgi žaibai; bet1 — Ku-ur, ku-ur! Roke Vii- nintelis gyvulėlis ir tėra,, pa
ti. Asz apsidairiau aplinkui skaldyti szakalius. ! staeziki ant musu galva buvo' kas uždusdamas; Neiszsisuk-
szirdi man suspaudė: nelinks-1 ,— Ar-gi tu be paezios? Pa-1 matyti kur-ne-kur tamsiai me- si!
ma inęiti nakezia in. prastuolio ’ ‘ ' '' ' . . - -
trio'ba. Vaikelis Ippszelyje kvė
pavo sunkiai ir greitai.

— Argi tu ežia viena? Pa
klausiau asz mergytes.

— Viena, pratarė ji vos per
manomai.

— Tu sargo duktė?
— Sargo, prasznabždejo ji.
Durys sugirgždėjo ir sargas 

palenkės galva, inženge ] 
slengsti. Jis pakele lempute 
nuo aslos, priėjo prie stalo ir 
užžibino ja.

— Gal tamsta nepripratę 
prie szakalio ? Prakalbėjo jis ir 
papurtė galva.

Asz pasižiurėjau in ji. Retai 
teko man matyti tokiu vyrų! 
Jisjbųyo au'gszto ūgio, plaęziu 
pecziu, liemeningas, kaip ąžuo
las. Isz po szlapiu mųrszkiniu 
puolė in akis jo galingi rau
mens. Juodi ūsai dabino jo rim
ta ir drąsu veidą; isz po suau
gusiu placziu antakiu narsiai 
žiurėjo nedideles rudos akys. 
Jis truputi insireme rankomis 
in szonus ir atsistojo prieszais: 
mane.

Asz padekavojau jam ir pa- mis. Asz antra karta apisidai- n°šim, Ar girdit? Ar girdit? 
klausiau, kaip jis vadinasi. j riau po vidų. Trio'ba pasirodė j

— Vardas mano Jurgis, ąt- man da liūdnesne, nekaip pir- 
sake jis, bet 'žmones praminė' ma. Kartus kvapas atvėsusiu

durnu ede man gerkle. Mergyte
nesijudino isz vietos ir nekele

ti; visuomet, nors pats vidur-1 — Vierute, patarė ji, dalą- • •

1 nemėgink prieszintis, stiprus, 
girdi ir guvus, kaip velnias. Ir 
niekuo prie jo neprisimeilisi: 
Nei arielka, nei pinigais; nie
kaip jo nepriviliosi. Jau ne 
karta geri žmones rengėsi jam 
gala padaryti, bet ne, negali.

i — Mat, kaip sznekejo

— Priederme -savo .atlieku,
— Ar-gi isz ežia girdėti?
— Nuo kiemo girdėti.
Mudu iszejom dviese. Nusto-

— Pažystu asz jus, ruScziai 
suniurnėjo ats'ake sargas, jusu visas so

džius toks, vieni vagys.
m, — Paleisk, melde sodietis, 

urėdas, suede žio-kaip, pa
leisk !

— Suede. Vogti niekam nė 
valia.

— Paleisk, Jurguti, nepra
žudyk. Jusu ponas pats žinai, 
sues žio-kaip.

Vilkas nusigręžę. Sodietis 
drebėjo, tartum ji drugys kra
tė. Jis lingavo galva ir dusavė.

— Paleisk, atkartojo jis, ne- 
iszpasaky tai nusiminęs; pa-

| Asz ėmiau klausytis isztem- 
pes ausis. Per nenustojanti vė
jo užima buvo lyg girdėti neto
li silpni balsai: kirvis atsargiai 
kapojo szakas, ratai girgždėjo, 
arklys prunkszte. j leisk! Asz užmokėsiu žio-kaip.

•— Kur ? Sustok! Staiga, lyg Badas verte, vaikucziai cypia, 
griauto sugrove geležinis Vilko pats žinai. Sunku, 'žio-kaip ei- 

| naši.
suriko' — Bet vis tik neeik vogti.' 

