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Szv.Žeme IrSuv.T.Sanj unga
Isz Amerikos 
$1,500,000

Del Propa
gandos

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Federacijos Darbi
ninku Unijos Prezidentas Wil
liam Green paskelbė visiems 

. laikrasztininkams kad Unija 
paskiria pusantro milijono do-' 
leriu del propagandos ir del pa-' 
garsinimu. Szita propaganda J 
ir pagarsinimai yra taikomi 
priesz visus tuos instatymus, Į 
kurie yra Kongrese rengiame 
suvaldyti unijas.

Pinigu sumokės visi darbi
ninkai. Prezidentas sako kad 
visi darbininkai kuriu randasi 
apie 7,500,000 turės po penkio
lika centu užsimokėti.

Unija pirksis visus pusla
pius in didžiausius laikrasz- 
czius ir stengsis visiems paro
dyti kaip neteisingi yra tie in- 
statymai. Prezidentas Green 
sako kad jis, jo unija ir visi 
darbininkai visomis galiomis 
prieszinsis priesz tuos instaty
mus. Szitas pasiprieszinimas ir 
propaganda kasztuos darbinin
kams pusantro milijono dole
riu.

AUTOMOBILIUS
DARBININKAI

SUSITAIKO

Cziepina Vaikuczius Nuo Rauplių Ligos

Brooklyne ir New Yorke žiurėjo in cziepinima kaip in
mieste, daktarai patarė ir sta
eziai insake, kad visi duotųsi 
paeziepinti nuo rauplių ligos, 
kuri pradėjo plėstis, ypatin 
gai tarp mažųjų.

Beveik visuose didesniuose 
miestuose ligonbutes cziepi- 
no žmones visai už dyka.

Czia matome du vaikucziu, 
kurie ka tik buvo paeziepinti. 
Mažoji trijų metu Betsy Kirk
land drąsiai žiurėjo in gydy
toja kai jis ja su ta ilga adata 
eziepino Brooklyn ligonbute- 
je. Bet jos mažas draugas 
dvieju metu Danny Kench, 
negalėjo sulaikyti aszaras ne 
tiek isz skausmo, kiek isz isz- 
gasezio.

Ne taip jau seniai žmones

kokius burtus ar prietarus ir 
daug tėvu nedave ir nepave- 
lino savo vaikus cziepinti. 
Jiems net baisu iszrode, kai 
jie iszgirdo kas tai yra tas 
cziepinimas: Daktarai pir
miau užkreczia karve ar gal
viją su karves rauplėmis, pa
skui isz tos ligotos karves isz- 
trauke trueznos ir inleidžia in 
szveika žmogų.

Dabar jau visi žino ir su
pranta kad tai geriausias ir 
vienatinis apsisaugojimas 
priesz rauplių liga, bet dakta 
rams buvo tikra isz pradžios 
žmones intikinti. Dabar val
džia priverezia kad visi vai
kai butu paeziepinti pirm ne
gu pradeda eiti in mokykla.

Amerikos Bal- p agelbekime
sai Rusijoje

Rusijos Žmones Laukia 
Žinių Isz Amerikos

MOSKVA, RUSIJA. — 
Amerikos valdžia, kelios sau- 
vaites atgal nutarė ir pradėjo 
leisti žinias ir naujienas per 
radija staeziai in Rusija.

Isz pradžios buvo sunku da- 
žinoti, ar Rųskiai tos radijo 
programos klausosi, ka jie sa
ko apie žinias isz Amerikos ir 
kiek Ruskiu Amerikos radijo 
programos pasiekie. Vieni sake 
kad Amerikos balsas visai ne
pasiekia Rusijos, kiti sake kad 
niekas Rusijoje isz prastu žmo
nių neturi radijo imtuvo, o kiti 
sake kad Ruskiai visai nenori

Tremtiniams
Per Kongresą

Arabu Delegacija Dalyvauja 
Suvienytu Tautu Konferencija 
New Yorke; Sekre. Marshalias
Turi Vilties Kad Bus Galima 

\Su Rusija Susitaikinti; Chrys
ler Auto. Darbininkai Susitaiko

klausytis ir nepaiso.
Bet dabar jau mes neužgin- 

czyjamai žinome kiek ta Ame
rikos radijo programa pasiekia 
ir kaip Ruskiai atsiliepia in 
Amerikos Baisa.

DETROIT, MICH. — Chrys- 
ler Automobiliu darbininkai 
pasirasze kontrakta su kompa
nija del dvieju metu. Darbinin
kai gaus vienuolika ir puse 
cento daugiau ant valandos ir 
szeszias vakacijos dienas in 
metus.

Kitu automobiliu darbinin
kai vis veda derybas su kom
panijomis. Rodos, ir visi kiti 
susitaikins be straiku, nors 
darbininkai ir kompanijos, 
viens kita grasina ir gazdina.

Bethlehem Steel Kompanija 
atmeta darbininku pasiulini- 
mus ir sako kad ji tiek darbi
ninkams neduos, kiek jie reika
lauja. Derybos tarp plieno dar
bininku ir kompanijos pairo, 
nes negali jokiu budu sutikti 
ar susitaikinti.

B.A.L.F. Skyrių Valdyboms 
Ir Kitiems!

NEW YORK. — Kongreso 
Atstovu Kambaruose yra pa
siūlytas Bilius, pagal kuri 
Amerika galėtu insileist 400,- 
000 iszvietintu asmenų, netai
kant jiems nustatytos kvotos. 
Szi Biliu remia daug svarbiu 
organizacijų, kaip Amerikos 
Darbo Federacija, CIO ir kitos. 
Jei szis Bilius, žinomas Bill H. 
R. 2910 vardu, taptų instaty- 
mu, Amerikon galėtu invažiuo- 
ti stambus Lietuviu tremtiniu 
skaiezius. ;

Maloniai praszome Jusu tal
kos, kuria Jus galite suteikti 
tokiu budu:

Szvari Tarnaite

Poni — Ar nuplovei žuvi 
pirm negu indėj ai in puodą?

Tarnaite — Kam-gi to rei
kia? Juk žuvis ir taip nuola
tos randasi vandenyje!

1— Tuojau raszyti savo Kon- 
gresmanui, praszant jo pasisa- 
kyti-balsuoti už szi Biliu.

2— Papraszyti visas draugi
jas priimti rezoliucijas pasira- 
szytu ant szi Biliu ir savo nuta
rimus tuojau siusti savo Kon- 
gresmanui.

Garsiausias ir intakingiau- 
sias Rusijos raszytojas ir laik- 
rasztininkas Ilya Ehrenburg 
piktai raszo ir kolioja Ameri- 
kie ežius už tai kad mes savo 
prakeikta propaganda sklei
džiame per radija Rusijos žmo
nėms. Reiszkia, musu radijo 
programa pasiekia Rusija, 
taipgi reiszkia kad Ruskiai 
klausosi ir ta programa ant j u 
paveikia. Jeigu ne, tai tas ra
szytojas taip neirstu.

Rusijos valdžia da nieko ne
sako, ir nuduoda rodos nieko 
svarbaus czia nera.

Isz to garsaus Rusijos laik-

Anglijai Mais
to Pritruko

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglams sziandien yra ma
žiau maisto negu per kara. Da
bar kitokį prieszai slegia 
kraszta ir kamuojo žmones.

