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Amerika Kaltina Sovietus
\ J ,v~.

Isz Amerikos Jaunas Kolegistas

Unijos
Vadai 

Kongrese
WASHINGTON, D. O. —

Abieju didžiausiu uniju vadai 
Kongreso kambaruose ne tik
tai nenusileido, bet pareiszke 
savo pasiprieszinima priesz 
kiekviena rengiama instatyma. 
Nepaisant kaip balsiai ir pik
tai dabar beveik visi žmones 
reikalauja kad uniju sauvalia
vimas butu suvaldytas, AFL 
unijos Prezidentas William 
Green ir CIO unijos Preziden
tas Philip Murray viens kitam 
in talka stojo ir davė visiems 
Kongresmonams žinoti kad jie
du su savo unijoms prieszinsis 
visiems tiems instatymams, 
kurie suvaržytu uniju laisve.

Darbininku isztikimiauis ir 
geriausi drauge Kongrese gra
žumu prasze tu unijos vadu 
kad jie gerai apsis varstytu ir 
susiprastu kad visgi nors koki 
instatymai dabar reikalingi. 
Senatorius Wayne Morse, Re- 
publikonas isz Oregon valsti
jos, kuris buvo narys Valdžios 
Kariszko Darbo Tarybos, ir 
Vienas isz geriausiu darbinin-

Kaip visi jo tėvai ir pro-te- 
viai ėjo in Harvard Univer
sitetą, taip ir szitas mažutis, 
Joseph Curtis Beedle, sulau
kės jau szesziu menesiu am
žiaus, yra jau isz anksto pa
skirtas eiti in Harvard Uni
versitetą kai tik jis paaugs.

REIKALAUJA 40 VA
LANDŲ SANVAITE

Amerikos Santykiai
Su Rusija

Draugiszkumas Dingo "

Tarp Rusijos Ir 
Amerikos

WASHINGTON, D. C. —

Amerika Rems
Graikijos Ir

Turkijos Valdžias
Sekretorius Marshallas Praszo 
Visos Keturios Tautos Dirbtu 
Iszvien; Anglija Žydus In Szen- 

Sovietai pradėjo varyti savo\ta Žeme Neinleidžia; Laivas 
■tovai, ypaun propaganda RusiJoje ap- - '
I 1 — — — g

_ . iszmeizti Amerikieczius, ir pa
rodyti visiems Rusijos gyven
tojams kad Amerikiecziai yra 
visi žulikai ir pavojingi ne tik 
Rusijai bet visam svietui.

Amerika pradėjo savo užsie-
nio propaganda vesti. Pradėjo^ statymą kad tik tie darbinin- 
leisti per radijo. i" 
Amerika staeži?.' ’ ’ Rusija, per, 
radijo visiems Linkiams paša-

pfaszymo Molotovas nesusi
laukė.

Užsienio Ministerial Londo
ne jau mitinguoja ir tariasi nuo

Dabar didžiausias ir svarbiau- Sausio (Jan.) 13, ir vis nieko 
sias klausimas, ne tik ežia,1 nenutare.. Szitas Užsienio Mi- 
Amerikoje, bet visuose pašau- nisteriu susirinkimas turėjo 
Ii o krasztuose, yra Amerikos daug ka nutarti ir ant daug ko 
susikirtimas su Rusija. Praei-j susitarti ir pamata padėti del 
ta sanvaite Rusijos atstovai Moskvcs Konferencijos. O iki 
kelis sykius pasiszoko ir dra- sziol niekas nenuveikta.
šiai state savo pareikalavimas, 
bet Amerikos ats1
gai Amerikos Sekretorius ne
nusigando ir nenusileido. Taip 
susidarė diplomatinis susikir
timas tarp dvieju didžiausiu ir 
galingiausiu tautu, Amerikos 
ir Rusijos.

Szitie skirtumai, nesusipra
timai, ar tikriau sakant susi
kirtimai prasidėjo Suvienytu 
Tautu Apsaugos Konferenci
joje, kur Rusijos delegatas An-

Per Puse Perskilo, Jurininkai 
Iszgelbeti Ant Pacifiko Mares

avjmaKauuauw MOSKVA. — Sekretorius Marshall ge-
aOkai gali fabjike birbti, kurie'raį prisirengė ir viską pilnai sau iszširasze 

pirm negu jis nuvažiavo in Moskvos Kon-
DETROIT, MICH. — Auto

mobiliu darbininku unija pa
davė savo reikalavimus fabri
kantams: nori kad kompanija 
visiems darbininkams užtik
rintu, garantuotu darba ant vi
sos sanvaites. Jeigu darbinin
kas tik viena diena iszdirba,

,_______ a .. ____ tai kompanija turi jam už visa'ris Molotovas pareiszke savo
ku ir unijus draugu ir rėmėju] sanvaite užmokėti, nepaisant nepasitenkinimą ir pasipikti- 
Senate, perspėjo unijos vadus, 
kad “Jeigu prisieis prie to kad 
man reikes pasirinkti. tarp vi
sai nei jokio instatymo ir per- 
griežto instatymo, tai asz busiu 
priverstas remti ir priimti in
statyma kuris gal ir pakenks 
darbininkams ir darbininku 
unijoms.” Jis kelis sykius pri
mine ir pakartuojo kad jis yra 
ir nori būti darbininku drau-

- . . B. YL1 KŪ K-vUCįl - ir nodrei A. Gromyko nopneme rr, . . , •* , .J . I vietai reikaaluja. Isz szitokios
pasmerkė Amerikos inneszima 
kaip suvaldyti tos sprogstan- 
ezios “Atom” bombos gamini
mą ir vartoj ima.

Dipliomatijos reikaluose 
Rusija su Amerika susikirto 
kai Rusijos Užsienio Ministe-

propagandos maža naudos bus, 
nes retas kuris darbo žmogelis 
Rusijoje turi radijo. Bet visgi, 
nors tiek gero bus kad vienas 
kitas iszgirs”žiniu isz Ameri
kos.

Paskui, kad ir mažas atsiti
kimas, bet visgi prisidėjo prie

— o— ---------------- - —, —
priguli prie tos unijos kuri ta
me fabrike szeimininkauja.

Valstijos jau ilgiau nelaukia ferencija, ir už tai jis taip nuosekliai ir-
Konffreso bet savo instatymus j į j^iai j įszc|esto jr parodo kaS da- 
mveda. Florida, Virginia, Ne- .... r
braška, South Dakota ir Arizo-rosi Vokietijoje, 
na ana sanvaite invede insta-l 
tymus, kurie unijoms griežtai

ninkui kitos unijos dirbti fab- Ja Pruma ‘n savo Komunistu Partija tlk- 
rike kur kitos unijos darbinm.Įrus Nacius, jeigu tie Naciai prižada Ko- 
kai dirba. Reiszkia. unija nega-| . , . . .................... j i

Jis Konferencijoje parodo dabar kaip Rusi

kad jis nei vienos kitos dienos nima kad Amerikos Po-Sekre- 
torius Dean Acheson iszdryso' 

Unija sako kad darbininkas1 pasakyti kad Sovietu valdžia 
nekaltas jeigu jam kompanija1 yra grubijoniszka ir stengiasi 
neranda da'rbo del visos san- visas tautas praryti. Jis piktai 
vaites, bet tam darbininkui rei- pareiszkia kad tokiu iszsireisz- 
kia pragyventi kad jis ir nedir- kimu Rusija yra szmeižiama. 
ba. Už tai kompanija turi tam 
darbininkui pilnai užmokėti.

O kompanija ant to nepristo- szytu ir kad Sekretorius Mar- 
ja ir Sako kad darbininkas, ku- shall pasiaiszkintu.

gas, bet taipgi jis sako, kad joj ris tik viena diena fabrike dir- 
pareiga yra didesnei visam ba, gali kitas dienas kitur dirb- 
krasztui.

neiszdirbtu.

Molotovas pareikalavo kad Po- 
Sekretorius Acheson atsipra-

Sfekretorius Marshall pasi- 
aiszkino kad ežia Amerikoje

---------*----- , — o- r---------------- J- x--------Keti U.11 UW UIAAja 11C^CV-Į . - • . ........................................... j - . 

visu tu kivireziu ir susikirti-^ jį darbininkui fabriko duris už- HlUniStaUlS DUll ISZtlKlllll 11 JIC/IIS (larOUOtlS.
mu, tai buvo sugavimas to paryti, nepaisant prie kokios

Senatorius Irving M. įves, 
Republikonas isz New York, 
kuris buvo perdetinis Darbo ir, 
Pramones Santykiu, Cornell 
Universitete, ir kuris yra visu' 
pripažintas kaipo tikras szulas 
ir rėmėjas darbininku uniju, 
piktai primine abieju uniju 
prezidentams: “Jus negalite 
tik pasakyti kad szitas insta- 
tymas negeras, ar tas netinka, 
ir atliktas kriukis. Argi ir jus 
neprisipažinstate kad ežia rei
kia nors kas daryti?”

Abieju uniju vadai abiem 
Senatoriam trumpai atkirto! 
kad jiedu .nesutinka ir nemato 
jokio reikalo del jokiu instaty- 
mu, bet Senatas mato toki rei
kalą, bet vis neprisirengia, ar 
y is da bijosi darbininkus už- 
pykdinti, nes Prezidento rinki
mai jau per arti.

ti.
Automobiliu darbininku

> Prezidentas, Walter |L> *
I Reuther, kuris iszvede pernai LIv
i darbininkus ant * 113 dienu1 ■ . i
i straiku, sako kad szitas parei
kalavimas yra tik pirmas 
žingsnis in pareikalavima kad 
kompanija darbininkui užtik-'J)aUg BledieS Padaryta 
rintu metine alga ar užmokės-1 
ti, nepaisant kiek ar kada dar
bininkas ta meta dirbs.

Da per anksti pasakyti kat- lietum atlankė apylinkus: Ba-' 
ras ežia nusileis, ir negalima ton Rouge, Abbeville, Lafayet- Kongresas jau du menesiai 
pasakyti ar unija iszdrystu ki- te, Mobile, Demopolis ir 1 
tas straikas iszszaukti, nes dar- milion Parish. Tombigbee upe 

, bininkai da ir dabar paskendę iszsiliejo padarydama bledies svarbesnes Bylos 
! skolose nuo ano meto straiku. ant milijonu doleriu. Apie de-j -
Jeigu automobiliu kompanija 
nusileis, tai automobiliai da la
biau pabrangs, nes kompanija 
staeziai pasakė kad ji nei per 
viena skatiką dabar nenusileis, 
bet jeigu darbininkai daugiau 
reikalaus, tai visi’žmones dau
giau mokes.