I — Kumelele, tese sodietis, 
kumele bent, nors ja bent, vie-

balsas.
— Kitas balsas

Asz szokau bėgti in ta szali, 
greitai lėkiau- ir bežiūrint atsidūriau pas 

Medžiu pavi- juos. Pas nukirsta medi, ant 
dalai, lietaus aptaszkyti ir vėjo žemes, krutėjo sargas; jis laike

— Ne, taip, mirė, pridūrė jis sujudinti, skyrėsi isz tamsos.' užgulės vagi ir suko jam diržu
ir nusigręžę. Į Mudu emeva klausytis. Sargas rankas ant nugaros. Asz prisi-

Asz nutilau; jis pakele akis nusiėmė kepure ir pakreipė au- artinau. Vilkas pasikėlė ir pa
ir žvilgterėjo in mane.

— Czia buvo atsisukęs vie-j — Žio, žio kur, pratarė jis J cziau szlapia sodieti, apsiden- 
nas miesezionis; tai su juos isz- greitai ir isztiese ranka: mat gusi skudurais. Menka kūme-

• T 1 v. • •• 1 n' I 1 1 * 1J1 ’ ! 1 1 • • 1 . 1 1 _ J _ J

klausiau asz jo.
— Taip, atsako jis, ir.smar-' jo pro skystus, 

kiai kirto su kirviu.
— Ar tai ji mirė ?

lynas dangus; žvaigždeles žibe-

czius ‘debesėlius.

si.
— Žio, žio kur,

state vagi ant kojų. Asz pama-

per siyilko, skaudžiai nusijuokda- kokia naktele iszsirinko. 
’ mąs, tarė jis. Mergyte akis nu-! Asz nieko negirdėjau,

leisk! s
— Sakau, negaliu. Tai da

rau ne savo valios, nuo ma- -t. -. 
nes reikalaus. Jums valios duo
ti ir netinka.

— Paleisk! Vargas, Jurgii- 
ti, vien vargas, paleisk!

— Žinau asz jus!
— Bet paleisk!
— E, bet ka su tavim ežia 

kalbėti, sėdėk ir tylėk, o kad ne 
tai žinai mane! Nematai, ar ka, 
pono?

mas, tarė jis. Mergyte akis nu-i Asz nieko negirdėjau,
leido, vaikelis pabudo ir sūri- tik szlamsejima lapu. Vilkas czia-pat su ratais.
ko, mergyte priėjo. iszvede arkli isz padangtes. 11 11

— Szia duok jam, prakalbę- — Bet taip gali nusiduoti,) pat tylėjo ir tik galva kratė.
jo Vilkas, kiszdamas jai in ran-Į pasakė jis balsiai, asz ji pra- 
ka sutepta rag di,1 šabai ir ji pa-1 žiopsosiu.
mete, trauke jis toliaus pusbal-j — Asz su tavim drauge
šiai, rodydams ant vaikuczio

Jis nuėjo i
atsigręžę. • ~ pastūmė arklį atgal; mudu ji'

— Gal tamsta, pradėjo jis, bežiūrint sugausiva;
musu duonos Įeprates valgyti, Į asz tamsta palydėsiu. Eiva!
o asz tik duonas turiu.

— Asz nealįanas.

ko, mergyte priėjo.
— Szia duok jam, prakalbė-

duru, .-u-

I lėlę pusiau pridengta kertuotu
kaip plausziniu apdangalu stovėjo1 Vargszas nuleido galva žė- 
:m„,J „„į Sargas ne-J-myn. Vilkas nusižiovavo ir,pa

kalbėjo ne žodžio; sodietis taip sidejo galva ant stalo. Lietus
Į da vis nesiliove. Asz laukiau, 
kas bus.

Staiga sodietis iszsitiese. 
Akys jo dege ir veidas buvo už
kaitės. ' ę

' — Na, te, ėsk, te, užsiryk.

ei-
j siu, ar nori ?

— Gerai, atsake Vilkas ir

paskui

— Mudu isze jome. Vilkas 
ėjo pirma, asz paskui ji. Dievai

— Tai kaip tamstai patinka, ji žino, kaip jis kelia pažinojo,
Asz užkaieziau' vandens, bet1 .bet jis sustodavo tik retkar-
■neturiU' arbatos. Eisiu, pažiu- ežiais ir tai tik paklausyti, isz- 
ret ka veikia tamstos arklys.

Jis iszejo, trinktelejes duri-
kur eina kirvio balsas.

—- Mat, murmėjo jis sau po

— Bet kur ? Klausiau asz.
Vilkas trukeziojo peczius. 