Netikėtos ir ne savo laiku 
szalnos daug javu suszalde; lie
tus ir audros kitus javus sunai- 
kino; baisiai szalta žiema da 
prisidėjo ir szimtus tukstan- 
czius hektaru pasietos žemes 
suszalde.

Valdžia ir visas krasztas ligi 
ausu insiskolines ir negali per 
daug isz užsienio parsitraukti.

x. . . T1 , i Ūkininkai labiausiai nukente-rasztinmko Ilya Ehrenburg, 
piktu priekaisztu matyti kad' l0, 
Ruskiai, nuo Lenkijos rube- Visi fabrikai pustuszti, nes

intakingu žiaus net ligi Uralo kalnu, nera gana darbininku. Beveik
• ' O HTTAYI + O 4 O 11 C14 ___• .. 2 _2  —-2 _

3—Papraszyti i
vietos Amerikiecziu asmenų ir.szventai klausosi Amerikos visas jaunimas vis vaiske, nes 

Anglija turi dideli vaiska padraugijų siusti laiszkus ir tele- Balso per radija.
Amerikos Balsas per radija laikYti heveik P° PasaulL 

pasiekia Ruskius Moskvoje^ Susisiekimas sunkus ir ilgai 
nuo devynių iki deszimts vaka- ima; straikos užsienyje; baisus 
re. Tuo laiku Rusijos radijo szalcziai Kanadoje ir Scandi- 

“ ’ ; mainieriu straikos

gramas savo Kongresmenams, 
pasisakant už Bill H. R. 2910.

Sziuo reikalu reikia veikti 
skubiai ir energingai. Jusu tal
ka nepaprastai svarbi, todėl stotys stengiasi kuo daugiau-'navijoje; 
maloniai praszom pagelbeti. ' sja elektrikinio triukszmo su-Į Anglijoje: visi szitie sykiu už- 
Tukstancziu Lietuviu tremti-j.............................. ■ - ... -
niu viltims iszsipildyti.

Su giliausiu dėkingumu,
Kun. Dr. Juozas B. Kon- 

czius BALF Pirmininkas.
Kazys P. Vilniszkis 

Tremtiniu Komisijos Pirmi
ninkas.

WASHINGTON, D. C. — Jau dvideszimts 
penki metai kai Anglija kamuojasi ir jieszko 
kokio iszriszimo del Palestino klausimo. Tau
tu Sanjunga po pirmojo karo stengėsi szita
klausima iszriszti ir tik viską labiau sumaisze. 
Nuo 1922 metu Anglija pati viena szita klausi
ma stengėsi iszriszti.

Anglijos valdžiai baisiai brangiai kasztuoja 
Palestina palaikyti. Szimtas tukstaneziu Ang
lijos kareiviu ir taip žmonių tenai turi būti ir gy
venti, ir visa tai palaikyti ir užlaikyti Anglijos 
valdžia kasztuoja $12,000,000 kas menesis. 
Anglija dabar neiszgali nei tiek žmonių nei 
pinigu.

Bet Anglija visai neketina 
isz Palestinos pasitraukti, ir už 
tai Anglijos atstovai isz anks
to duoda visoms tautoms žino
ti, kad Anglai galutinai ant 
nieko nepasižada. Anglija tik 
nori kad butu galutinai nusta
tyta kad Palestinoje gyvens ir 
kas tenai valdys: “Žydai ar 
Arabai. ’ ’

kelti kad nebutu galima radijo klupo ir apsupo Anglijos žmo- 
klausytis.

Negalima staeziai pasakyti « ™s Pasimaitina, 
kiek Ruskiu klausosi tu žinių 
isz Amerikos, bet tie kurie po

nes taip kad jie sziandien vos

Apie 3,500,000 aviu pernai ir 
___________  .. . . . sziais metais suszalo; reiszkia, 

Ituos krasztus keliauja, sako apie 60 milijonu doleriu ver- 
kad beveik visi žmones jau ži-j tęs. Anglams nebus gana me
no apie ta Baisa isz Amerikos 

A VUI II T LT A TTQTM AC ir net Žin° kur ant radijo pa' 
AiNGLlU iyL/ALjoiVIAo sukti kad rastu Amerikos siun- 

cziama programa.

Anglijai labai reikalinga pa
laikyti gerus santykius ne vien 
tik su Žydais, bet ir su Arabais. 
Už tai dabar Anglija visa ta 
Szventos Žemes klausima lep
telėjo in Suvienytu Tautu San 
jungos rankas.

Amerika dabar czia insiki- n
szo kai Prezidentas Trumanas, 
visai be jokios priežasties in- 
klimpo su savo pareikalavimui 
Anglijos valdžiai kad 100,000,

UŽSIENYJE

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos geri kostumeriai už
sienyje kurie iki dabar labai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SKAITYKIT 
r“SAULE”^ 
PLATINKIT!

šos net per tris ar keturis me
tus.

Daugiau negu 30,000 galvi-^ydu butu inleista in Palestina 
ju žuvo už tai kad nebuvo gana 
paszaro ir nebuvo galima juos 
tvartuose laikyti per žiema.

Ta pati pasaka ir su javais.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

atstovai jaueziasi ant karsztu 
pėdu, mato kad jie atsidūrė 
tarp velnio ir szetono.

Arabai tikisi kad Tautu San
junga duos jiems ta, ka Angli
ja nedave.

Penkios Arabu tautos suda
ro nemaža jiega savo balsais 
(votais) toje sanjungoje. Pietų 
Amerikos krasztai Arabus už
taria. Su tokia balsu jiega net 
ir galingos tautos turi skaity
tis. T

Žydai tikisi kad Amerika 
juos užtars. Jeigu Amerika 
juos neužtartu tai jie nežino 
kur jie gales kreiptis. Už tai 
dabar visi Žydai ir Žydeliai ve
da tokia propaganda Ameri
koje kad intikinti ar iszgazdin- 
ti musu delegatus ir politikie
rius.

be jokio aatideliojimo.
Anglija, atsikratydama to 

Szvento Žemes klausimo, da
bar sako Amerika: “Sztai, czia 
tavo kūdikis, daryk ka tu nori 
su juo.” Jau dabar Amerikos

Rusija dabar turės pirmuti
ne proga in szita klausima in- 
sikiszti. Komunistai nori czia 
insteigti savo Komunizmą, ba- 
goezius iszvaryti ir žeme lygiai

(Tasa Ant 4 Puslapio) *
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Kas Girdėt
Generolas Pat Hurley reika

lavo, kad Komunistams Kini
joje kelias 'butu pakirstas. Sek
retorius Byrnes su Trumano 
pavelinimu ir patarimu pasza- 
lino ta generolą už prasiszoki- 
ma. . į,

....*
Prezidentas Trumanas pats 

patarė Generalissimui Chiang 
Kai-shek pasiduoti Komunis
tams Kinijoje.

Trumanas in augsztas ir at- 
sakomingas viekas skyrė Ko
munistus, siuntė Komunistus 
in Japonija, ir kairiosios pa
žiūros žmones, paskyrė in 
sprogstanczios ■“Atom” bom
bos. komisija. 4

--------Kas Trumanui 'davė dvasia 
szventa ir protą kad jis dahar 
nusistatė priesz savo anų die
nu draugus, Komunistus Ame
rikoje ir priesz musu taip va
dinamus Alijantus Sovietus 
Europoje?