-aarytl) nepaisant prie kokios <<Mano valdžia yra prieszin- 
Kremlmo atstovo, Komunisto unijos tas darbininkas priguli tiemS) del savo politi. 
Eisler, New York mieste. Tas ar kad ir nei prie jokios pasinaudoja belaisviais 
baisiai nepatiko Sovietams, j įg nepriguletu. 
nors jie vieszai nieko nesako ir 
negali sakyti.

Isz visu szitu nesusipratimu 
ir susikirtimu galima spręsti 
kas bus toje Konferencijoje, valstijos irgi toki instatyma 
kai Amerikos Sekretorius nu- priėmė ir invede. 
važiuos in Moskva pasikalbėti 
apie taika ir sutartis.

Valstijos Ru-
Szturmas pįnasi Unijų

Vokiecziais,” staeziai Marshal- 
Gubernatorius Ben T. Laney las pasakė Molotovui.

Arkansas valstijoje taip pat Sekretortas MarehaU prasZo 
padare; Gubernatorius Jim kad keturios tautos dirb. 
Nance McCord isz Tennessee,. . . , . ...... .|tu ir tvarkytu Vokietijos rei

kalus iszvien. Nieko nebuvo 
toje konferencijoje sakyta apie 

didesniuose Prezidento Trumano prakalbas 
miestuose, kur randasi dau- Washingtone, nors visi ten la- 
giausia fabriku, unijos nusista- bai gerai tai žino. Sekretorius 
tymas neinsileisti kitos unijos Marshall pirm iszvažiuojant 
darbininku da vis stovi, nes isz Washingtono, pasikalbėjo 
Kongresas ir Augszcziausias j su Prezidentu Trumanu apie ta 
Amerikos Teismas ar nežino ar,—----
bijosi savo žodi tarti.

Bet, visuose

daug nesirūpina apie Vokieti
jos klausima, nes jis nujauezia 
kad dabar daug svarbesnis ir 
pavojingesnis klausimas bus 
iszkeltas. Tas klausimas bus 
Viduržemiu Maru, Graikijos ir 
Turkijos klausimas. Ar anks- 
cziau ar vėliau Konferencijoje 
iszkils klausimas apie Ameri
kos insikiszima Graikijoje. Ta
da susikirs dvieju galingiausiu 
krasztu atstovai: Amerikos ! 
Sekretorius Marshall ir Rusi- - 
jos Ministeris Molotovas.

NEW ORLEANS, LA. —
Baisus szturmas su viesulą su

szimts žmones žuvo ir daug li
kos bepastoges.

SKAITYKIT
■ “SAULE” ■
PLATINKIT!

Klausimu
WASHINGTON, D. C. —

yer. kaip mitinguoja ir riejasi ir da
1 nei vieno instatymo, nei vienos

; neinnesze.
I Dabar negalima pasakyti ka 

įj Kongresas nutars ar darys 
apie Darbininkus ir Unijas. Di
džiausias klausimas yra kas
link samdymo darbininku ku
rie prie kitu uniju priguli ar

_ visai prie nei jokios unijos ne- skuriu

400 Komunis 
tu Augsztose 

Vietose

priguli.1
Iki dabar unijos turi savo in-

WASHINGTON, D. C. —
Vaizbos, arba pirklybos Admi
nistracija sako kad daugiau 
negu keturi szimtai Raudon-

Komunistu : 
augsztose vietose

(Tasa Ant 4 Puslapio)

nusistatymą kaslink Graikijos 
ir Turkijos, ir dabar Sekreto
rius Marshall yra pasirengęs 
paežiam Stalinui asmeniszkai 
pasakyti ir paaiszkinti Ameri
kos nusistatymą. Bet Stalinas 
ar neturi laiko ar tokio paaisz- 
kinimo nenori ar bijosi.

Molotovas savo prakalboje 
užsigynė kad Sovietai priima 
Nacius in savo Komunistu Par
tija Vokietijoje. Bet Anglijos 
Ministeris Bevinas ne tik ta 
pati Molotovui pasakė, bet ir 
vardais iszvardino daug Naciu 
kurie dabar turi augsztas ir at- 
sakomingas vietas valdžioje, 

randasi Ant to Molotovas nieko neat- 
Amerikos sa^e.

Kongresas
Skubinasi

Senatorius Vandenber- > 
gas Prižada Visiems Vi- • 
ka Vieszai Paaiszkinti

Amerikos Sekretorius per

WASHINGTON, D. C. —
Visas Kongresas sukruto ir su
bruzdėjo po Prezidento kalbos 
apie Graikija ir Turkija. Visi 
kiti klausimai dabar pastumti 
in szali ir Kongresas tuoj aus 
pradeda svarstyti Prezidento 
Trumano pareikalavima, kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)



džia butu Komunistams palan
ki.
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pats Stalinas ir jo Politburas 
kad Rusija dabar nepasiren-Po Pirmo Pasaulinio Karo

visi 'belaisviai 'buvo paleisti in gus del karo ir negalėtu kara 
deszimts menesiu po karo užsi-Į vesti, bet jie taipgi žino kad vi- 
baigimo. Dabar jau beveik du sas svietas karo nenori ir bijo- 
metai praėjo nuo Antro Pasau- si, ir už tai Sovietai dabar taip
linio Karo užsibaigimo, ir vis 
randasi daugiau negu 5,000,- 
000 Vokiecziu nelaisvėje.

.Žmones tuose krasztuose, 
kur Vokiecziai daugiausia isz-j 
kados padare, reikalauja kad 
daibar tie belaisviai kareiviai 
atstatydintu tuos miestus, ku
riuos jie per kara sugriovė ir 
sudegino.

Negalima tikrai pasakyti 
kiek belaisviu Vokiecziu ran
dasi Rusijoje, nes Sovietai jo
kios apyskaitos neiszduoda. 
Vą^iecziaį belaisviai yra isz- 
skirstyti po visa Rusija. Bet 
liesuklysime sakydami kad 
Rusijoje dabar randasi apie 
4,000,000 Vokiecziu belaisviu.

Francuzijoje randasi 700,000 
belaisviu, kurie dirba prie at
statymo sugriautu namu ir su
degintu miestu. Frascuzai sako 
kad jiems szitie belaisviai yra 
reikalingi, nes darbininku vi
soje ‘ Francuzijoje trūksta ir 
trumpa.
\ Anglija turi 400,000; Yugo

slav! ja 100,000; Amerika 30,- 
000; Netherlandija 10,000; Bel
gija 4,000 ir Luxembourgas 4, 
000, Visi szitie krasztai jau 1 1- 
siunczia tuos belaisvius atgal 
in Vokietija. Amerikos valdžia 
sako< kad visi belaisviai isz 
Amer ikos bus sugražinti in Vo
kietija szi pavasari.
k f. ' ■ ■G..

Rusijos didžiausias darbas 
ir rūpestis, dabar nuslopinti 
Anglijos intekme Europoje. 
Rusija daibar stengiasi suklup- 
dinti Anglijos valdžia ar suar
dyti jos užsienio politika, kad 
ji bu(tu priversta priimti nuo 
Rusijos sutarti del politikos ir 

, del biznio. Szitoks biznis pa- 
szalintu Amerika ne tik nuo

drąsiai straksi ir tiek daug ir 
taip griežtai reikalauja.

Visi szitie pareikalavimai 
jau dabar yra. statomi kad tin
kamai prirengus visus tuos ku
rie važiuos in Moskva del tos 
konferencijos.

Amerikos Sekretorius George 
Marshall- kuris buvo toks ga
bus karininkas, generolas ir 
toks apsukrus ambasadorius, 
dabar pats r a n d a s‘ i kon
ferencija. Ir jis jau stato Ame
rikos pareikalavimus pirm ne
gu ta konferencija prasideda:

Amerikos laikoma dalis Vo
kietijoje bus ir toliau laikoma 
ir gerai apginkluota.

Amerikos Karo Sztab’as ne
siskubins apleisti užimtas Eu
ropoje ar kituose krasztuose 
vietas.

Sprogs tanezios “Atom” 
bombos paslaptys pasiliks 
Amerikoje, ir Rusija negaus 
nei pajuostyti pakol Sovietai 
neduos visam svietui užsikrini- 
mo, kad ji tikrai ketina nusi
ginkluoti!

Apie nusiginklavimą Ameri
kos Sekretorius tik tada kal
bės, kai visos sutartys bus su
darytos, pasiraszytos ir iszpil- 
dytos.

Amerikos Sekretorius aisz- 
kiai sako, kad Amerika dabar 
neatiduos Rusija visos Euro
pos vadeles, del kuriu Ameri- 
kiecziai jau du sykiu kariavo 
ant Europos žemes priesz Vo- 
kiecziuS.