Mudu nusileidome in iszdžiių 
vusi upeli, vejas nutilo ant va
landėlės. Reti kirvio kireziai 

ausi.

mane Vilku.
—- A, tai tu Vilkas?
Asz da akyliaus pažiurėjau akiu augsztyn; tik laikas nuo pasiekė ir mano ausi. Vilkas 

in. ji. Asz buvau jau girdėjas laiko, stumdė lopszęli ir bailiai žvilgterėjo in mane ir linktere-

—• Paleisk ji, sznipsztelejau 
asz in ausi Vilkui, asz užmokė
siu už medi.

Vilkas tyloms pagriebė arki i
už kareziu kaire ranka; deszi- .. , , , , ,
ne ja jis laike vagi už diržo. Į te! Riktelėjo jis; primerkei

— Na judinkis, verszi! Su- akis ir perkreipę lupas, te, gal- 
niurzgejo jis ruseziai.

— Kirvuką sztai paimk, 
melde sodietis.

— Jis neprapuls! Tarė sar
gas ir pakele kirvi.

Mes pasijudinome isz vietos.
Asz ėjau užpakalyje. Lietelis 
eme vėl dulkti ir netrukus pra
dėjo pulti srovėmis. Vargiai(iszejei, ar ka? 
mes atsiekėme sargo trio'ba.
Vilkas paliko suimtąją kūme- nigus, velnią prakeiktas, žve- 
lele viduryje kiemo, insivede ria, žverie, žverie!
sodieti in trio'ba, atleido jam) — O tu, asz tau! 
truputi diržą ir pasodino ji

važudyj prakeiktas, gerk 
Krikszczionio krauja, gerk!

Sargas atsigręžę.
— Tau sakau, tau, judOsziati 

kraugeryj, tau!
— Ai’ tu girtas, ar ka, kad 

oi užsimanei keikti? Įsztare sar- 
gas, nusistebėjas. Ar isz galvos

— Girtas! Bene už tavo pi

ria, žverie, žverie!

— O man kas? Vis vien pra
kertoje. Mergyte, kuri buvo už- žūti, ka asz veiksiu be arklio?

Nutvatyk, vien'as galas; ai’ ba-

Nauja Maszinele Paveikslams Traukti

REAGENT LAYERPOSITIVE IMAGE

NEGATIVE

KNIFE BLADES

PRESSURE 
ROLLS

ROLL OF 
PHOTOSENSITIVE FILM

LENS ANO 
SHUTTER

FRAME OF FILM 'f 

IN EXPOSURE POSITION

9

REAGENT CONTAINER (POD)

ROLL OF POSITIVE PAPER

Edwin H. Land, New 
York mieste parodo kaip 
greitai ir gražiai dabar gali
ma paveikslus nutraukti. 
Szįta. nauja maszinele nu
traukia ir padaro 
in viena minuta.

paveiksią
Po kaire

yra paaiszkinimas kaip ta 
nauja maszinele yra padary
ta ir kaip su ja taip greitai 
galima paveikslus ne, tik 
nutraukti, bet ir padaryti. 
Dabar nereikes duoti savo 
paveikslu filmas fotografui

ar drugsztoriui kad jie 
mums paveikslus už keliu 
dienu padarytu. Dabar mes 
galėsime szmaukszt-braukszt 
nutraukt; ir sztai jau turėsi
me gražu paveiksią. 

--------

migus sząlia pakuros, paszoko 
ir nusigandus, netardama ne. du ar taip, vis tiek. Težūna vis- 
žodžio eme ant mus žiūrėti. Asz' ' -1 -
atsisėdau ant suolo.

—- Bet-gi ir lyti eme, tarė 
sargas, tėkš tamstai lukterėti. 
Ar nenori prigulti?

— Dėkui.
Asz ji del tamstos in ka

maraite uždarycziau, ■ tese sar
gas, rodydams in sodieti, tik, 
mat, užkamsztis.

— Palik ji ežia, tegul jis sė
di, pertraukiau asz Vilka.

Sodietis dirstelėjo in mane 
skersomis. Asz ryžausi, kad ten 
ir kas-žin kas -butu, iszvaduoti 
vargsza. Jis sėdėjo nesijudin- 
dams ant suolo. Prie lemputes 
szviesos asz galėjau matyti jo 
liesa, rukszleta veidą, nudribu
sias rudas blakstienas, neri
mastingas akis, sudžiūvusias 
rankas. Mergyte atsigulė ant 
grindų pas paezias tėvo kojas 
ir vėl užmigo. Vilkas sėdėjo 
prie stalo, pasirėmęs galva ant 
ranku. Svirplys svirpe pėr lan
gus, mes visi tylėjome. 1

— Jurguti, prakalbėjo stai
ga sodietis dusliu drebaneziu 
ir balsu, 'ar girdi? Jurguti.