Visi szitie monai ir maka- 
liojimai priesz ir už Komunis
tu, tik viena da'lyka įaiszkiai 
parodo: kad Trumanas su savo 
partija vien tik savo politika 
varo ir stengiasi kuo daugiau
sia valdžios pasiimti in savo 
ratukas. A

.Daug Demokratu pralaimėjo 
rinkimus, ne už tai kad jie bu
vo Demokratai, (bet už tai kad 
jie buvo Komunistai (ar prie 
Komunistu glaudiesi.

. Trumano partijai kraszrto 
gerove nerūpėjo; Komunizmo 
pavojus nieko nereiszke tol, 
kol demokratai turėjo valdžios 
vadeles savo rankose. Bet kai 
tik Republikonai sumusze De
mokratus per rinkimus ir pa
siėmė valdžios vadeles, Demo
kratai staiga susirūpino ir 
knaiszto apsauga ir gerove, ir 
gavo szventa dvasia, ju akys 
atsidarė ir jie pamate ir supra
to pavoju isz Komunizmo ežia 
Amerikoje ir net ten Vidurže
miuose Europoje.

ypatingai Komunistai ji gra- , 
žiai ir triukszmingai pasveiki- J 
no ir pavaiszino, nes jis dabar 
ju daiba puikiai dirba.

Henry Wallace daug labiau 
ir geriau pagarsėjo su tomis 
keliomis prakalbomis negu su 
visais savo straipsniais komn- 
nistiszkame žurnale,' kuri jis 
dabar veda ir radaguoja.

“Asz esu prieszingas,” jis 
sako “Amerikos Prezidento 
nusistatymui duoti paskolas 
valdžioms ir tautoms, kurios 
yra uUsistacziuosios priesz So- 
vie.cu Rusija, už tai, kad asz ti- 
kiu'kad tokia pagelta ir pasko
la nieko gero visam svietui ne- 
atnesz. Paskirstinimas visa 
svietą in dvi, viena kitai prie
szingas armijas labai 'brangiai 
atsiena, niekam nieko gero ne
duoda ir tik kita kara rengia. 
Pasiprieszindami Sovietams 
mes rengiame Komunizmui re
voliucija.

“Sziandien Amerikos val
džia ir Kongresas yra keliu po
litikierių rankose. Jie mums 
sako, kad Komunizmas ir Ka- 

; pitalizmas negali greta sugy
venti. Jie sako kad Komuniz
mas ir Faszizmas tai tas pats 
velnias. Jie taipgi patys tiki ir 
kitiems sako kad Suvienyta 
Tautu Sanjunga yra niekam 
neverta. Jie skelbia ir sako kad 
reikia Amerikos jiegas pasta
tyti priesz Sovietu Rusija. Szi- 
tokie politikieriai užmirszta 
kad 20,000,000 Rusijos žmonių 
savo galvas paguldė už perga
le.”

Wallace daug daugiau pasa
kė ir sako priesz musu kraszta 
ir valdžia.

Kaip pirmiau sakeme, taip 
ir dabar sakome: Wallace nėra 
blogos valios žmogus, bet sva
jotojas ir kietsprandis. Jis isz 
tikro jaueziasi kad jis vien tik 
gero vėlina savo krasztui. Bet 
tokie žmones yra visados bai
siai pavojingi, ne niekas nega
li juos pamokinti, niekas nega
li jiems patarti, nes jie vien tik 
su savo Vieszpacziu kalbasi, 
jeigu jie da Dieva pripažinsta.

LIETUVOS TREMTI
NIAI PAJIESZKO 
SAVO GIMINIU 

AMERIKOJE
Pajieszkomi Czia Asmenys 
Malones Kreiptis In Lithua
nian Information Centre, 233 
Broadway, New York 7, N. Y.

Trumanas, stodamas in rin 
kimus, del Vice-Pnezidento 
vieszai pasakelbe kad jis mie
lu noru priims Komunisto Earl 
Broderio parama, pagelba ir 
visu Komunistu (balsus, votus.

• •
1933 metuose Demokratu 

Partija viską dare priesz val
džia, kad paniekinti Preziden
tą Hooveri. Visi mes peikeme 
Hooveri ir sakėme kad jis ne
tinkamas butu Amerikos Pre
zidentu. Bet jis buvo Repu'bli- 
konas, o kongresas buvo pil
nas Demokratu. Už tau jo ran 
kos buvo surisztos. 1 i i /

Dabar Republikonai parodo 
kad lazda turi du galu. Dabar 
Republikonai atsikerszina De
mokratams. Dabar Prezidentas 
Demokratas, o Kongresais pil
nas Republikonu. y i f <

Jau aname numeryje rasze 
me apie Amerikos buvusi Vice 
Prezidentą, Wallace kuris va
žinėja po Europa dabar su pra
kalbomis. Jam vienu prakalbu 
neužteko. Jis Anglijoje kelis 
sykius kalbėjo ir dabar Pran
cūzijoje veda ęavo prakalbas 
priesz savo kraszta ir už So
vietu Rusija.

Francuzijoje visos keturios 
politW pąrtijog jį

arba pradžia
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Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka 
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vien. Valst. yra $5.00 metams 
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237— Gricziaus, Juozas — 
Apie 55 m. amž. Isz Deltuvos 
Valscziaus. Ukmergės Apskr.

238— Griczaite Kazimiera— 
Gyvena Kanadoj.

239— Gružinsku Szeimyna
— Gyveno Scranton, Pa.

240— Gudelyte Suzana — 
Isztekejusi. Isz Biržų. Gyvena 
New York, N. Y.

241— Gzymalo Tejfiliaus 
sūnūs. — Apie 60 m. amž. Ame
rikoje turi lėktuvu dirbtuve.

242— Jankunienes — (Onos 
Vi'liczkaites) Gimines.

243— Januszauskaite, Ceci
lija (Juszkiene) — Isz Auksz
tosios Panemunes (Kauno). 
Gyvena Cleveland, Ohio.

244— Januszkeviczius Juo
zas — Suims Felikso. Isz Ute
nos Apskr. Daugailiu Valscz. 
Darsziniu Km. 1912 m. gyveno 
Pittsburgh, Pa.

245— Jeneckas Jurgis —An
gininku Km. Simuos Apskr. 
Iszvyko 1911-12. Gyveno Penn- 
sylvanijoj.

246— Jonaitis Alfonsas —; 
Amerikoje gimęs bet gyveno 
Lietuvoje priesz 10 m.

247— Joncus Juozas ir Pran- 
ciszkus.

248— Juknys Petras — Isz 
Ukmergės. Mokėsi Ukmergės 
Valdžios Gimnazijoj.

249— Juodelis Vincas — Su
ims Rapolo.. Isz Utenos Apskr. 
Leliunu Valscz.

250— Jurgaitis Antanas ir 
Stanislovas — Isz Biržų.

251— Jurkszaitis Martynas
— Iszvyko isz Lietuvos 1913 m. 
Gyveno Chicago, Ill.

252 Kačinsku Szeimyna — 
Isz Tryszkiu.

253— Kadlubauskiene (Na- 
livaikaite) Vikte — Szemasz- 
ku Km. Kapcziamiesczio Vals. 
Seinų Apskr. In Amerika atva
žiavo priesz 1914 m.

254— Kardokas. Juozas. — 
Isz Susniku Km. Kalvarijos 
Valscz. ir Apskr. 60 m. amž. 
Gyveno Chicago, Ill.

255— Karpowitcz Vincentas
— Gyveno New Haven, Conn.