Kad Stalinas ir visi jo paly
dovai žinotu, kad ežia, ne tusy
ti žodžiai, Amerikos Sekreto-
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61 puslapiu ...;........... .. v... 15c

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

■ - ............. k . .........................15c
No. 144 Penkios Istorijos apie Ra

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Steortriw kuczios nakti. 
Nikitas . 61 pustack .................15c

No. 150 Keturios i***rij’os apie Du
ktė akmenoriaufa; EL.a; Nuspręsta
sis; At<t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ..................................15n

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu .............................................1®C

No. 153 Tt™ istorijos apie Gailu
ti; Du broliai!? Majoro duktė. 62 

-—— ...... 15c
No. 158 Keturios istorijos apie Ka

pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
40 nusiautu

Jeigu užraszysite savo drau 
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
viuns motu0'

•>. i6i> Keturiolika istorijų ap*. 
ry laikui; Onytės laime; Per neatss 
guma in balta vergija; Pusiaugave 

-iis: Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Api» 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi 
iiebzla-vezis; Grapas; apie EgL 
užiuolas ir Uosis; Budyne; Puik/ 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. Si

No. 161 Keturios istorijos apie Au 
.rapultie* Kranto; Mistras ir Krepe 
/aus, Kampelis duonos; Isz ko dideli 
n.nai 106 puslapiu..................... 25«

No. 162 Trys istorijos apie Bai* 
antis, Dzuoko pasaka; Protas ant 

jroto; Keletą trumpu pasiskaitymu 
2 puslapiu:.................................10«

No. 164 Septynos istorijos apie Jc 
gis Skaptukas; Ergelei Pono Morka 

js; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
'^zreiksztas Razbaininkas; Žydai kai 
puošė; Nevidonas. 90 puslapiu. 26«

No 166 Trys Istorijos Sūnūs Ma 
siaus; Iszklausyta malda vargszo, 

Geras Medėjus.................. .............. 15«
No. 170 Asztuonios istorijos apis 

Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas, 
AuKlejimas sveiko ir serganezio ku 
uykio; Herodas Boba; Kas nepažiustt 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta 
rnsybe in szviesa; Pasitaisias prasi 
vangelis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ................2S<

No. 171 Vieniolika puiku istoriji 
įsu paveikslais), apie Džiaugsmai 
u nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras, 
Isz Atyvumo; Su Dievu; Grigo Kale 
doa; Kaip Vincas ingalėjo paezia 
Mailacb; Paskutinei Valandoi; SI* 
ptybe gymimo mumisie Dievo must 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausi! 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni 
kio. Suvirsz 100 puslapiu...........25<

No. 172 Dvi Istorijos apis Dukt»
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61
puslapiu .................    1H

No. 178 Tris istorijos, apie Tslmu 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15t

No. 175 * Pasiakaitimo knygele 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglii 
<su paveikslais) ; Kaimiecziu Aiman* 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Kėlėt* Juoku ir P*veik*lo 
Preke .................    1i*

Adresas:
Saule Publishing Co 

Mahanov Citv. Penns

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Pradžioje ji atsiliepe in 
drauges:

— Bailos, niekszes! Jus jau 
iszsigąndote, pucziate akis, 
kaip i'diotes. Ka->gi, jus nema
tote, kad priesząis jus vaiki
nas, kuris iszvijo jusu vyrus, 
kuriam pasidekojant jus ir jii- 
su vaikai isz bado mirsztate! 
A!

Ir ji nutvėrė stora, apvalu 
žmogeli, atsargiai paėmė ji ant 
ranku ir apsisuko apsisuko ap
linkui, taip, kad jo (batai dau
gelio moterų uosi užgavo.

— Duokite vietos! Suszuko 
ji darydama sau kelia tarp isz- 
gasdintu moterų, vis da belai
kydama sunku vyra ant savo 
galingu ranku.

— Ji eina in szachta (ka
sykla) ! Nudžiugo Metieile.

— Taip, in szachta, suszuko 
kita.

— In szachta! Garsiai per 
minia nuaidėjo.

— Ji ten ji įminėsianti.
— Idant jis sprandą nusi

suktu !
— Idant jis ten nuskęstu!
Szie 'žodžiai, kaip botagas, 

paveikė in stora Petersiene, ir 
visa minia su riksmu ir kliks- 
mu, kaip laukine goveda pas
kui ja nuseke.

Tiktai tuomet Zybartas su
prato, kas jam gresia. Jis pra
dėjo muszt per peczius Peter
siene, kuri vis da ji nesze. Bet 
jo mėginimai isz jos glėbio pa- 
siliuosuot buvo veltui daromi.

Petersiene piktai nusijuokė 
pajutusi jo pasiprieszinima.

— Gulėk ramiai, storasnu- 
ki! Tarė jam ji. Gulėk rainiai! 
Na-gi !buk vyras! Ir ji prispau
dė ji prie savo krutinės taip, 
kad jam net kvapa užėmė.

— Taip bus geriau! Perko- 
sze ji per dantis. Gulėk, ežia 
tau ramu ir gera. Tu jog žinai, 
kad asz esu vieno isz tu nudris-

Pažiūrėkite in szi stora pilvą 
in jo ku'mpius! Jis negalįs ran
kos pajudint. Sztai koks jis 
dabar. Nejaugi jus jo 'bijotės? 
rys ir pradėjo mest visa, kas 
jom po ranka pasipylė, in be- 
jiegi, svyruojanti kuna.

—■ O vyrai jo 'bijojo! Su
suko storunge, vėlei iszkelusi 
pažaliavusi žmogeli. Bijojo 
szios tauku krūvos! Žiūrėkite, 
kaip bijosi storpilvis! Taip,te
gu jis sau sprandą ,nusisuka 
tepaskesta! Ji pakreipė ji in 
save ir pažiurėjo in jo apmigu
si veidai.

Ji neturėjo pasiryžimo ji isz- 
leist! Bet staiga jo ilemuo isž- 
spruko isz jos ranku ir nulėkė 
žemyn.

Moteres pasilenke ties be
dugne tyliai, drebėdamos. Jos 
klausėsi.

Kūnas kelis kartus atsimu- 
sze in sienas. Paskui jos isz- 
girdo gilumoj pliaukszteleji- 
ma: Jis nupuolė in szuįinio 
vandeni. ;,

Moterys apmirė. Nekurias 
baime apėmė. Tiktai, storoji 
Petersiene pasiliko, kaip visuo
met, nenustojusi ūpo. ‘ Kuomet 
ji iszgirdo kūno puolimą, ji isz- 
sitiese ir tarė:

— Na, daibar galima eit na
mo, tarė negarsiai, bet taip, 
kad visos girdėtu.

— Taip, dabar galima, su
aidėjo visai minia ir mėtėsi 
lauk isz bokszto.- Jos placzia 
banga iszsiliejo per kiemą pra
lindo per sulaužytus vartus ir 
iszejo in ulyczia. Priėjusios 
priemiesti ir darbininku apgy
venta vieta, jos iszkriko ir nu
ėjo kiekviena in savo narna.

SKAITYKITE “SAULE”

rius tuo paežiu sykiu paskelbė 
kad jis visomis galiomis sten
giasi investi instatyma Ameri-

Anglijos, bet ir isz visos Euro
pos. Už tai Rusija dabar viso
mis galiomis stengiasi subun-^ 
tavuoti Anglijos 'žmones priesz' koje kad visi jauni vyrukai tu- 
Darbininku Partijos^ valdžia, retu paneyalia stoti in vaiska. 
Sovietai tikisi kad jeigu Dar- Visi szitie žodžiai yra drąsus, 
bininku. Partija bus iszmesta ir garbingi. Pažiūrėsime kaip 
tai žmones negrysz prij tu taip 
vadinamu kapitalistu su 'Chur- 
chilliu, bet eis da toliau in kai
re. ... .....

MALONUS SENELIS

Moskvos Agentas
Sovietai tikisi kad jeigu Dar

K \Tasa)

jie skambės toje Konferencijo
je Moskvoje, ir kiek ju Ameri
kos Sekretorius parsivesz isz 
ten. Trys kiti 'taip drąsiai kal
bėjo ir be keliniu parvažiavo.

malonus senelis, Ger-

Jeįgu Rusija pasiseks Angli
ja taip atskirti nuo Amerikos

-ir Anglijos žmones taip suve
džioti, tai Amerikai bus labai 
sunku dalyvauti Europos rei
kaluose ar klausimuose. Tuo 
pa.t sykiu Francuzija liksis sau 
vienu viena atsikirsti priesz 
Sovietus ir Rusijos Komunis
tus. Kiti mažesni krasztai ne-__,___________ ________j' . . .ga^es tikėtis pagelbos nei isz biznis Palestinoje yra toks, 
Anglijos nei isz Amerikos. Vo-Į kad mums labai svarbu taika ir 
kieti jos klausimas jau bus vien tvarka palaikyti.
tik Rusijos rankose. ———::--------

Nežiūrint kaip Anglija isz- 
risz ta Žydu ir Arabu klausima 
Palestinoje, jau dabar matyti 
kad Amerikieėziu doleriai tu
rės tenai plaukti, kad Žydams 
duoti nors ant gyvenimo pra
džios. Czia nebus kokia iszmal- 
da ar paszelpa isz geros szir- 
dies, 'bet Amerikos reikalai ir

tvarka palaikyti.

Jau daibar aiszku ko Rusija 
nori:'Sovietai nori didžiausia 
dali visko kas bus gaminama 
Vokietijos Ruhr slėnyje. Jie 
nori kad 'butu isznaikinta visi 
dideli fabrikai, ūkiai ir kompa
nijos. Jie taipgi reikalauja kad 
butu investa viena valdžia in 
visa Vokietija ir kad szita val-

SKAITYKIT
’■r

“SAULE”
PLATINKIT!

So vietai griovė, naikino, 
draskė, arde ir gabeno- in Rusi
ja visokiais maszinas ir net vi
sus fabrikus isz Vokietijos. Da
bar jie susiprato kad maszina 
be maszinisto yra niekam ne
verta, kad fabrikas pats sau 
vienas nedirba. Sovietai neturi 
tokiu mokintu 'žmonių tokias 
maszinas varyti ar tokius fab
rikus dirbti. Daibar jie atgal 
gabena tas maszinas in Vokie
tija iir tenai Vokieczius po prie
varta priverezia dirbti, nes So
vietu1 galvos kaip kuopustas.

■------ -—’—■=—Vi-’i

Szitas
; hart Ėisler paskui pasirodė 

Moskvoje kur jis lanke Komin 
tėrno mokykla. Paskui Ispani
joje jis buvo Komisaras Vokie
cziu Patrijotu kariuomenes. 
1939 metuose, kai Rusija su 
Vokietija sudarė ta prakeikta 
sutarti ir Lenkija ir kitus ma
žesnius krasztus, szitas senelis 
Gerhart Eisler buvo Francuzi
joje. Jis czia pateko in kalėji
mą. buvo paleistas 1941 metais 

1 ir kaipo nuvargęs pabėgėlis at- 
' važiavo vėl in Amerika.

New York mieste gyvenda 
mas, senelis Gerhart Eisler tik
rai pavyzdinga gyvenimą gy
veno. Nors jis gyveno su žmo
na kuri pareina isz Vienuos, 
kai jis buvo Stockholm mieste, 
jis New York mieste gražiai ir 
pavyzdingai 
Lenkaite, 
kuri su juo atvažiavo isz Euro
pos. Gerhart Eisler gina kad 
jis gavo “divorsa,” persisky
rimą nuo pirmos žmonos Mek
sikoje, bet jokiu popieru divor- 
so negali priparodyti. jis per 
kara prisidėjo prie Susiedu 
draugyseziu, tapo net ir “Air- 
Raid Warden” ir paaukojo 
kraujo kai valdžia prasze,

Bet J is ir kitus darbus dirbo 
ir kitus vardus ir pavardes ne- 
sziojo apie kuriuos jo susiedai 
nei nesusapnavo.. Kaipo Hans 
Berger jis rasze Komunistisz 
kus straipsnius in Daily Work
er; kaipo Julius Eisman jis 
tankiai atsilankė in Faszistu
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Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co.,
MAHANOY CITY, PA.