— Ko tau reik?
— Paleisk,

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Pirkie U. S. Bonus |

March comes in like a lion and 
goes out like a lamb. At least that’s 
the old saying. Your weatherman 
and your own experience may giv® 
you cause either to believe, or dis
believe its truth. When it comes to 
United States Savings Bonds, thfere 
is no dispute as to their lion-strength 
quality from start to finish. In faW 
savings bonds grow stronger with 
the passage of time. For every $18.7! 
you invest in a savings bond ybn 
get back $25.—a neat profit kt thh 
rate of $4 for every $3. You inves 
$75 and in ten years you get back 
$100. Own more U. S. Savings Bonds 
because U. S. Savings Bonds are 
SAFE, SURE, PROFITABLE.

U. S. Treasury Department 
y i-4—tr~r~ : 4.1.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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! Kliubas taipgi
Kart-Parti Ketverge Kovo 

j (Mar.) 20-ta diena Szvento 
Vincento parapijos svetinėje, 

Petnyczioj Szventos Ma- Girardlvilleje, 8-ta valanda va
kare. Kitas susirinkimas bus 
Gegužio (May) 13-ta diena 
Uraiczio svetainėje Shena- 
doah, Pa.

Žinios Vietines
laikys Didelėj nytihio Koncerto programa’isz Mahanoy City, New Phila-’ 

kalba už save. Muzika žinantie- ’ delphia, Shenandoah, Girard- 
ji žmones tegul sprendžia jo tu- viiie, Carmel, Hazleton ir 
irni. Programas: r" ' ’

Dalis 1 (a) “Iszkilminga žiavime. Sodaliecziai

Ūkininke Artiste

tildos Pasninkas.
— Ponas Juozapas Sznakis 

ir sūnūs Jonas ana diena moto- 
‘ ravo in mieste kurie atlankė 

savo patinstamus, prie tos pro
gos atlankė ir “Saules” redak
cija, atnaujinti savo prenume
rata už laikraszti, nes visi my
li skaityti “Saule.” Acziu už 
atsilankyma.

— S abato j Szvento Longi
no.

. — Vincas Mažeika nuo W. 
South uly., turėjo operacija 
Locust Mt. ligoribute.

— Panedelyje Kovo (Mar.) 
1.7-ta diena pripuola Airisziu 
patrono Sžv. Patriko.

—• Pirkite “Firestone” Ti- 
erius, Automobiliams Reikme
nų, Radijos, Fonografus, Tri- 
r.acziai Vaikams. Visokiu Do
vanu Tinkamu del Sukaktuviu 
ar Iszkilmiu.- Pirk ir Taupink 
Pinigus, pas: Liadrakis, Home 
and Auto Supplies, 31 E. Cen
tre Uly-, Mahanoy City.

— Seredoj Szvento Juoza
po.

—i Gerai žinomas biznie
rius p. Juozapais Palukas isz 
Shenadoro, lankėsi mieste su “Divorsa” nuo savo vyro Vin- 
reikalais, taipgi atlankė ir 
*<Saules” redakcija, atnaujin- 

prenumerata už laikraszti
“Saulė” del savo motinėlė po
nia Margareta Palukoniene isz 
Shafto. Acziu už atsilankyma.

.—i Ųtarninke, Kovo (Mar.) 
18-ta diena 7-ta valanda vaka
re, Szvento Juozapo parapijo
je prasidės Atpuskas, nes Sere
doj, Kovo 19-ta diena pripuola 
Szvento Juozapo, patrono mu- 
ąu. Lietuviszkos Parapijos. 
Daugelis kunigu pribus in pa- 
gel'ba klebonui Kun. P. C. Czes- 
įnui. '

Tamaqua dalyvavo tame suva- 
l laikys 

Procesija” Mallard, grojo savo kita Konferencija Gegu- 
Prof. Šorys, (b) “Szventini- zio (May) 11-ta diena, 
mas Vargonų” Szventino Kun.-------------------------
M. F. Daumantas padėjo jo vi-' RIAUSZES IR 
karas Kun. A. J. Neverauskas.' 
(c) “ Laudate Dominam” Fis
ke, Giedojo Szv. Vincento Cho
ras.

iShenandoah, Pa. t Senas gy
ventojas Adomas Kazalka, nu
mirė Nedelioj 11-ta valanda
vakare Locust Mt. Iigonbute.| 2—(a) “Postludium” Rinck’

x ) “Evensong” E. Johnston J
(c) “Praeludium” J. S. Bach. kareiviams ir puolasi ant ju
J. V. Czižauskas.