256— Kasnikauskas Stasys
— Isz Papernes km. Musninkų 
Valscz. Vilniaus Apskr. Apie 
68 m. amž. Iszvyko apie priesz 
50 m.

257— Kasnikauskas Romu 
aidas — Iszvyko apie 1912 m. 
Dabar turi 65 m. Isz Papernes 
Km., Musninkų Valscz. Vil
niaus Apskr. Kirpėjas.

258— Kesstutis Pilipas — 
Atvyko 1922 m. Sūnūs Antano 
(mot i na Valaity te).

259— Klikunaite Kotryna — 
Isz Panecežio Apskr. Miėžisz- 
kiu Valscz.. Miežiszkiu Km. 
Gyveno Pittsburgh, Pa.

260— Kneizys — Koste 
Kneižio szvogeris. Kilęs isz

1 Sziauliu Apskr.
261— Kremer Mrs. Martha.
262— Kuczinskas, Povilas— 

50 m. amž. Isz Pasvalio Apskr. 
Meilunu Km.

263— Kuraitis Adomas — 
Sūnūs Kristupo. Apie 60 m. 
amz. Isz Vadžgirio Km. Szim- 
kaieziu Valscz. Raseinių Apskr 
Iszvyko in Amerika priesz 40 
m. Turėjo 'buezerne Wateibu-

264— Lastauskas (du bro
liai) 50-65 m. amž. Isz Szauliu 
Apskr; Velžiu Km.

265— Laurinaviczius, Inž. 
Martynas — Ka tik neseniai 
atvykęs isz Memmingeno.

266— Lazauskiene (Nalivai- 
kaite) Antanina — Semąszku 
Km. Kapcziamiesczio Valscz., 
Seinų Apskr. Atvyko priesz 
1914 m.

267— Lebedis Juozas ir 
Aleksas — Sūnūs Igno. In Ar
gentina nuvyko tarp 1931-36 
m. Buenos Aires. Isz Sziauliu.

268— Liumas Jonas — Kilęs 
isz Biržų.

269— Lukschat, Kari — Isz 
Vilkaviszkio. Jo tėvas Gusta
vas. Gyveno Milwaukee, Wis.

270— Makarskis Stanislovas 
ir Balys — Petro sūnūs.

271— Makarskis Melchioras
— Suims Leonardo. Gyveno 
New York ar Brooklyn, N. Y.

272— Matulevicziene (Nali- 
vaikaite) Petrusze — Semasz- 
ku Km. Kapcziamiesczio Vals. 
Seinų Apskr. Iszvyko priesz 
1914 m.

273— Matulevicziene Ona 
Januszauskaite — Kilusi isz 
Kauno. Auksztosios Panemu
nes.

274— Macijausko Juozo — 
Isz Rokiszkio Apskr. Kamajų 
Valscz. Papiszkiu Vienkiemio. 
Gyvena Argentinoje ar Brazi
lijoj.

275— Maliszauskas Pranas
— Kilęs isz Žalsveles Km. 
Liudvinavo Valscz. Marijam
polės Apskr. Gyvena New 
York, N. Y.

276— Maliszauskas Vincas 
ir Marija Malisauskaite — Re- 
kaviszkiu Km. Cesnavos Vals. 
Mariampoles Apskr.

277— Medelinskas Antanas
— Gimė USA 1904-6m. She
nandoah, Pa. Motina Pilipavi- 
cziute. Mirė apie 1920-23 m. Ji 
kilusi isz Szakiu Apskr. Turi 
du brolius USA.

278— Mickiene, Marija Ja- 
nu'szauskaite — Isz Kauno. 
Auksztosios Panemunes.

279— Miciuta, Antanas — 
Isz Zubriu Km. Kalvarijos 
Valscz. ir Apskr. Dabar 40-50m

280— - Mikelis Kiude Yano- 
vitz.

281— Mikolajunaite Marija
— Isz Petrapilio, Russia. Gy
vena Chicago, Ill.

282— Narakas Bronislavas 
ir Adomas — Isz Panevėžio 
Apskr. Smilgių Valscz. Bru- 
žiu Km.

283— Niekus Juozas — Gi
mė 1910 m. USA. Paskiausia 
gyveno Center Ave. Chicago 
Heights, Ill. Iszvyko pas Dede 
su broliu Vincu. Isz Mariampo
les Apskr.

284— Naudužaite — Isz 
Sziauliu Apskr. Skaistgirio 
Valscz. Endriszkiu Km. Iszte- 
kejus (vardas nežinomas).

285— Opulskis Polikarpas— 
Isz Telsziu. Atvažiavo 1917 m.

286— Pakalnis Petras — Isz 
Utenu. Amerike gyvena 37 m. 
Brooklyn, N. Y.

287— Palukaitis John A. — 
Isz Marijampolės. Pilviszkiu. 
Gyveno Detroit, Mich.

288— Petrauskas Stanislo
vas ir Vladislovas — Isz Rasei
nių Apskr. Retygalos Valscz. 
Gyveno Scranton, Pa.

289— — Petruseviczius Stanis
lovas — Gyveno Kenosha, Wis. 
58-59 m. amžiaus. Isz Biržų.

290— Petronis Jonas — Isz 
Biržų. Iszvyko isz Lietuvos 
priesz 25 m. Gyvena Boston, 
Mass.

291— Petruseviczius. — Gy
veno Kenosbu Wise. Įsz Biržų.

292— Petraitis Antanas — 
Jokūbo sūnūs. Isz Sziauliu. Gy
vena San Paolo Brazilijoj. Tu
ri savo siuvykla.

293— Pilipas Pranas — At
vyko in Amerika priesz 14 m. 
Kilęs isz Dirvoniszkiu, Bir
žuose.

Milijonieriaus Paskutine Kelione

Milijonierius Henry Ford 
su savo žmona važiavo su sa
vo pirmutiniu Forduku kuri 
jis padare daug metu atgal. 
Jis pernai tyczia, kaip ant 
parodos su savo žmona insi- 
sedo in ta sena Forduka ir 
važiavo, kai automobiliu pa
roda buvo laikoma Detroit 
mieste.

Tai buvo Milijonieriaus

paskutine kelione tame For- 
duke, nes jis kelios sanvai- 

tes atgal pasimirė. Jis buvo 
gimęs Liepos (July) mene
syje, 1863 metuose, ir pasi
mirė Balandžio (April) 7-ta, 
1947 m. Asztuonias deszimts 
trijų metu milijonierius la
kai .gražiai gyveno ir nieka
dos savo milijonus neszvais- 
te ir nesididžiavo.

294— Pipiras Antanas ■ — 
iszvyko in US 1913-14 m'. Isz 
Zarasu Apskr. Salako Valscz. 
Avinostos Km.

29p— Radomskis Petras — 
Juozo brolis. Gyvena Chicago, 
Ill.

296— Ragelis Jonas — Isz 
Rokiszkio Apskr. Mcldncziu. 
Km. Gyveno Chicago, New 
York ai'ba Kanadoj.

297— Rakauskiene Purlyte 
Anele — Iszvyko Priesz Pirma 
Pasauk Kara. Kilusi isz Uk
mergės. Balninkų Miest.

298— Repszis Antanas — 
Gyveno 1203 Washington St., 
Norwood, Mass.

299— Repszsis, Vincentas — 
Pusbrolis Emilijos Repszytes. 
Gyveno Norwood, Mass.