Prieszu Komiteto ofisus. Szi
tas komitetas slapstiesi po var
du ir darbo kad buk jie neva 
prieszingi visiems Faszistams, 
bet tikrumoje visas tas komite
tas buvo perdem, skersai ir isz 
ilgai Komunistu tvarkomas ir 
valdomas. Daug musu raszyto- 
ju, laikrasztininku, redaktorių 
lesziku ir taip augsztu ir mo
kintu žmonių szitas komitetas 
suvedžiojo. (Saulėje jau du 
metai atgal buvo raszyta priesz 
szita draugyste ir komitetą.)

Szitas komitetas Gerhart 
Eisleriui mokėjo $150 in mene
si.

• . t..’’ U •
Jis susiraszinejo ir palaike 

glaudžius santykius su Samuel 
Kogan, kuris buvo žinomas po 
slapyvardžiu “Carr” ir kuris 
buvo vėliau Kanados valdžios 
suimtas kaipo Rusijos pavojin
gas szpiegas Kanadoje.

Czia tik pradžia visu to ma
lonaus senelio darbu. Ameri
kos slapta FBI policija vis 
daug daugiau žino ir tik laukia 
progos viską vieszai paskelbti. 
Valdžia tuoj aus insake kad 
Gerhart Eisleris turi būti su-1 
laikytas ir jam nevalia isz' 
Amerikos iszvažiuoti. Jis da
bar sugražintas in Ellis Island, 
kur jis laukia teismo. Valdžia 
insake teismui kuo greieziaa- 
sia ji patraukti in teismą ir 
jam pilnai už visus jo darbus 
užmokėti.

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKIT

keliu žmona. Kagi asz galiu tau 
padaryt? Asz jog tiktai atėjau 
tau patala parengt. Dideli 
minkszta patala. Ji da pikeziau 
nusijuokė ir prispaudė ji taip, 
kad szio net kaulai subraszke- 
jo.

Jie praėjo pro keksine kres
ni, prQ sandelius, pro nameli, 
kur vyrai daiba pabaigė iiusi- 
prausdavo priėjo maža aiksz- 
tele ir priėjo prie masyvinio 
bokszto, kurio smailas stogas 
ryszkiai danguj spindėjo.

Minia paskui ja seke, garsiai 
keikdama. Jos žodžiai persi
duodavo toliau, taip, kad ir už
pakalines eiles žinojo, ka Pe
tersiene esą storungiui pasa
kiusi. Dabar jos visos stovėjo 
■priesząis juoda pravira szach- 
tos bedugne ir žiurėjo in mil- 
žiniszka moterį kuri numėtė 
savo naszuli nuo krutinės ir
paėmusi žmogeli už apikakles, 
pakele ji ties juoda skyle.

— Taip, tarė ji, laikydama 
storungi už apykakles, szitai tu 
ir mus valdžioje pasijutai, sztai 
tavo lova. Ir ji pakratė ji,
kaip tuszczią maisza, isz vieno 
kraszto in kita. Zylbertas buvo 
kad jis sąmones neteko. Bet
pabalęs, kaip kreida, rodėsi, 
Petersiene velei ji pakratė. 
Idant nenustojus lys varos ji 
nusitvėrė už geležinio balkio.

— Pažiūrėkite in ji! Su
szuko ji in savo drauges. Szis 
vaikinas pavarė isz darbo jusu 
vyrus. Pažiūrėkite, kaip ka
daruoja jo tuszczią makaule!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant-puses mėto.

Pirkie U. S. Bonus

o Uncle Sam Says <

Have you stopped to consider that 
save-as-you-go is as important to 
you as the pay-as-you-go plan, which( 
millions of my nieces and nephews 
are rediscovering this month as, 
their best friend in meeting income 
obligations? When you arę signed 
up on the payroll savings plan or 
have arranged with your bank for 
regular monthly purchases of U. S. 
Savings Bonds, you’re bn an auto
matic, 4asy save-as-you-go plan 
which will enable you to meet future 
personal and family obligations, or 
a business of your own, pay for a 
new home, travel or education for 
your children. As a good American, 
you are paying your income tax 
bill to your Uncle Sam to help pay 
for the war. a good American,! 
you also have the opportunity to 
turn the tables on your Unclę Sam J 
Investing in U. S. Savings Bonds 
regularly, your Uncle Sam will pay, 
you $4 for every §3 in ten years, 

į *• U.S. Treasury Vepartmw^t

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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MOTERYS
na Ziberta in kosze, kiekviena'. | 
diena nuolankiai gryždavo na-^ 
mo, szeszta karta! Ir ne vienas 
ant storpilvio rankos nepakė
lė!

Ji pažinojo insiganiusi Zi-[ 
berta. Prisiminė jo trumpas 
kojas, deszreles, iszpusta pilvą, 
klėtkuotas kelnes, kurias jis vi-j 
suomet darbe nesziodavo. Pri-' 
simihe jo spiegianti, gaidiszka: 
‘baisa, jo begalini koliojimasi.

A! Lyg kad buvo sunku su 
tuo žmogeliu apsidirbti Tiktai' 
reikę jo jam kosere užkimSZE. 
Supleszyt klėtkuotas kelnes!, 
Prišlegt stora pilvą!

O! Ji rankomis pakratė, kad 
taip man jis patektu! Jau ji tie
sa jam veidan pasakytu. Toji 
nusip'enejusi kiaule, tasai stor
kaklis, kuris iszdrystas ju vyru 
nuskureliais vadint!

Senoji Petersiene susijaudi
no. Kelnes kaip pūsles jos ran
kose putėsi, veidas vis laibiau 
ir labiau tapdavo paniuresnis 
ir žiauresnis. Dideles krūtys 
begte bėgiojo po plona bliuz- 
kiute.

Margarieta iszejo isz namu. 
Ji nekuri laika žiurėjo in skal
bėja savo pilkomis blizgan- 
czipmis akimis.

— Ko taip akis iszputei? 
Paklausė piktai storoji.

dvestu.
Kraujas puolė jai in veidą, 

burna piktai susicziaupe. Lie
sas kūnas virpėjo, ir rankos

Didelis Skirtumas

t^TORA moteris Petersiene 
stovėjo kieme prie geldos.

Jos mėlynos bliuzkos rankoves 
buvo auksztai paraitotos, sto
ros rankos paskęsdavo karsz- 
tam muiluotam vandenyj, ji 
grumdė vyro kelnes. Gerai jas 
iszmuilinusi, ji atsargiai ved
žiojo per nusidėvėjusias vietas 
ir inszirdusiai tryne in geldos 
dugną sutersztas kelnių vietas.

Ji visa savo siela indedavo 
in darlba, kai-kada giliai atsi- 
dustant ir sustojant ant minu
tes, idant isztrint szlapia ran
ka noisi.

Ji turėjo rupeseziu, Ji atsi
dusdavo, kaip žemutine gyven
toja, ilgoji Margarieta, Kai-ka
da ji dejavo panasziai, kaip li
gota Karolina, kurios krūtinėj 
kažin-kas girgždėjo panasziai 
nepateptam ratui, o kosulis pa
likdavo ant lupu kruvinus 
taszkus. Ju visu vyrai sėdėjo 
be darbo.

Sztai ir dabar jos vyras Ka
rolis, sėdi antrojo aukszto kam
baryj, kaip nupliektas szuo. Jo 
burnos kampai nudribo, ir lai
kas nuo laiko jis piktai krank- 
teleja ir nusispjauna.

Auksztas, raumeningas Pet-. 
ras, Margarietos vyras, leng
vai pakeliantis, paniurusiai 
priglaudę prie sienos savo ga
lingus peczius, panasziai, kaip — Asz noriu tau kaž-ka pa

sakyt! Ir Margarieta arcziau 
priėjo. •

— Ar man? Storoji nuleido 
szalpias rankas.

— Taip, kaslink vyru, tese

— Kaslink vyru? Paklausė 
susijaudinusi storoji. Vekcžiau 
nekalbėk! Jie dasileidžia, 
idant juos koliotu nuskureliais 
ir ubagais, o paskiau riogso 
virtuvėje.

— Bet asz neturiu nieko 
valgiui pagaminti Tarė Mar
garieta, žiūrėdama stora jai in 
akis.

— Ir penki alkani vaikai, 
tai jiems nieko nereiszkia! Su-' 
szuko toji, ir jos balsas suvir-Į 
pejo. Bet neinsivaizdink, kad 

senis,” in ir asz galiu duot pieno, kaip
Į karve, negaunanti paszaro.1

— Ir jis pridūrė, kad mus Mano mažiulis verkia nuo va- 
tiktai tuomet priimsiąs, kuo- karykszczios dienos, dėlto, kad 
met mes pasiduosime ir sutik- negalto isztraukt isz mano kru-1 
sime. ant devynių valandų dar- ‘ ežiu nė pieno laszelio.

IMCtU

TARADAIKA

szluoste rankas juodu žiurstu ine krosai, perejo
1 ir garsiai paklausė;
j — Kuomet tai reikia pada- stojo nekuriam atstume 

: ryt, greitai?
Į — Greitai?
rietą ir atgal

Suszuko Mairga- 
atšigryžo. Tuo-

nuteistas pakart.
Net iszblyszkes Gotlibas, 

silpnos krutinės, kaip ir jo 
žmona, bet visuomet smagiai 
sžvilpaves, tiktai, kad selino 
laiptais, kaip vagis, Jo rankos 
kabojo, kaip viržiai.

'Storule Petersiene szito riie- 
' 'kžip'iiėghtojd'štiprasf. Ji gal

vojo apie tai, kad jog Karolius 
galėjo ja ant ranku pakelt, ne
paisant jos storumo. Ir sztai tie 
stiprus vyrai, tie atletai (stip- 
ruęliąi) leido save už duru isz- 
mest!

Jau szęszta diena, kaip jie 
gryta, nukorę galvas ir" ran
kas, kvailais veidais, lyg> kad 
gavusieji in kaili vaikai.