3—■ “Sveika Marija

Sausio 9-ta diena velionis puo- 
1 le ant ledo ir sužeido tiesa klu- 
bi nuo ko pasimirė. Velionis
buvo ant Iburdo pas And. Ma-I 
rinkeviczius, 121 N. Emerick
ulyczios. Paliko broli Leo isz 
Detroit, Mielu Laidotuves in- 
vyko Ketverge su apiegomis 
Szvento Jurgio bažnyczioje 9 
valanda ryte ir palaidotas Szv. Į 
Marijos kapinėse.

— Pranas Kupstas, isz 
Heights; Juozapas Nanartavi- 
czia ir Jonas Szukeviczia isz 
miesto, visi turėjo operacijas 
Locust Mt. ligonbutoje.

— Gerb. Kun. Jonas Gi'bas 
isz Philadelphijos atlankė savo 
tėvelius ponstva P. Gibus mies
te.

— Margareta Ellen Kaca
lavage isz Pottsvilles, gavo

SUSIKIRTIMAI
PALESTINOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

lulycziose ir namuose. Žydai 
M. ypatingai inpyko ir dabar sa-

I Hertz, J. N. Czižauskas, Bari- vo pagieža lieja už tai kad 
Anglijos Karo Sztabas paskel-j 

Jaus-' be visa Tel Aviv miestą po ka-(
1 mus” Gounod, (b) “Adoramus ro drausme ir nukirto visus su-;
Te Christe” Dubois. Szv. Vin
cento Choras.

l 5—Salve Regina” Hamme
rel M; Griszkoniene.

6—(a) “Praeludium” J. S.
Bach. (b) “Avė Maria” su

tonas, Akomp. L. Šorys
4—(a) “Sužadink

Lafayette Fish Market
204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Atidarytas: Seredoj, Ketverge ir 
Petnyczioje per visa Gavėnia.

Visiems Draugiszkai Patarnauja.
Mes parduodame visokiu Zuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. 
Clams, Scallops ir Ousterius, Silkių ir 
Makreliu. Orderius pristatome in 
namus.' Telefonas 273.

Neužmirszkite kad dabaa 
/‘Saules” prenumerata in Su 
i vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

Seredoj Szv. Juozapo, 
Ketverge 

Petnyczioj 
pasninkas, 
Pavasario,

co Kacalavage, nuo 409 So. 
Jardin Uly., mieste.

— Devynių Publikiniu Mo
kyklų Mokytojai isz West Ma
li anoy Township sustraikavo 
ir vaikai dabar neturi mokyk
los. 60 mokytoju sustraikavo, 
už tai, kad jiems neužmoketa 
už 13 dienu darbo. Kai tie mo
kytojai sustraikavo tai ir visi 
kiti iszejo ant straiku. Mokyk
los Tarybos Prezidentas James 
Walsh sako kad, jam laibai gai
la kad taip, atsitiko, ir jis pri
žada kuo greieziausia visiems 
pilnai užmokėti.

Frackville, Pa. f Marijona 
Banoniene (po tėvais vadinasi 
Kazlauskiutej nuo 215 So. 
Spencer ulyczios, numirė Suka
tos vakara 7:10 valanda, na
mie, sirgdama ilga laika. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
bud'ama jauna mergina. Josios 
vyras Kazimieras mirė 1933 
metuose. Paliko sunu Kareivis 
S/Sgt. Kazimieras kur jis tar
nauja Frankfort, Vokietijoje, 
dvi dukterys: Marijona ir Ar- 
lenia namie; broli Jam, Water
bury, Conn., dvi seserys: S. 
Szukaviczienc Shenandoah ir

sisiekimus ir priverezia visus 
Žydus namie tupėti ir niekur 
nepavelina izseiti.

Anglijos laivynas sugavo 
viena laiva pilna Žydu kuris 
stengėsi slapta inplaukti. Da-

chimes, List. J. V. Ozižauskas. bar Anglijos Laivynas ta laiva 
privertė plaukti in Haifa uos
ta.