300— Rimkaus Antano.—Isz 
Tauragės Apskr. Vainuto vals. 
Kivylių Km.

301— Rimkus Pranciszkus 
— Paskiausia gyveno Buenos 
Aires, Argentina.

302— Rolžinsku Szeimyna — 
Tėvas Aleksandras mirė 1929 
m. Tėvas isz Szeduvos.

303— Sabarauskas (Šako
to wski arba Breski) — Isz 
Garliavos. \

304— Šakiene, Bukauskaite 
Urszule — Duktė Juozo. Isz
vyko priesz Pirm. Did. Kara.

305— Salasevicziene, Palio- 
ne ar Antose. — Apie 50 m. 
amž. Isz Vilkaviszkio. Gyveno 
Chicago, Ill.

—BUS DAUGIAU—

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, įsi
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele: Boba kaip ir vi 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklių 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos 
trumpi pasaksitymai ir t t. 52 
puslapiu, ...................................... 15

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

No. 116 Istorija apie Sierals 
puikus apraszymas. 119 pus... .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-noszis 
Viena motina; Vaikucziu plepejlma- 
62 puslapiu .................................. 15

No. 120 Dvi istorijos apie Valu 
kas Isz girrios ir Ant nemano. 5č 
puslapiu ........................................... 15f

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu...................   15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du brolet 
Vargutis ir Skuputis. 60 pu8...15c

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,. . . 50c
SAULE PUBLISHING CO 
. MAHANOY CITY, PA.

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

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

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

No. 138 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu.......................................15c

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

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

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

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
•51 puslapiu...................................... 15c

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

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

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

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

No. 146 Dvi ietorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebu 'S* kuczios nakti. 
Nikitas . 61 pusu .................15c

No. 150 Keturios ir'-rijos apie Du
ktė akmenoriaus,; Elu^a; Nuspręsta
sis; Alt keik užlaiko motares paslaptį 
61 puslapiu ..................................15c

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

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu .................................  15c

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
dO nuslanin 1 S'

Jeigu užraszysite savo draa 
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės .didžiausia linksmybia per 
visus metusi

No. 160 Keturiolika istorijų 
Po laikui; Onytės laime; Per neatse- 
rguma in balt* vergija; Posiaugav* 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apis 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
airima; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egi, 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik# 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 15

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krep* 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideb 
ponai. 105 puslapiu.....................25<

No. 162 Trys istorijos apie Bais* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu 
22 puslapiu .................................. 10«

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma 
Hdaus; Iszklausyta malda vargezo. 
Geras Medėjus.................................. 15«

»
No. 170 Asztuonios istorijos apie 

Barbele; Mokytoja; VelniszkatHtas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsts 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prast- 
žentelis; Dūkta malkakerczio. 121 
nuslapiu ... ........................................ 25«

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvamo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas iagalejo paezia 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sis 
ptybe gymimo muinisie Dievo must 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausi! 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ildo, Suvirsz 100 puslapiu...... 25«

No. 172 Dvi Istorijos apie Dukts 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61 
pwdapiu ...............    • • 15*

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

No. 175 Pasiakaitimo knygele 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; k«l*ta Juoku ir Paveiksle 
Preke ..........    15»

Adresas:
Saule Publishing Co 

Mahanoy City, Penna.
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Tai Vyreli 
Sugertuves '(

žodeli ne cyplteletu. Turi Vin
cas pats susiprasti ir praszyti 
Rožes už paezia. Nuo to laiko 
buvo del Vinco abidvi prielan-| 
kios, apsakė jam apie turtą ir j 
pavede del jo ukiszkus reika-. 

tėvas numirė, paliko ūke ir ge-' lūs atlikinėti, pinigus iszmoke- 
ra rankogali pinigu. In puse'ti del samdininku ir visokias 
metio, jau kaip amaras pradėjo randavas mokestis mokėti. No- 
atsilankineti jaunikaieziai gas- rints tas viskas iszrode navat-; 
padoraieziai isz artymu ir to- na, vienok mate dideli skirtu-j 
limu aplinkiniu, kad insisukti ma tarp saves ir Rožes, nes jis 
už žentus. Bet Rože gražiai isz- buvo biednas tiarnas, o Rože la- 
sikalbinejd, jog ne nori metine- bai turtinga, tai ir jisai ne su
les apleisti ir jog turi prižiure-j prato, del ko motina su dukte- 
ti ūke. Nes po kokiam laikui! re apie ji tupinėja?
suprato abidvi, jog neatbūtinai Szeimyna pradėjo bambėti 
yra name reikalinga gaspado- apie tekėjimą Rožes, motina su 
rius. Rože vienok ne labai sku-Įduktere pradėjo maustyti apie 
binosi su isztekejimu, o motina' 
ir ne prispyrimojo, vienok su- 
tarpinlti dora vaikinėti už szio- 
ki toki gaspadori, kaipo vyres
ni berną kuris prižiuretu szei
myna ir turėtu aki ant gyvuliu 
ir ant visko.

Vincas buvo doras ir jaunas 
vyrukas, visi žmones kurie ji 
pažinojo, labai gyre, o ir buvo 
vertas pagyrimo. Dirbo nuo ry
to lyg vakaro, o apie ūke gerai 
numanė, szeimyna laike szar- 
bei, o vienok buvo teisingu ir 
prieteliszku ir 'buvo jaunikai
tis ne sutersztos dorybes. Buvo 
neiszlaidus,' užtarnautus pini
gus czedino ir talpino in gmi
nos kasas, karezemoje niekas 
jo ne mate, gal pora kartu per 
meta nueidavo, ir tai su reika
lu. Niekas ne girdėjo keiksmo 
ne pliovones, turėdamas kiek 
liueso laiko, skaitė , naudingas 
knygeles del szeimynos.

Ukininkyste ėjo labai pui
kiai, abidvi gaspadines, moti
na ir duktė ne galėjo atsigirti. 
O reike žinoti, kad tas Vincelis 
buvo gudrus ir patogus vyre
lis, tai ir Rožele pradėjo ant jo 
akute turėti. Juk ir jisai ne vie
na kaJta meilei in ja nusiszyp- 
sodavo, bet drueziai ir isz tolo 
nuo josios laikėsi, nes jam ne 
nesisapnavo kad tokia turtin
ga mergina tektų del jo. Tiktai 
su tuom iszsidavinejo, jog del 
Rožes labai buvo prielankus ir 
ant josios paliepimo butu ir in 
uigni inszokes.

Keturis metus gaspadoriavo 
Vincas Klepocziu name. Tame 
viena diena motina atkreipė 
atyda dukters jog butu laikas 
pamanstyt apie apsivyravima. 
Mergina užkaito o paskui 'drą
siai atsake jog noringai iszte- 
ketu jeigu gautu atsakanti vy
ra, o atsakaneziu palaiko Vin
cą, o jokio kito ne norėtu.

Motina juokėsi isz pastiana- 
vijimo dukters, paskui pasakė 
jog tinka ant Vinco, norints 
yra tŠi bernu, Rože turi turto 
in vales, o geresnio gaspado
riaus ne surastu niekur.

Bet Rože turėjo puikybes ne 
mažai. Ne norėjo pirmutine 
kalbėti apie tai su Vincu, moti
na taipos-gi uždraudė kad ne

DOŽE Klepiute buvo vienatį-Į 
ne dukterėle turtingo ūki

ninko Rudeniu kaime, o vaiki
ne, 'buvo patogiause mergina 
visoje aplinkinėje. Turėjo de
vyniolika metu amžiaus, tame

• kraiti, pradėjo sinti szi, ta. 
Vincas vaiksztinejo nuliūdęs, 
kaip rodos sltrenu ne valdyda
mas vienok priesz nieką ne isz- 
sidave, kas jam kenkia.