— Storasai Zibertas mus vėl 
iszvijo, tarė jai jos 
ja nežiūrėdamas.

• .. .
bo dienos, suniurnėjo paniurė
lis Petras.

— Niekszai, vagys, nusku- 
reliai, sztai kaip jis mus irugo- 
ja! Murmėjo džiovininkas Got-

Margarieta ramiai tese;
— Asz žinau. Dėlto ir pas ta-' 

ve atėjau. Ji da arcziau prislin-’ 
ko ir nutvėrė storunge už Ibliuz- į 

, „ .. .. . ...... (kos. Jeigu vyrai nieko negali
liba, ir tokia manera visi trys padaryt, tai mes sau turime pa- 
praejo szalią jos in namus. | gelbėt.

.Asztuoni szimtai suaugusiu— Mes? Nusistebėjo storun- 
stipriu vyru, su kumsztimis. gG; žiūrėdama in blizganezias 

k?1yiu kW su jiega, ku- Margafietos akis.
rios užtektu, idant paverst se-

Ant Gavėnios

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V 
Jėzaus Kristaus 10$. Laiszlkas 
arba muka musu Iszganytojaus 

' Jezuso Kristuso 5$. Tretininku 
Seraphiszkas officium 10$. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 10$, Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 20$. Maldų Vaini
kėlis knygute $1.00,

SAULE PUBLISHING CO,, 
Mahanoy City, Pa.

— Ak, kokis yra skirtu
mas tarp tavęs, o mano pir
mutinio vyro! dy

— Labai prastas: jisai 
yra danguje, nes nuo tavęs 
atsikratė, o asz buvau dan
guje pakol tave pažinojau.

meszlungiszkai insisege in sto- susirinkusios. jausmas. Pirmoji prie jo pribu-
runges peczius. | Kuomet storasai Zybertas vo Metiene ir nutraukė' jam

Toji suprato ir nedvejojo. Ji jas iszvydb, jis nulipo nuo ma- nuo galvos skrybėlė.
tiktai papurtė Margarieta,- nu- žu laipteliu, vedancziu in kok- Jis kruptelejo, bet isz vietos 

savo storo- nepasijudino. Jis tiktai pa-
mis kojomis per kiemą ir atsi- smerkiancziai palingavo galva 

žiūrėdamas in moterį, kurios 
akys žibėjo, kaip žarijos.

Tuo tarpu likusios pribėgo. 
Mažoji moteris inszirdusi pa
bėrė jam in veidą rieszkutes 
pelenu, nuo žemes, paimtu.

— Penimas meitėlis! Suszu
ko kita, sudavusi jam stora 
szaka. Bet jo ramumas ir ant 
jos bląivianczia paveikė. Jos 
negalėjo muszt ta ramu neap
saugota veidą ir nežinodamas 
ka daryt nuleido iszkeltas ran
kas.

— Iszmuszkite jam dantis! 
Szauke plona, isziblyszkusi m o-

nuo
vartu.
;— Atidarykite! Suszuko 

auksztoji Margarieta, bęsiver-
' jaus! Asz tiktai Karolina pa- žiaiit iii geležines Juris.
| Rviesiu- . — Ko jums reikia? Suszuko
' Bet Karolina jau buvo ant storpilvis. Nejaugi atėjote ant 
.laiptu. Jos mažos, geltonos savo vyru nusiskust? Gal but. 
i akys karsztai žibėjo, ji girdėjo 'jie jiegos neteko? Atsikalbine-

— Ko jums reikia? Suszuko

Luzerne viename miestelyje 
užtikau,

J 'ir' pas vienus užėjau, 
Gert labai užsimamiau,

Ii- puiku triksa dažinojau. 
Tam miesteli jeigu 

vyrelis pasirodo, 
Tuojaus moterėles viena 

kitai parodo. 
Kad gerymo bus invales, 

Jeigu ji in kur invilioti galės.
Pagavę sveteli aplink ji 

tupinėja,
Tuojaus geryma siūlinėja, 
Kad tik pradžia padaryti, 

Ir vyrukai indrasyti.
Žinoma, po tam turi maszmelia 

krapsztyti,
G-uzutes už fundyti, 

Ant galo, ir pinigus atima, 
Ir sau paima,

Už ka gerti turi, 
O paskui pasigeria guli. 

Toki triksai jau 
t nepasiseka,

Isztolo dabar szalinasi, 
Nes kožnas bijosi.

* * *
• «

Yra tokiu mergeliu, 
;Kaputinai,vyra nori gauti, 
Tai laikais nei su vaszeliu,

Negali jais pritrauki,
O tai tevelei vis taip daro, 

Jeigu vyrukus nuo ju nuvaro,
Yra tokiu teveliu, 

Ka pirma, nori pinigus 
iszvilioti, 

Bet sztai Hartforo 
vyrukai ne mano duoti,

Papraszo pas save 
atsilankyti, 

Kad dukreles pirma 
pamatyt,

Ir su joms susipažyti, 
Vaiszina su gerymais, 

O kada pinigu negauną, 
Vaida pradeda,

Ir da kaip koki vaikina, 
In lakupa pasodyt

. grasina.
Taip ne gražu; nedarykite, 
Doru vaikinu nuo dukrelių 

nebaidykite,
Ba tai ant gero 

neiszeis,
, i

O dukrelai pražilti pareis, 
Dabar apie szita dalykai 

acino.nr” bus gana,
Gal pasimatysim vėliaus.

' pasikalbėjimą.
— Jus einate in dirbtuves T, eit ? Jis kalbėjo iszleto ir inti- 

Paklause ji plonu balsu. Ar pa-j kinaneziai, dėlto, kad net gerk- 
imt man kaczerga? Drūta geležie taukais užplaukė.
žine kaczerga? Abelnai, ne ne-, —Mes norime tavęs! Vėl su
teikia. susigriėbe ji, užteksai ir szuko Margarieta.
mano ranku. Asz ta nutukusi 
velnią savo rankomis pa
smaugsiu.

ja vakarais pas jus in lova at-

— Taip, tavęs, riktelėjo Me
tiene.

— In tavo lova! Sukriokė 
Ji ilgai ir kaukinaneziai už-J ligota Karolina ir spjovė per

sikosejo, liesomis ir geltonomis, groteles skreplį krauju, 
rankomis.-Įirilaikydama,, indu-. Visos stengėsi viena kita 
busią krutiną, ir kraujais nusi- perszaukt. Nekurtos pakeldavo 
spjovę. y Jos iszejo in ulyczia.. akmenis ir mesdavo in storun- 
Ulyczioje stovėję kainiynlros; gi, Tiktai storoji Petersiene 
storoji Metiene, abi Kalinaus- tyliai stovėjo. Ji visu kunu at- 
kienes’ ir senuke Szulciene. '

— A.r eisitę ;są mumis? Pa- pirmoje eitoje'ir niūriai ir pik- 
klause auksztoji Margarieta,

—-Kur? Paklausė Szulciene.
— In dirbtuves, u

Norime pakart nutukusi Zibe 
ta, idant yyrąi yęl . galėtu stot silenkdayo nuo lekianczm m ji 
i n dauba.

” ■; SU ‘. U! i
— Ęį, ei! Suszuko tūla Len

ke, ir asz su jumis.
— Asz taip-pat! Suszuko

mažoji Betcheriene ir nu- 
szluoszcziusi savo mažam kū
dikiui uosi, nubėgo paskui ki
tas. /z” :

Kuomet jos keliavo pro 
krautuve mėsininko Berngar- 
do, ju buvo jau dvideszimt as
menų. Czia susisuko dąug mo
terų su ragažemis ir su krep* 
sziais. Bet' gudra-galvis Bern- 
gardąs joms mėsos neatleisdą- 
vo.

—- Asz atleisto jums, kuo
met jus turėsite pinigu arba 
kuomet jusu vyfai stosią dar
ban, szuktelejo jis isz savo 
krautuves.

— Eikite su mumis! Suszu- mėgindama jas iszlaužt. Bet 
ko Margarieta užianeziai ir ne-' szios nesidavė. Tuomet ji pra-j 
rimaująncziai miniai.

— Kur? Suriko moterys.
— In dirbtuves, pas stor- duris auksztyn, mėgindavo jas 

pilvi Ziberta. pamojo joms Me
tiene,

sireme in vartus, stovėdama

tai žiurėjo in storungi Zyberta.
Szis linksmai sukinėdavo 

moeziute. prie moterų savo nutukusi vei
dą. Jam buvo juokinga. Jis isz-

akmenų ir net juokaujant grū
mojo tom, kuriom stokavo jie- 
gu damest in ji akmeni.

— Jis da juokiasi! Suszuko 
auksztoji Margarieta, taikin
dama in ji dideli akmeni.

—• Mes privalome ji pasiekt, 
kriokė kitapbėlsdamasi in sun
kias grotas.

— Lau'žkite vartus! Ne at
leisdavo stovinczios užpaka-

Didžiule Petersiene vis da 
tyliai žiurėjo in storungi, jo be
sijuokiantis veidas ja be galo 
supykdė. Ji visu kunu užgulė 
auksztasias duris,' mėgindama 
jas iszlaužt. Bet szios nesidavė. 
Tuomet ji pradėjo mėgint jas 
pakelt. Ji savo raumeningomis 

I rankomis kėlę duris auksztyn, 
w-x I -i f“. inrr I n i, ..r Z . ♦-

— Taip, mes.
Storoji pasilenke per gelda

ir sumurmėjo;
— Sakyk, kaip ir kokiu bu-'jtoti savo prenumerata už laik- 

du? Jos viskam kliudo tasai1 raszti “Saule.” Del daugelis 
nutekintas meitėlis, Zibertas.' laikas jau pasibaigę ir apie tai

Susimildami, jeigu iszkeliao* 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo sė-j 
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia ' savo 

i varda ir pravarde bet nepadub-, 
teris, kuri stovėjo’ užpakalyj da kur ^eno ir in kur iszVa- 
kitu.

Perskelkite jam jo varine 
kakta!

— Duokite jam gerokai per. 
nutukusi snuki!

— Ar turite kuri-nors ka
czerga?