Dideli gaisrai isz kilo netoli 
Citrus apylinkes kur randasi 
Anglijos Armijos lageriai, ir 
viduryje Tel Aviv miesto Žy
dai su sprogstaneziomis bom
bomis vieszai puolėsi ant Ang
lijos kareiviu.

Anglijos kareiviai dabar ei
na per visus namus ir jieszko 
ginklu ir tu Žydu kurie kitus 
kursto ir veda. Jie rado daug 
ginklu ir sueziupo kelis karsz- 
cziokus Žydelius' kurie yra in- 
tariami už sukilimus ir žmog
žudystes. į

Žydai užpuolėt ir kita Armi- 
jos Sztabo lageri netoli nuo 
Sarona ir policijos vieta Jaffa 
mieste. -----

Žydai žino kad Anglija da
bar pati turi gaila bėdos namie 
ir negali per daug užsiimti 
Szventos Žemes klausimu, ir 
už tai jie dabar mato kad ge
riausia proga dabar reikalauti 
visko ko jie nori, nes jeigu da
bar negaus kai Anglija susilp
nėjus, tai jau niekados negaus.

7—“Afferentur Regi” Duet 
Piel. B. Celiediene ir M. Grisz- 
koniene.

Dalis II. 8— “Dangaus 
Vieszpats” Duetas ir Choras, 
Rossi. B. Czeliediene, Ed. Be- 
neszunas ir Choras Vadovauja 
Prof. Šorys.

9— “Alma Redemp toris” 
Hammerel B. Czeliediene Solo.

10— (a) “Reverie” Flecher. 
(b) “Festivalinis Marcas” Re
ne L. Becker, J. V. Ozižauskas.

11 —“Stalbat Mater” Cho
pin. J. V. Czi'žauskas, baritonas 
akompanuoja L. Šorys.

12— “Toccata” Sering. J. 
V. Ozižauskas.

13 — Kalba, Kun. M. F. Dau
mantas, klebonas.

14—•‘ ‘Palaiminimas su Szvez. 
Sakramentu” (a) “O Saluta- 
ris” “Tantuim Ergo.” (b) 
“Adoremus in Aeternum” Mo- 
li’ter Szv. Vincento Choras.

15 — “Finaals” “Grand 
Marcas” Aida, Verdi. L. Šo
rys.

Tamaqua, Pa. — Suvažiavi
mas Lietuviszku Sodaliecziu 
isz iSchuylkillo Apskr., atsibu
vo Nedelioj Kovo (Mar.) 9-ta 
diena, SS. Petro ir Povylo pa
rapijos svetainėje. Sodaliecziai

PRŪSIJA
PANAIKINTA

Važiuoja Ant Ilgos
Keliones

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ponia Mrs. Lowell Mur
phy, isz Bethany, Mo., su pa
prastu pentu taip gražiai nu- 
piesze gamtos paveiksią ant 
savo tvartu kluono duriu, 
kad daug žmonių, pravasiuo 
darni sustoja pasižiūrėti ir 
pasigėrėti. Jie taip gražiai

moka pieszti kad keli profe- 
sijonalai pasiulino jai gerus 
darbus jeigu ji važiuotu in 
miestą dirbti ir paveikslus 
pieszti. Bet ji visiems atsake 
ir sako kad ji pasiliks ant 
ukes nes ji ukes darba myli. 

---------*--------

MOKYTOJAI
ATSISAKO

4 Mokyklos Užsidarys
LEWISTOWN, PA. — Tris- 

deszimts asztuoni mokytojai 
pareiszke kad jie atsisako ir 
pameta savo darbus ir nuo Ge
gužio (May) menesio, mokyk
los taryba gali sau sūsijieszko- 
ti naujus mokytojus. Mokyk
los taryba kersztingai ir piktai 
atkirto kad visu mokytoju at
sisakymai priimti.

Szitie mokytojai straikavo 
ir grasino ilgiau straikuoti jei
gu jiems algos nebus pakeltos, 
bet mokyklų taryba nieko ne
paisė. Mokytojai reikalavo 
tris szimtus ant metu daugiau 
algos, bet nieko isz tu reikala
vimu nebuvo, niekas j u neklau
sė ir nepaisė. Dabar visi kaip 
vienas atsisako.