Po keliu dienu iszrades pro
ga, tare in Klepaitiene:

— Kad jau Rožele teka už 
vyro, tai jau gaspadoriaus ne 
reikes, tai man isz laik pasaky
site, kad asz galecziau pasirū
pinti kur kitur del saves vieta.

— Be tau taip skubu, Vin
cuk ! Priesz Kalėdas veseiles ne 
bus, o per ta laika gali kas ne
tikėto atsitikti, altsake sene.

Bet Vincas ir dabar ne su
prato, pakratė su galva ir atsi
traukė. Tuojaus žmones pradė
jo pasakoti, jog Vincas nuo 
naujo meto eis pas Vaitiekų.

Dabar Rože buvo supykus 
ant Vinco per kėlės dienas, bet 
jis ant to ne paisė ir jau ji pra
dėjo pribijoti, jog josios ne no
rės.

— Taip praslinko menesis, 
atėjo Kalėdos.

Žmones lenktyniavo dasipra- 
timuose ir mine, kas tekis yra 
Rožes jaunikiu, bet ne vienas 
ne galėjo pasakyti kaip vadi
nasi.

Vincas su Rože kas diena 
buvo smutnesni. Motina maty
dama tai, temino už gera paim
ti ta dalyką ant saves.

Viena diena paszauke Vinca 
in grinezia ir atidavė viso me
to alga. Vincas taja diena tu

Geras Plaukikas

Geras Atsakymas
Daraktorius — Ka mato

me virszui saves laike pui
kios dienos?

Mokytojas — Daugu!
Daraktorius — Gerai. O 

ka matome virsziu saves lai
ke lietaus?

Mokytojas — Parasonas, 
ponas profesoriau.

rėjo gailia szirdi. Patrynė akis kepti ra,gaiszius ir pastate prie ka padaryti su taja mergina; (GEGUŽIS laisve prie to priveda?

R ANCyiAUQ I ne‘ Pasau^8 ne^a^ vjAIrlUo , mese paskendo nes atsitolino
MENUO nuo Dievo eržengia Dievo in- 

status, paniekino Jo valia, ne
naudoja laisves tinkamai jeigu 
toji laisve paverto žmones bai
sesniais negu draskantieji žvė
ris, žvėris neužmusze savo mo
tinos, o žmogus užmusza, vy
ras motore, moteris vyra, bro- ■. 
lis broli, sesuo seserį žudo be 
jokio pasigailėjimo. Jeigu tiek 

, tik gero laisve pasauliui pada
re tai genaus kad jos ir nebutu 
buvę.

su rankove, susigraudino labai pecziaus ant suolo kad iszkil- kad tu Vincai norėtumei, gale- 
ir isztare pro verksmus. | tu. Kada pastate, mergina isz-, turn tam jaunikiui priminti

— Dėkui jums szimtaropai, ėjo prie kito darbo. Kada ji isz-1 apie ta reikalą. !
ne turėkite ant manes jokio ėjo, Klepaitiene pradėjo isz 
piktumo. Asz czion bueziau lyg naujo:
sudnai dienai. j — Isz tikro, pati ne žinau

— U-gi kas tave varo isz 
czion, galėjai būti, tarė gaspa-

( dinę.
I — Žinoma turiu iszeiti, at- 
' sake Vincas, jeigu Rože teka
I už vyro, tai jau del ju dvieju 
' gaspadoriaus ne reikia.

— Ka tu posmuoji, kad mes 
tave norime ir ant toliaus ture-

• ti už gaspadoriu!
i — Tai ne galima, nes žen- 
I tui butu sarmata, atsake Vin
cas, o paskui dadave:

— Kad tiktai Rože butu lai-^ 
minga! Taip man josios gaila,!

i kad nors įgaletau del josios ka 
gero padaryti, kol iszeisiu isz f 
czion!

Dabar Klepaitiene suprato 
kaip jis yra prisiriszes prie 
Rožes ir ėmėsi su tuom dalyku 
linksmiau.

— Da malt su veseile ant 
dvejo, jaunikis apie tai tyli, 
merginai net sarmata priesz 
žmonis. ,

— Tai gal kokis vėjavaikis, 
tarė supykęs Vincas. Tegul sau 
keliauja kur pipirai auga, o 
jieszkosi kitokios merginos už 
paezia. Rožiuka gaus kita, ga
li iszsirinkti koki nori. Tokios 
patogios merginos visoje apy
linkėje ne galėtumei rast; ji ir 
del grafo tiktu!

Seno szypsojosi, taip del jo
sios patiko toji sznekta. Už va
landėlės vėl tarė:

— Kad Rože ne nori kito, in 
ta ji insimylejo ir gana.

— Taigi insimylejo, o dabar 
ne nori?

— Asz manstinu, jog jis jo
sios norį, tiktai nieko ne sako, 
ne žinau, ar gal labai didžiuo- 
jesi ar kas kitas kenkia.

— Ar tokis iszdidus? Tai 
gal paeina isz ponu?

— Ka? Isz ponu?! Jo tėvas 
buvo kampininku.

— Ir tokis ulbągas da uosi 
augsztyn rieczia?! Tegul Ro
žiuka jam parodo szpiga, pa
ima szluota ir iszvaro ant sau
su giriu!

— O gal jis nedrysta pra
kalbėti, tarė motina.

— Tai butu szeszkas: kaip 
pasirodis, tai jam parodykite 
kokia baidyka kaip del žvirb
liu, o ne mergina. O ar jis žino 
jog Rožiuka jo nori?

— Gal ir žinotu, kad tiktai 
akis atidarytu.

— Na ir toki žiopli Rožiu
ka nori paimti už vyra?

— Labai nori, apie kita ne 
nori nei klausyti.

Pasikalbejima pertrauke tar
naite, kuri inejus atnesze gial- 
da su užminkyta fešzla, ketino

TARADAIKA

Bill Smith, isz Ohio State 
University, laimėjo cziam- 
pijonata del greito plauki
mo. Jis greicziau už visus ki
tus greitus plaukikus isz- 
plauke . 220 mastus. Lenkty
nes buvo laikomos in Colum
bus, Ohio, kur geriausi plau
kikai isz viso Amerikos 
kr aszto suvažiavo. Bill 
Smith pralenkė Alex Janey, 
Francuza, kuris iki sziol bu
vo skaitomas kaipo grei- 
cziausiu plaukiku,