Visa tai buvo tiktai žodžiai, 
gi veikt niekas neiszdryso. Bet 
stovėjusios arcziau iszvydo, 
kad jo veidas iszblyszko, kaip 
drobe, kojos pradėjo drėbėt. 
Jis su baime in jas žiurėjo ir 
iszleto pakele rankas apsigyni
mui. <

Tuo laiku per minia grūdosi 
Petersiene. Ji pirmoji buvo 
parpuolusi prie vartų, ir jai 
daug jiegos reikėjo iszsiragoT 
žint isz minios. Dabar ji, kaip 
furija, ženge per minia. Ji dir-! 
bo alkūnėmis, kaip irklais, -j—' 
deszinei ir kairei, pakol nepri
ėjo prie vaikino.

Zyberto akys visiszkai isz arba Nekaltybe'.siuste F H 
baimes pabalo, kuomet jis ja bertas Velnias; Medėjus; Kąig 
iszvydo, bet Petersiene jau sza- Kuzma Skripkorius' liko Tu^-

žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la^ 
bai maiszosi, o del mus yra nė-> 
reikalingas sukimas galvos’ 
jieszkoti po visas knygas isa 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir greicziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mp3 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

' . - ■ 1

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Burikę 
ir Surikas, Kareivis ir Vęlnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko, 

| pasaka); Užliekos isz Senovės 
i Padavimu; Peary ant Žemgaliu 

po (Atminimas isz keliones irt Ijer 
dinius Krasztus). 96 pus. .

Trys Istorijos apie Irlandą

lia jo stovėjo.
[Tasa Ant 2 Puslapio]

dėjo mėgint jas pakelt. Ji savo, 
raumeningomis rankomis kete

< . . inuo zzoviesku nuimt. Kaimyn-i 
kos jai pagelbėdavo. Užgulė

— Taip, jis privalo mus vy- bendrai, kiek buvo jiegu. Du
ras vėl in darbą priimt, tarė isz 
pažiūros menka moteris.

— O, ho! Sukriokė Karoli
na, mes ji norime uždo'bt.

— Pakart!
— Arba in szaclitą inmest!
Moterys visos draugė reke

rys nucziuo'že nuo zoviešu *ir 
griuvo triukszmu, patrauku
sios paskui save arcziau sto- 
vinczias. Likusios mėtėsi, ap
lenkiant puolusias, in storun- 
gi. Szis stovėjo nesijudinda
mas; nustebintas nepaprasats

ir klykė. Aiksztejc ju apie du Pętersienes jiega.
szimtu susirinko, o kuomet jos Kuomet moterys inejo in kie-j 

Į pro kapines keliavo, ju buvo ma, jis buvo bebandąs bėgt,
keturi szimtai. Kuomet jos prie bet kojos jam atsisakė tarnaut.1 
dirbtuvių priėjo, visos darbi- Abelnai, apart nusilpnejusio 
ninku kvartalo moterys buvo kūno, ji užlaikė ir žingeidumo

Neužmirszkit atnau-

Henry-
NEEDED

Ju priederme buvo ji nugala-' praneszeme ! Bizni be pinigu 
hint, arba pakart, arba inmest sunku varyti, ypatingai, laik 
in' sžachta! Bet jie bailus ir to rašzczio, kuris sureikalauja 

kožna doleri. ACZIU!nepadairysia!
. — Klara, jie szito nepadary

sia. Jie tai neiszdrysia pada
ryt. Margarieta insikaibino in 
stiprius kaimynkos peczius.

— Nu? Paklausė Petersiene. 
(Ji Margarieta suprato!) Jos 
raumeningos rankos meszlun- 
giszkai susigniauže.

— Dėlto‘mes, Klara, asz ir 
tu ir kitos, tai privalome pada
ryt, idant vaikai badu neisz-

“Talmudo Paslaptys’’

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15$ ::

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

don t forget

Turtingi Szunes

ting Ponu. 78 puslapiu,
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

Szitiedu szunes, Gunner 
ir Pat, paveldėjo 30,000 do
leriu turtą, kai senas advo
katas Carleton R. Bain
bridge pasimirė. Jis savo pi
nigus paliko szitiems szu-

nims ir paskyrė savo dranga 
Charles Cohnelley, kaipo 
prižiūrėtoja, kad jis szituoB 
szunis gerai laikytu, prižhi- 
retų ir visko j iems pristatyst 
tu.

----
By Carl Anderson

YOUR 
shape is 

weeded

Don't Forgv.

GIVE TO THE
PED CROSS

F •' Your 
SHARE IS 

t, WEEDED 
' '* ** r 

don't forget

Amerikos Raudon asis Kryžius Pradėjo Savo Auku Vaju Visoje Szalyje. To
dėl, Nepaniirsz|iitę, Savo Auką!!!

r i



’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
—

— Utarninke pripuola iSzv. 
Kirilio Jeruz. Taipgi ta diena 
1855 met., miire Petras Armi
nas, Lietuviu raszytojas.

—• Turėdami koki elektvi- 
kini daiba namuosia, nenž- 
mirszkite duoti del Florijonui 
Boczkauskui, Flo Electric Co., 
300 W. Pine uly., telefono Nr. 
163-R, telefonuokite o atva- krežiu gyveno su 
žinos pas jus ir duos visame įge- viename kambaryje, 
ra patarima.

—■ Ketverge Szvento Vul- 
firjono.

Treczias Raitelis 
"Badas”

WASHINGTON, D. C.— 
Szventame Raszte yra paminė
ta keturi pražūties raiteliai. 
Treczias isz tu raiteliu yra 
“BADAS.”

vi-

Shenandoah- Pa. — Juoza
pas Pecziulis, kur jis buvo ant 
burdo pas Ona Kupstiene, 199 
Schulykill Avė., ant Heights, 
pasimirė Seredo j, 6 valanda va
kare, Locust Mt. ligoribute. 
Velionis buvo angliakasis. Gi
męs Lietuvoje. Paliko penkis 
aliukus: Joną Karukszti isz 
Philadelphia, Pa., Vinca Ka
rukszti, Chicago, Vinca ir Jo
ną Sakovicziai, mieste; Vincą 
Paulauska, Girardville. Taip
gi trys anūkes: Marijona Yan- 
cziuoliene, V. Bubniene ir po
nia Swenson, mieste. Laidotu
ves in vyko Nedelioj, 2-tra va
landa popiet, isz graboriaus 
W. Levanaviczio koplyczios, 
206 N. Main uly., ir palaidotas 

. ant Kalvarijos kapinėse.
’ t Sena gyventoje Katarina 
Szreine nuo 216 E. Penn uly., 
pasimirė Ketverge 10:15 va
landa ryte namie, sirgdama per 

. koki tai laika. Atvyko isz Lie- 
■ tuvos daugelis metu adgal. Pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos. Josios vyras Jonas mirė 
apie du metai adgal. Paliko dvi 

, dukterys: ponios Ad. Goodrich 
mieste ir Ch. E. Gradwohl isz 
Detroit, Midi., taipgi du sunu: 
Joną mieste ir Juozapa, Ches
ter, Pa. Laidos Seredoje, su 
Szv. Misziomis Szv. Jurgio 

jbažnyczioje 9 valanda ryte ir 
bus palaidota parapijos kapi
nėse.

“Asz ana diena nuėjau in 
į vienus namus kur trylika vai- 

savo tėvais 
Vienas 

vaikutis gulėjo ant grindų ne
gyvas ; visi kiti, akis instiebe in 
mane 'žiurėjo kaip kokia pa- 
szauta stirna. Visi jie viens 
prie kito glaudiesi kad nors 
kiek susisziltu. ’’ Szitaip Rau
donojo Kryžiaus atstovas, 
Fred G. Sigerest, Bucharest 
mieste pasakoja apie žmonių 
likimą Europoje. Jis sako kad 
daugiau negu 500,000 tokiu 
szeimynu tenai 
kraszte randasi, 
nijos krasztas 
mirszta.

Moldavijos
Visas Ruimu- 
dabar ’badu

Amerikos valdžia pasiuntė 
kariszko maisto 7,000 tonu te
nai. Kongresas paskyrė 17,000 
tonu javu ir 24,500 tonu grudu 
del szio menesio Rumunijos 
žmonėms, ir pasižadėjo prista
tyti apie 17,000 tonu kas mene- 
sis. Rumunijos valdžia pasiža
dėjo pilnai už visa szita pagel
ba užmokėti.

mažai lietaus ’buvo beveik 
soje Europoje ana meta.

Sovietai ketino panaikinti' 
visus suvaržymus ant duonos, 
bet ana Rugpjūti (Aug.) pa
skelbė kad suvaržymai yra rei
kalingi. Sovietai sako kad szi- 
tas 'badas yra baisesnis už 1921 
metu bada, kad 25,000,000 'žmo
nių badavo ir viens kita žudė ir 
valgė.

Bet isz kitos puses, galima 
sakyti kad Sovietai pasirinko 
bada ir savanoriszkai badauja. 
Kremlinas jau seriiai nutarė 
taupinti maistia del ateinanezio 
karo. Dabai* Rusijoje randasi 
daug maisto valdžios triobose, 
bet szitas maistas yra tenai su
krautas del ateinanezio karo.

Galima Rusija kaltinti už ba
da visoje Rumonijoje, nes So
vietai tiek daug javu pareika
lavo ir gavo isz Rumunijos 

i žmonių .pernai kad jiems be- 
• veik nebeliko gana del sekios, 
i Ir Sovietai nustatė kad Rumu- 
. nijos gyventojai turi * iszmai- 
, tinti Raudonąja Armija kuri 
■ tenai randasi. .

sikrauste in Hazletona. Prigu
lėjo prie SS. Petro ir Povylo 
parapijos, ir prie Eagles drau
gyste. Paliko savo paezia Le
okadija (po tėvais vadinasi Ar- 
bacziauskiute isz Shenadoro), 
sunu kareivi Alberta kur jis 
tarnauja Newfoundlandijoje;1 rado, 
jo motina Marijona SaJbalaus-Į 
kiene isz Shenadoro; trys sese
rys: P. Stone, isz Phildelphia, 
Pa., A. Arant, Cleveland, O., ir 
V. Bredickiene, Shenadoro.