Tarybos Prezidentas Alvin 
Miller staeziai pasakė visiems 
kad nėra isz ko algas pakelti. 
Jis davė kiekvienam mokyto
jui proga atszaukti savo atsi-

toks nuobodus, sunkus ir ilgas sakyma ir gryžti in mokytoj a- 
darbas būva jiems paskirtas.1 vimo darba, bet nei vienas-jo 
O iszskaityti septynis szimtus nepaklausė. Visi mokytojai pa- 
puslapiu visokiu inneszimu,1 mete savo darbus ir nei vienas 
skundu ir kitokiu mažmožiu negrysz jeigu kiti negrysz. 
tai ne mažas darbas.

Kai Molotovas iszkele Kini-1 kurios parodo kad mokytojai 
jos klausima, Amerikos Sekre-1 baiku nekreczia. Dabar mo- 

i torius Marshall rimtai pasi-' kyklu taryba Įiksis be mokyto- 
aiszkino kad jis vėliau paša-'ju ir turės mažiausia keturias 
kys savo žodi, nes jis nieko mokyklas uždaryti, nes kitu 
greitomis nesakys ir nedarys, mokytoju isz niekur negaus. 
Nors jis Molotovui primine Visi tie mokytojai jau dabar 
kad jeigu Kinijos klausimas kitus darbus turi ar randa.

. bus svarstomas, tai argi nebu-

Pajieszkojimai
Pajieszkau savo pus-'brolio: 

Ignas Yurkus. Ginies Lietuvoj, 
Mažeikų apskriezio, Sedos 
paszto ir parapijos. Praiszome 
atsiliepti ant szio adreso:

Leo Yurkus,
130 Tappan Street

Kearny, N. J.

Susimildami, jeigu ięzkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
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- 
aolaikote. “Saules” Redyste

I

Asz Albertas Gedutis, pa- 
jieszkau savo dėdės Stanislova 
ir Kastantina Macziukai, isz' 
Lietuvos, Žiemaicziu, Kai vari-j 
jos, Telsziu Apskrities. Jie pa-] 
tys, ar kas juos žino, praszau 
atsiszaukti. Mano adresas:

Albertas Gedutis,
20 Walfsburgh, Kreis

Gifhorn, U.N.R.R.A., Team 58,
2517 Assembly Centre, I 

Englische Zone, Germany. |

L. TRASKAUSKAS
—---------

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams

53S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Pirk Ir Taupink Pinigus 
“FIRESTONE” SZTORE

Užeikite Sziandien!

—■ Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 4-tas Gavėnios Nede- 
lia, taipgi ta diena yra Szv. Ru-

v perto; Panedelyje Szv. Patri
ko; Ųtarninke Szv. Kirilio Je- 
ruz,
taip-gi pasninkas; 
Szv. Vulfrijono; 
Szv. Benedikto, 
taipgi pirma diena
prasidės 6:13 valanda lyte; 
Sukatoj Szv. Katarinos Szved.
t Petras Paliokas (Pollock) 

nuo 32 So. lOth Uly., numirė 
įUtarninko vakara Ashland li- 
gonjbute. Velionis sirgo trumpa 
laika. Gimęs Mahanojuje. Bu
vo angliakasis. Prigulėjo prie V. Baltruszaitieno isz Brook- 
Szvento Juozapo parapijos.
Paliko tris brolius: Juozapa ii’ prie Apreiszkimo P. M. parapi- 
Kazimiera mieste ir Edvardą 
isz Pine Hill; trys seserys: 
Margareta namie; A. Laurinai
tiene isz Detroit, Mich., ir Ma
rijona pati Prano Vaitkeyiczio 
isz Philadelphia, Pa, Laidotu- 
'ves invyks Sukatoje, su Szv. 
Misziomis Szvento Juozapo 
bažnyczioje 9 vai., ryte ir bus

lyn, N. Y. Velione prigulėjo

jos. Laidotuves atsibuvo Sere
doj su Szv. Misziomis Aprejsz- 
kimo P. M. bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte, ir likos palaidota 
Szvento Liudviko parapijos 
kapinėse Frackvilleje.

Girardville, Pa. — Nedelioj, 
ouz.iij'oz.iuju j? vai., iy M3 ii mus Kovo (Mar.) 2-tra diena sz. m ,j 
palaidotas parapijos kapinėse.!Szv. Vincento Lietuviu Bažny-

Czia jau kitokios straikos,

Mes Dabar Turime.
“FIRESTONE” DeLuxe Champion 

Tires — Tubes — Batteries.