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka' 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už-j 
laiko koilgiausia ir visame lai-' 
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes
už tai busime jumis szirdingai . 
dėkingi. — “Saules” Redyste. Skaitykite Saule

i Kur ten namuose 
inkurtuves buvo, 

Ir kokia ten orkiestra 
pribuvo, 

Buvo daug alaus, 
Ir da ko daugiaus, 
Pradėjo visi szokt, 

Seni ir jauni, 
Guzutes nepavydėjo, 

Girti thusžtis pradėjo, 
Ir per galvas gavo, 
Mat, puikios buvo 

inkurtuves, 
Jeigu per galvas 

muszt gavo. 
* * * 

Daugeli kartu teko 
matyt, 

Kaip gyvena nėkurios 
poros tarp saves, 

O tai yra, jeigu 
vyras pasenės, 

Tokis vyras priglaudę 
pacziule jauna, 

Neužilgio jaunoji pradeda 
visaip paniekinet, 

Priesz Litu visaip 
niekinet, 

Norints vyras užganadija 
jai visame,

Be ja pasisziauszimas 
apėmė, 

Dabar anit jo visai 
nedboja,

I Ir visokiais budais 
priesz ji kovoja, 

Neduoda nei gero 
žodelio, 

Sunkiai uždirbtus pinigus 
iszleidineja, 

O kada pinigu jai 
neduoda, 

Tai kita rodą sau 
duoda, 

O jeigu vyras tau 
nebuvo per senas, 

Tai kodėl ji dabar 
nepaguodoji, 

Kaipo gera vyra 
neszenavoji, 

Saldyk jo gyvenimą, 
Ir neprisileisk prie 

saves svetima, 
Ramyk ji visame 

Ir bukie su 
juom namie!* * *

Ana diena vienoje 
vietoje buvau, 

Koki ten triukszma 
iszgirdau, 

Nusistebėjau ir priėjau 
i arcziau,
Ir sztai ka ten maeziau, 

Keli autobilai prie 
namo stovėjo, 

Veselninkai juose sėdėjo, 
i Kaip piktos dvasios 

važiavo, 
Visi garsei klykavo 

ir dūdavo, 
; Paskui policija 

pradėjo vytis, 
Ir visus sumalszino!

JXL» LCv X vxaxciacx.

— Ka jau su tuom, tai duo-( 
kite man pakaju,,tare Vincas 
purtydamas su rankoms.

— Juk ka tik kalbėjai, jog 
del Rožes viską padarytumei.

-'Taip, viską, bet apie pirsz- 
lysta ne nusimanau.

— Tu greieziausia padary
tumei, nes tai tavo geriausias 
sėbras.

Vincas net akis isztempe ir 
iszsižiojo.

— Tai melas! Asz su tokidis 
kvailiais ne užsidedu ir ne sė
brauju ! Ar jis czionais yra kai-i 
me ? v

— Taip, ne toli nuo ežia.
— Kaip vadinasi?
— Vincas, tarė gaspadine 

nusiszypsojus. ]
— Tai dabar tu žmogau ži

nok! Tarė užsimanstines berne
lis: Vincas, Vincas Vincas ?,mo menuo

LKi

B

>6«T i

Mieli .broliai ir sesutes! Per 
szi Gegužes menesi kalbėkim 
Ražancziu prie Motinos Dievo 
kad pasaulis sugryžtu prie Die- 
\ o ir kad visi be skirtumo pil-

Vienas Gegužes 
paszvenstas garbei 
Dievo, o kitas Spalius.

Gegužes menuo yra atgimi- 
----------- nes jame atgimsta

Dievaži, jokio Vinco ne žinau J visi sutvėrimai, o Spaliuje jau Į 
kur jis yra ir pas ka buna ? Į visa gamta rengiasi mirti. Tas

— Nu-gi gaspadoriauja pas1 reiszkia kad motyna Dievo yra'
• v i n • v • • I

naszlia Klepaitiene.
Vincas paszoko kaip nupli

kytas su karsztu vandeniu, ad- 
bulas atsiyrė link pecziaus.

— Ar tai asz esiu tuom jau
nikli, paszauke jisai, ar tai ma
nes Rožiuka nori?

— Tai paklausk pats, tarė 
motina tycziodamasi isz jo.

Vincas negalėjo rimti nuo 
džiaugsmo ir kloktelejo ant' 
suolo prie pecziaus in teszla, o 
motere paszauke kaip nudieg
ta:

— O del Dievo szvento, Vin
cai, katu padarei?! Apsižiūrėk 
ant ko tu užsedai!

Bet Vincas ’buvo kaip kur- 
czias, ne girdėjo ir ne mate nie
ko, sėdi sau teszloje užsidunk- 
sojas.

Ant kliksmo atbėgo Rožiu
ka, maustydama jog kokia ne
laime atsitiko. Paregėjus Vin
ca sėdinti teszloje, sukliko di
deliu juoku. ‘Nes Vincas isztie- 
se abi rankas prie josios tarda
mas:

— O tu mano Rožiuka, my
lima, labai tavęs praszau, jei
gu mane nori, tai imkie mane 
kokiu esmių. Busiu tada lai
mingiausiu žmogum ant svieto, 
per visa mano gyvasti ant ran
ku tave nesziosiu.

Rože suspaudė jam rankas 
ir patraukė juokdamosi isz 
gialdos. Vincas stojo, o gialda 
buvo prilipus prie sėdynės jog 
pribėgus1 motina vos atėmė o 
Rože kalbėjo:

— Taip, asz tave noriu, bet

menuo yra dytu Jo prisakymus, ta karta 
Motinos užtekės ramybes saulele o mes 

pasinaudosime tikrąją laisve.
— M. D.

visa gamta rengiasi mirti. Tas —...... .
SAULE” YRA!
GERIAUSIA
DOVANA!

kaip dabar iszrodai, tai ne no-j 
reczia.

Tik dabar Vincas apsižiūrė
jo, ka jis padare! Užkaitės kaip 
burokas, iszbego laukan in sa
vo kamaraite su teszluotu už
pakaliu.

In tris sanvailtes po tam atsi
buvo puiki veseile.

----- G ALA S-----

Siuncziant pinigus per 
kini czeki arba ekspresini 
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saules” Redyste.

ban 
mo

žmogaus globėja nuo užgimi
mo ligi mirties. I

Marija yra geriausia musu 
motina. Ji ne vieno neapleidžia' 
kas tik prie jos szaukiasi, Ji 
gailisi visu, net ir didžiausioj 
užkietelio nes Ji yra Motina 
gailestingumo, Jai gaila visu 
vaikeliu.

Viena dievuota ypata turėjo 
sapne regėjimą vienos augsz-' 

! to luomo žmogaus, nepilde sa-1 
vo paszaukima, 'girtuokliavo ir 
mirę be gero prisirengimo. Po 
mirties jisai atėjo ir sako, “bu-1 
cziau amžinai žuvęs jeigu ne 
ta trumpa maldele kur asz tik 
tekalbėdavau “Sveika Mari
ja,” mane iszgelbejo nuo amži
nos prapulties. ’ ’

Kaip yra naudinga garbinti 
Marija, o ypatingai kalbėti Ra
žancziu, nes Marijai ta malda 
labiausiai patinka.

Vienas vienuolis turėjo ap-( 
sireiszikima, jis mate Motina 
Dievo soste debesiuose ir kada 
žmones kalbėjo Ražancziu tai 
ant žodžiu Sveika Marija virto 
baltoms rožėms, o aniuolai tas v . • ... Irožes rinko ir pyne Marijai 
vainiką. Taigi, per szi menesi 
kalbėkime Ražancziu ir ’ mels-1 
kim Motinos Dievo užtarymo 
kad pasaulyje invyktu ramybe 
Kada žmones buvo Dievobai-j 
mingi, labiaus pildė Dievo in- 

■ status.
Lietuvoje būdavo kožna die

na visa szeimyna kalbėdavo 
Ražancziu kaip ta karta buvo 
žmones laimingi sutikime visi 
gyveno norint buvo Ruso prie
spaudoje. Uždarbiu kaip ir ne-Į 
buvo, už dvideszimt penkis 
rublius vyras metus dirbdavo, 
o mergina už deszimt. Bet visi 
buvo linksmi, užganėdinti.