Du laivai pribuvo in pagelba 
ir paėmė jurininkus. Kai szita 
straipsneli raszome, laivai ir 
eroplanai jieszko mažos valte
les, in kuria keli jurininkai in- 
sisedo ir apleido laiva pirm ne
gu jis suskilo. Iki sziol j u ne-

padaryti ir Rusijai kelia už
kirsti. ’ ’

SKAITYKIT
A TTT

MAHANOY CITY

— Szv. Juozapo vietines 
parapijos metine szvente, Ma
hanoy City, Pa., prasidės Utar- 
ninko vakara, Kovo (Mar.) 18 
d., 1947 m., su Miszparais. Pa
mokslą pasakys' Kum Jeroni
mas Bagdonas nuo Szv. Pran- 
ciszkaus Parapijos Miners
ville, Pa., buvusis Szv. Juozapo

Pirm negu laivai pribuvo m 
. pagelba, eroplanai isz padan- IID . ■-■'Ci

giu paleido kėlės vai teles ir ra
dijus ant vandenio szalia to ne
laimingo laivo, kad jeigu jis 
nuskęstu pirm negu laivai pri
bus kad visi jurininkai galėtu 
iszsigelbeti su tomis valtelė
mis. Eroplanai taipgi kelias to
kias valteles staeziai ant to lai
vo paleido. Bet tie kiti laivai 
in laika pribuvo ir i 
tas valteles panaudoti.

Senatorius Taft, pirmininkas 
pasakė kad Senatas ir Kongre- 
as turės net ir naktimis dirbti 
ir tartis, kad viskas butu nutar- £afaye((e FiSh Market 
ta ir įszaiszkmta sulyg Prezi- J 
dento Trumano patarimu.

Kai tik Prezidentas Truma
nas paskelbė, kad Amerika sto-

1 ja Graikijai ir Turkijai in pa- 
I gelba priesz Rusija, Kongresas 
atszauke savo insakyma panai
kinti visus jaunu vyruku var
dus, kurie gali būti paszaukti 
in vaiska. Nors dabar jau ne
ima vyrukus in vaiska, bet vi
si tie ofisai turi visu tu vyruku 

............ . Toks nusi
statymas reiszkia kad, “Kon
gresas nujauezia, kad toks Pre-

PLATINKIT!

204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

nereikejo’vardus PaIaiky«-

Atidarytas: Seredoj.
Petnyczioje per

Visiems Draugiszkai Patarnauja.
Mes parduodame visokiu Zuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp.

I Clams, Scallops ir Ousterius, Silkių ir 
Makreliu. Orderius pristatome 
namus. Telefonas 273.

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorukas, maldų knyga Tilžės

SHENANDOAH, PA
BRANGUS LIETUVI!

Lietuva yra Rusijos Komu
nistu pavergta. Jos gyvento
jai yra žudomi arba privairtos 
darbams siuneziami in Sibirą. 
Ju namai ir žeme be atlyginimo 
-pervedama Rusijos Komunis
tams.

Mes Amerikos Lietuviai ži
nodami kas darosi musu tėvu 
žemeje negalėjome ranka pamo 
je ramiai sau sėdėti. Todėl 1945 
metuose, buvo suszauktas vi
suotinas Amerikos Lietuviu 
Seimas, Pittsburgh, Pa. Ten 
reikalą apsvarsezius tapo suor- 
ganisuota “Amerikos Lietuviu 
Taryba.” Jos tikslas yra gin
ti Lietuvos ir jos žmonių teises. 
“Taryba” insteige New Yorke 
‘“Amerikos Lietuviu Informa
cijos Centra.” Szis Biuras 
renka apie Lietuva ir jos žmo
nes žinias, leidžia anglu kalba

Bet ne vien tik Rumunijoje 
tas treczias pragaiszties raite
lis “BADAS” siaubia.. Vokie
tija, Austrija, Lenkija- Yugo
slavia, Italija, Graikija ir be
veik visi kiti krasztai pana- 
sziai 'badauja.

Prezidentas Trumanas ana 
sanvaite prasze Kongreso pa- 
skerfi 350,000,000 doleriu del 
užsienio paszelpos. Amerikos 
valdžia pasižadėjo szelpti 
Graikijos žmones ir padėti ju 
valdžiai atsispirti priesz Rusi
ja.

Kaip ir tyczia, negana kad 
baisus karas viską sunaikint, 
bet prie to prisidėjo ir gamta. 
Pernai pjūtis buvo laibai pras
ta, baisiai daug javu žuvo nuo 
sausumos, karszczio ar szal- 
czio. Rusija neteko daug mais
to kai beveik visas Ukrainas 
iszdžiuvo ana pavasari. Labai

Czia dabar iszkilo labai keb
lus ir painus klausimas musu 
valdžiai. Buvęs Sekretorius 
Byrnes nutarė tik tuos krasz- 
tus szelpti kurie yra sziapus 
tos geležines Sovietu uždang- 
ties, kurie nėra po Rusijos na- 
gaika. Bet szitas nusistatymas 
jau dabar yra permainytas, nes 
Amerika jau dabar szelpia Ru
munija, kuri yra po Rusijos 
valdžia. Toks nusistatymas yra 
musu valdžios daromas, kac 
gal kai tie žmones badaus, jie 
sukils priesz .^Sovietu valdžia. 
Ir isz kitos puses, kai mes to
kius krasztus szelpiame, mes 
isz tikro szelpiame Rusija, nes 
Sovietai beveik visa ta paszel- 
pa sau pasisavina.

Nežinia kaip szita 
naujas Sekretorius 
iszrisz, nes jis ne už 
pasisakyti kur jis stovi ir 
jis rengiasi 
krasztais kur 
vieszpatauja.

Szventas Juozapas

PAVOGĖ TRIS
DOLERIUS

Gavo In Kalėjimą Del 
Visu Metu

parapijos vikaras. Tuojau po 
Miszparu Iszpažįritis bus klau
soma. Daug svecziu kunigu 
szios apylinkes atvažios su
teikti dvasineipagelba. Taigi, 
vi jome ,-g^i n .prjaga atlikti
Velykine Iszpąžintį. Seredoje, 
Kovo (Mar). 119 d., Szv. Juoza
po szventeje, Szv. Komunija 
bus iszdalinta 5-ta valanda ry
te. Miszios bus 7, 7:30, 8 ir 9 va
landomis. Iszpaižintis bus klau
soma ir Seredos ryte priesz 

__ Szv. Miszias. Szv. Juozapo at- 
Marshall1 laidai pasibaigs su palaimini- 

ilgo turės:mu ®zv. Sakramentu Seredos 
ka'ryte paskutiniu misziu 9-ta 

Seredos vakara 7-ta 
valanda bus Graudus Verks
mai.

klausima

daryti su tais valanda.
Sovietu armijos

• * I
skyrius visuose lietuviais a p- guldo, mes gi eikime jiems ln 
gyventuose miestuose. Shena
doro Amerikos Lietuviu Tary
bos skyriaus valdyba, musu pa
stangomis Kovo ’(Mar.) 2-tra 
diena, ’buvo surengtos prakal
bos tikslu, kad paaiszkinus
Lietuvos ir jos žmonių skau- szome siusti musu skyriaus iž-

pagelba bent su auka. Todėl, 
tam szventam musu tautos rei
kalui ant kiek Tamistos isztek- 
lius leidžia duok didesne auka. 
Visa musu tauta Tamistos au
ka labai invertins. Aukas pra-

zidento Trumano Žingsnis gali-1’1'0;"1110 grąžais csluloidos apdarais,
ir kara iszkelti!

400 KOMUNISTU 
AUGSZTOSE 

VIETOSE

LAIVAS PER PUSE
PERSKILO

laikraszti ir knygeles ginant 
Lietuvos ir jos žmonių teises. 
Laikrasztis ir knygeles yra 
siuntinėjami veltui Suv. Vals., 
Senatoriams, Kongresmonams, 
kitu tautu ambasadoriams ir 
kitiems pareigūnams. Apart 
-to, Tarylba iszlaiko informaci
jos arba daneszimus biurus ir 
Europos svarbiuose centruose, 
siunezia savo 'žmones in tautu 
suvažiavimus. Tas didelis dar
bas reikalauja daug leszu.

• Czion Amerike Taryba turi

misziu maldos su paveikslais $1.75; 
Vainikėlis, maža maldų knygele, pa
veiksluotos misziu maldos 75c; Kan- 
tyczkos giesmių knyga $2.50; Afici- 
eraus auksztu klausimai, o kareivio 
mandagus atsakymai, maiszas juoku 
15c; Alenute ir Jonukas gražios pasa
kos 25c; Apie dangų, saule ir kitas 
planetas 10c; Biblija su apie 379 naa?, 
jais paveikslais su apskaitymu ka ji,ęt- 
reiszkia $2.25; Celibatas arba neže-r 
notų kunigu gyv. 30c; Burtai ir bur
tininkas 35c; Dainų knyga gražiausiu 
dainų 75c; Detroito lietuviu muszty- 
nes, už dalinimą nekatalikiszku lape
liu prie bažnyczios 35c; Pamokslai,

BINGHAMTON, N. Y. — 
Edward Zacker, 37 metu am
žiaus žmogus pasivogė isz savo 
žmonos masznos tris dolerius 
ir už tai buvo apsūdytas ant vi
su metu in kalėjimą.

Teisėjas Walter J. Relihan 
pasiaiszkino kad jis taip ta 
žmogų apsudino už tokia maža 
vagyste už tai kad jis tik ana 
sanvaite buvo in teismą pa- nistu ir isz Komunizmo yra tik- 
trauktas už tai kad jis labai ap- rai baisus musu krasztui, 
musze savo žmona, buvo apsu- Komunistai inlenda in ‘ 
dytas ant metu m kalėjimą ir tas ir atsakomingas vietas ir budas iszmokt angliškos kalbos, be 
paskui buvo jam dovanota ir gali daug žalos visam krasztui kito pagelbos 35c; Laime ir planetos, 
ii« hnvn rmlAiRt.flR Dabar iisLoAnvTTti nuspejimai 25c; Paparczio žiedas,;nu

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

valdžioje. “Aiszkiai matyti,”]jnu pne vagilycz-ius ouv, x eiiiiVA.oiai, 
Sako SZltOS Administracijos va- spyeziai, monoliogai ir pilnas trokas 
dai, “kad musu valdžia ar ne-ju°ku 35i Eustachijusa graži apysa- 

' . . . , ka isz pirmutiniu amžių* krikseziony-
apsiziuro ar visai nepaiso kas|beg 35c. Iszganingi dunojimai apie 
mUSU Valdžios vadeles laiko ir sopulius Motinos Dievo 35c; Girtuok- 
kas sudaro valdžios sztaba.”