FIRESTONE” Automobiliams Reikmenų, 
“FIRESTONE” Radiju Ir Fonografu, 

“FIRESTONE” Kukniai Daigtu.

FIRESTONE” Kvarbos, Pento, Baltos Spalvos 
Del Isz Lauko. ‘ ‘FIRESTONE’ ’ Daržui Tulsziu.

Daug Visokiu Dovanu, Tinkamu Del 
:: SUKAKTUVIU IR ISZKILMIU ::

Graborius Liudvikas Tras- 
kauskas laidos.
t — Lietuviu Moterių Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą Utamin- 
ko vakara, Necho Allen svetai
nėje Pottsvilleje. Pirmininke 
ponia And1. Slo Vickiene prane- 
sze kad kliubas laikys savo me
tini bankieta arba' vakariene 
Panedelyje Balandžio (April) 
28-ta diena, Nėcho Allen kote
lyje Pottvillėje. Szis bankie- 
tas bus tik del nariems. Kliu- 
bas paaukavo szimta doleriu 
suszelpti Lietuvius Pabėgėlius

ežioj, kur klebonauja Kun. M. 
F. Daumantas ir jo pagalbinin
ku Kun. A. J. Neverauskas, in- 
vyko la'bai indomus ir gražus 
Bažnytinis Koncertas. P. Jo
nas Ozižauskas, Lietuvis, muzi
kas labai aUgsztai iszsilavines 
Vargonų Muzikos teknikoj la
bai žavejaneziai pagiedojo ke
letą Lietuviszku giesmių ir po 
tam koncertavo ant Vargonų. 
Dalyvavę žmones labai stebė
josi jo giedojimu ir vargonuo- 
jimu, jie vėl tikisi kada nors 
trumpoj ateityj iszgirsti p. Czi- 
žauska 'grojant ant vargonų ir----------------------------

įr nuo Karo Nukentėjusius.’giedant szioj Bažnyczioj. Baz-

Neal Bladen, 32 metu am
žiaus žmogus su savo žmona 
Connie, 27 metu amžiaus 
rengiasi keliauti in tolimas 
salas. Jiedu nusipirko ir per
sitaisė maža laiveli ir jiedu 
ketina toli toli iszplaukti ir 
del keliu metu apsigyventi 
kur ten ant kokios žalos, kur 
jiedu bus toli nuo visu pa
saulio bedu, žinių ir reikalu. 
Isz tikro jiemdviem visi mes 
galime pavydėti, nes jiedu 
nieko negirdes apie straikas, 
nelaimes, konferencijas, 
maisto branguma, pinigu 
trukumą ar skolų mokėjimą.

Ir kitu miestu ir miesteliu 
tu patartina ir Kinijos atsto-: politikieriai galėtu isz to pasi- 
vas insileisti in Konferencija.'mokinti, ir daugiau susirūpinti 
Molotovas ant to nesutiko. | savo mokytojais negu mokyk- 

Molotovas Kinijos klausima los kambariais ar kokiais ten 
iszkele kaip tik tuo paežiu lai-1 praszmatniais prasimanymais, 
ku kai Kinijos Komunistai Mokytojams jau seniai reikėjo 
pradėjo vieszai priesz Amen-j algas pakelti, kad jie galėtu j 
kos tvarka prieszintis ir puldi- žmoniszkai pragyventi. Czia 
neti Amerikieczius spaudoje, tik pradžia tu reikalavimu, 
Molotovas dabar rengia savo straiku ir darbo pametimu, 
priekaisztus ir prikaisziojimus Daug daugiau apie mokytojus 
Amerikai, taip - kaip Sovietu iszgirsime.
spauda jau dabar daro. Jis vie
szai padorys Rusijos nepasi
tenkinimą su Amerikos tvarka 
Japonijoje ir ypatingai Kini
joje. Dabar lauksime pamaty
ti kas isz szito pirmo susikirti
mo bus.

Baltrus—Kokis yra skir
tumas tarp varles ir szoky- 
kes? •

Jurgis—Nėra jokio. Abi- 
vi turi nuogas kojas; abidvi 
szoka ir bijo garnio!

Geri Tri-Racziai Vaikams.

FIRESTONE” Žvejotojiams Ir Sportininkams 
Reikmenų.

(JBF GALITE PIRKTIS ANT ISZMOKEJIMO

Ttresfone
HOME AND AUTO SUPPLIES.

31 E. Centre St, MAHANOY CITY, PA.
Phone 487