Vaizbos Administracija per- 15 paveiksliu 35c; Geros rodos ir nau 
spėja kad pavoj'us isz' Komu-.dingi pamokinimai 15c; Gudrius pie- 

|menukas, žiemos pasaka 25c; Istorija 
.seno ir naujo Testamento 25c; Kaba- 

nes las, laimes nuburimai 15c; Karves ir 
aup-sĮg-igardu suriu padarimas 25c; Kelian- 

° ’tojai in szventa žeme 35c; Lengvas

liu gyvenimas, ju gadzinkos ir szei- 
miniszkas gyvenimas. Nupiesztas su

jis buvo paleistas. Dabar jis 
patupdintas in kalėjimą ne 
vien tik už ta. vagyste, bet ir už 
ana prasikaltima.

Dabar vyrueziai gali pasi
mokinti, kad isz tikro pavojin
ga vogti pinigus nuo savo žmo
nos, nes gali kitiems būti pana- 
sziai.

KONGRESAS
SKUBINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerika stotu Graikijai ir Tur
kijai in pagelba priesz Rusija. 

Senato ’Užsienio Reikalu Ko
misija tuojaus susiszauke visus 
augsztus Laivyno ir Armijos 
karininkus pasitarti.

Kongreso Užsienio Reikalu 
Komitetas taip pat daro ir dau
giau rengiasi pridėti prie Pre- 

Fort Dear-1 zidento Trumano pareikalavi-

padaryti.

Visi Komunistai yra Rusijai 
isztikimi ir jie pasinaudoja sa- .au. pavcinaiciio 
vo intekme ar augsztomis vie- ėalas kuris apsud.

* _ ,v. . . .. kur ji yra ir kam rexnannga uvu,
tonus musu valdžioj a, padėti tas in g.eresnj įr laimingesni gyveni-

sako kur ir kaip ji atrasti 25c; Pata
rimas vyriams ir moterims apie lyties 
dalykus ir kiti szeiminiszki patarimai 
su paveikslais $2.50; Pontsko Piloto 

. Jez. 10c; Pekla, 
kur ji yra ir kam reikalinga 30c; Rak- 

■ _ . i- 
Rusijai ir Komunizmui. Jie net ma nurodo kaip tapti turtingu $1.00;

1 Sveikata ligoniams knygute apraszo 
apie 350 visokiu vaistiszku augmenų 
ir nuo ko jie yra 25c;Naujas saviszro- 
las su paveikslais juokingi skaitymai 
40c; Praloto olszausko darbai ir nuo- 

_r__ _______„. j
. . . . , |su paveikslu 25c; Virėja, kepeja su

baisiai daug atsakomybes duo- api^ 450 visokiu reikalingiausiu re- 
dame tai sprogstanezios ceptu $1; Laiszkams popiera in Lie- 
“ 'tuva su pasveikinimais ir dainei, 1Atom bombos komisijai, ir tuz 40c ŽOLES ARBATOS for

moje: Kiekvienos rusies atskiria: in 
pakelius su lietuviszkais ir angelskais 
nurodimais. Nuo nervu, iszgasczio,

savo kraszta, Amerika iszduos
ar parduos Rusijos gerovei.

Szitie biznierių vadai ir at
stovai primena- kad mes dabar]IJelnas už pasmaugima savo meilužes

dabar nesirūpiname kad ta ko
misija sudaro.

Rusijos sznipai ir Kopiunis- bemieges, galvos ir sprando skaudeji- 
, . . , , - . T_T , |mo ir visokios nervu suirutes 85c;Nuo
tai viską žino kas darosi Wash-suvajįnjjmo jr patajSimo kietu viduriu 
ingtone. Jau priėjo prie to kad 60c; Nuo inkstu ir streinu skaudeji- 
kitos tautos, kiti krasztai bijo-H vaf\laukan a’™!nel^s 6,0c: ^e’ 

\ ... isislapyk bemiegant 60c; Nuo kosulio,
SI SU Amerikos valdininkais dusulio ir mainu astmos, lengvina at- 
pasitarti, nes jie sako kad Ko-jkoseti 60c; Nuo cukrines ligos 85c;

. , . v. . . . ’Nuo nemalonaus kvapo isz burnos 85munistai žino viską pirm negu c . Nuo užisenejusio nosies ir galvos 
musu valdininkai.

Szita Vaizbos administracija kūmo paitaisimui, oh boy, gerayeikia 
staeziai sako kad musu valdi-Įne tik vyriams- bet ir sutingusiąs lei- 

. .. ......... įdūkęs pa-^kstina $1.25; Moterių me-
ninkai ir politikieriai nieko ue-!nesįnju reguliavimas 60c; Gimdos te
daro priesz Komunistus, UŽ tai,: nikas praszalina kliūtis nevaisingu- 
kad jie ju bijosi ir nenori Ko
munistu užgauti. Musu politi
kieriams daug labiau rupi atei- szir4les 
nanti rinkimai ir partijos sto
vis, negu kraszto gerove.
nenori Komunistu užkibinti ar
užgauti, nes jie nori kad visi 85c; Aukszto kraujo milteliai 5 unc. 
tie raudonieji juos remtu ir už ri; Tyra mostis maiszina bile koki

[r.io, varo laukan akmenėlius 60c; Ne- 
isislapyk bemiegant 60c; Nuo kosulio,

katario, hay-fever, $1.25; Nuo viso- 
ikiu rumatisku sausgeliu 60c; Vyrisz-

HONOLULU. — Amerikos
I prekybinis laivas 
į born” kuris aliejų veža per pu- mu. 
se perskilo kai baisios vėtros ji 
užpuolė Pacifiko marese. Juri- klausimus paszalino ir rengia- 
ninkai pasiliko ant abieju laivo(si ta Prezidento Trumano klau- 

_ sima iszkelti pirm negu szis nie
kos eroplanai greitai pribuvo ( nesis užsibaigs. R.l 
ir vis sukosi apie tuos jurinin
kus ir rode kelia kitiems lai- natoriai nesutinka su Prezi- 
vams, kurie greitai skubinosi dento Trumano nusistatymu, 
in pagelba. Kai tas laivas per- Bet beveik visi laikrasztinin-

džia padėti. Kalbėtojais buvo dininkui, Mr. George Uritis, , .. . . . „ • I .
e • ! • onn at at • cu ai j . i daliu ir lauke pagelbos. Amen-! siProfesorius P. Padalskis, Sen. 200 N. Main St., Shenandoah J 

H. Watkins, S. Gegužis ir kiti.
Susirinkimas užgyre tam tik
ras nutarimai ginant Lietuvos 
žmonių laisve. Nutarimai bu
vo pasiustos Suv. Vals. Prezi
dentui, Valstybes Skyrui, Se
natoriams ir Kongresmonams.

Minėtose prakalbose buvo
padarytai “Amerikos Lietuviu 
Tarybos” reikalams rinkliava, 
surinkome $364.58. Atsižvel
giant in svarba reikalo mes no
rėtume tam musu tautos szven
tam, ir jos gyvybe ginaneziam 
darbui sukelti bent viena tūks
tanti doleriu ($1,000). .Todėl, 
sziuomi kreipiame įn Tamsta, 
su praszymu aukos. Per mus 
aukos praszo visa Lietuva ir 
visi jos 'žmones. <

Lietuvos 'žmones gindami 
Lietuvos laisve savo galvas

Visas Kongresas visus kitus

Pa. Praszome tai padaryti 
priesz Kovo 25 d., 1947m.

Isz kalno dėkodami Jums už
Jusu duosnuma,

Amerikos Lietuviu Tarybos,1 skji0; viena dalis nuo kitos toli kai ir dipliomatai su Preziden-

Tik keli Kongresmenai ir Sė-

mo 75c; Trajanka.de! arielkos, 75c; 
Pailiu arbata 85c, Mostis $1.25; Nuo 
surūgusio pilvo, heart-burn 85c; Nuo 

s ir vandeninies ligos 60c;
Kraujo valytojas valo krauja 60c;

i Plauku tonikas augdina plaukus valo 
Jie paliszkanus ir apsaugoja nuo slinkimo

ir pražylimo 60c; Seneliu arbata ku
rie nuvargę ir negali ramiai pasilsėti

Shenandoah, Pa., Skyriaus 
Valdyba.

Hazleton, Pa. — Laidotuves 
a. a. Alberto Sabalausko, kur 
jis numirė Petnyczioj, Hazle
ton ligoribute, atsibuvo Panę- 
delyje- su apiegomis SS. Petro 
ir Povylo bažnyczioje mieste, 
9:30 valanda ryte, ir likos pa
laidotas Szvento Jurgio para
pijos kapinėse Shenadoryje. 
Apie keturi menesiai adgal ve
lionis likos sužeistas Hazle Mi
nes kasyklose nuo ko nepasvei
ko. Gimęs Shenadoryje. Apie 
szeszi metai adgal velionis per-

juos balsuotu per rinkimus.
buvo vėjo ir bangu nuneszta, tu Trumanu sutinka ir sako  
apie deszimts myliu. 'kad, “Taip jau seniai reikėjo skaitykit “saule” platinėti

nežiuli rože, eczema ir t. t. $1.25; Ra
munėlės, trukszoles, liepos žiedai, Va
lerijonai, peliunas po 25c; gausit pas

M. ŽUKAITIS, 336 Dean Park, 
Spencerport, N. Y.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
obs .. ..HEDDY KJLOWATT .,.. Odd 
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THE JOBS I DO FOR YOU 
IN YOUR HOME ARE REALLY 
MIRACULOUS, BUT USED SO MUCH 
AND WITH SUCH DEPENDABILITY 
' ‘•AT YOU’D BE SURPRISED IF 
A SWITCH D/DN'T W0PJ(-

Copyright 1944 by Roddy Kllowott

-50 THESE MARVELS IN YOUR 
HOME SEEM COMMONPLACE. 
but electricity cthavsme) 
DOES A LOT OF UNUSUAL OR 
ODD UO3^, 7~OO, Z-/KE THE" 
ELECTRIC SCREENS FOff AUTO- 

MAT/C FLY CONFROE FTC. Hi 
TELL YOU MORE LATFr &UF 
NOW / WANT YOU TO MEET 
A NEWCOMER TO MV STRIP.

/OU'Ll. S£f MOfff OF 
Vdaffv' in my next strip 
' WHEN / TELL ABOUT /W OPD 
JOS / DO. METAt'SVH/LE

ELECTRICALLY 
D ENJOY THE

Trajanka.de