Vasaros laike ausztant die
neliai, nuo dainų skambėdavo 
laukai, vakare užbaigus darba 
vėl jaunimas sutartine trauk
davo dainele. Ar girdėjo kas 
pirmiaus Lietuvoje kad kas sa
ve butu nusižudęs arba kita nu
žudęs, niekados ne. O sziandien 
kad ir toje paežio j szventoj 
Lietuvoj jau kad save nusižu
do arba kita nužudo jau ne 
naujiena. Gyvastis jau paliko 
be vertes kaip kitados kad už
pykęs vartodavo kumszti, tai 
dabar szautuva. Jaunimas pa
skendo isztvirkimo banguose, j jtackV SavtagsJBonds7is^vaillbje 
skaistybe sun^ndžiota. Skriau-. 
dos, neteisybes pirmame laips- ti( 
nyje. Ir delko pasaulis da!bar 
paskendo tokiuose nelaimėse ? 
Juk dabar civilizacijos laikai, 
visi laisve naudojasi argi tai

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule." Ptfr, 
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Have you stopped to think that you 
are a Minute Man, 1947 model, when 
you invest in United States Savings 
Bonds? The first shots in defense 
of your security were fired on April 
19, 1775, on Concord bridge in Massa
chusetts. Today you stand guard 
over your security not with bullets 
but with your Savings Bonds which 
in the years to come will make your 
home the fortress it should be against 
financial distress. Equally important 
to you is the fact that your growing

Pirkie U. S. Bonus Sziandieal

for attainment of personal or family 
"oals such as a new home or educa
tion for your children. Every dollar 

, you invest in Savings Bonds is 
backed by the United States Govern
ment.' Savings Bonds are safe, sure, 
Srofitanle—$4 for every $3 invested 

) years hence. U. S. Treasury Departmint
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Žinios Vietines
I — Nedelioj likos investa
"‘Daylight Saving Time,“ taijlia kelio, Petnyezioj apie penk- 
yra, laikrodžiai buvo pastumti1, ta valanda ryte.
viena valanda pirmyn. Tas f ’
naujas laikas tesis iki paskuti-|tik buvo nuvežtas

smert užmusztas, ir du kiti bu- pelno pasidalinimo pliana, per 
vo labai sužeisti, ka automobi- kuri ji pernai buvo savo darbi- 
lius, in kuri jie visi važiavo nuo ninkams iszdalinus daugiau' 
Hometown kalno pasileido ir " ’ ’ ’
sudužo in akminine siena sza-

ne sanvaite Rugsėjo (Sept.).
— Utarninke pripuola Szv. 

Petro isz Veronos.
— Petnyezioj, Pottsvilles 

sodas pranesze kad nuo Sau
sio (Jan.) 1-ma d., iki szia die
nai szimtas Persiskyrimai, 
“Divorsai,“ likos iszduoti.

—• Seredoj Szv. Kartarinos 
Šiemete.

—• Vincas T. Bernitskas isz 
Silver Creek, iszeme laisnius 
del apsivedimo su panele He
lena M. Nuoaliute isz Cumbola.

— Pamaldos ant garbes 
Motinos Dievo, per menesi Ge
gužio (May), bus laikomos vi
sose Katalikiszkose 
ežiose.

— Gerai žinoma

Stephen Mitzen pasimirė kai 
j in Coaldale 

Vai., ligonlbute. Andrew S. Tar 
vecki, 24 metu amžiaus, ir 
Michael Choley, 27 metu am
žiaus; abudu isz Nesquehoning 
buvo nuvežti in ta paczia ligo
nine. Policija sako kad da ne
galima pasakyti kaip ta nelai
me atsitiko nes sužeistieji 
negali szneketi.

negu 2,290,000 doleriu darbi
ninkams kaipo bonus. Kompa
nijos atstovai sako kad szitas 
padidinimas algų kasztuos 
kompanija apie $40,000,000.

SEKRETORIUS
MARSHALLAS

WASHINGTONE

ŽYDAI NUŽUDĖ
5 ANGLIJOS

sara, jau Kanadai anglių rei
kia ir reikes, o mainieriu klau-

bažny-

da1

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius Mar
shall parvažiavo isz Moskvos 
Konferencijos. Nors jis mažai 
ko gero mums isz tos Konferen-i 
cijos parvežė, bet jis nieko te
nai ir nepaliko, nieko neatida- ] 
ve. Sekretorius Byrnes parva
žiavo apskustas, aptūptas ir sau ramiai 
suvedžiotas. Marshallas parva- - - -
žiavo kaip iszvažiavo. Jis toje toves vartų, pasiaiszkino kad 

Arabams ir Žydams padalinti Konferencijoje nieko negavo,' jiedu yra telefono kompanijos 
• __ _ ..1 _  !     —. . • . ■ . • . ■ vilrn 1 O* M/vn r* Arli* 1 M

SZVENTA ŽEME IR 
SUVIENYTU TAUTU’

SANJUNGA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Į kuose paraszyta ar kas juos ra- 
Į sze.
į Tik tiek galima pastebėti: simas da neiszrisztas, Lewisas 

POI ICIIANTUS ^are^v* Laurentz nebuvo jau nepasako ka jis darys ir kas 
  toks durnas ir gana proto ture-, bus. Kanada jau dabar savo

C v Q____ 4* * jo susipažinti su Kataliku Baž- pareikalavimus, savo orderius
ollŽeide O, 0)USprO^ulHO nyczios Misziomis ir Komuni- duoda: Kanadai reikia apie 
Tvirtove Prie Tel Aviv ja> kada jam buvo geriausia' 25,000,000 tonu anglių.

 I proga prie kunigo prieiti. Į Europa ir Afrika ima apie 
JERUZOLIMAS. — Du Žy- Kokia czia buvo priežastis 2,000,000 tonu anglių kas me- 

dai pasivogė Anglijos Paczto tokio baisaus užpuolimo ir tik- nesis. Jie isz niekur kitur da- 
automobiliu, pridėjo in ji daug ros szventvagystes, tai nežinia, bar negali gauti anglių kaip 
sprogstaneziu bombų ir paskui Mums negana vien tik sakyti tik isz Amerikos, tol kol Ruhr 

‘ i atvažiavo su tuo kad tas kareivis nebuvo pilno slėnio kasyklos ir Lenku ka- 
• • a __ _____ i-rr»C! frona QYlfrlipQ

LENKIJA RAMI

Prieszu Nėra; Visi Su
tinka; Prieszai Po

ISZ VARSZAVOS. — Jau 
karas baigtas, jau sukilimai 
numalszinti; Prieszininkai pa
sidavė, prieszai po žeme; vis
kas ramu ir tylu!

Ana sanvaite girininkai, ar
ba girios žmones pasidavė Ko- 
munistiszkai valdžiai. Vyrai,

visiems 
sena gyventoja isz miesto, po
nia S. Rynkievicziene, pavo
jingai serga pas savo dukteria, 
ponia W. Szokiene, 29 So. 69411 
Jily., Upper Darby, Pa.

—• Ateinanczia Nedelia,
priims Pirma Komunija vaikai] vaikai ir vaikezai iszejo isz sa- 
isz Szv. Juozapo parapijos 
mokslaines, laike misziu 9-ta 
valanda ryte. Vėliaus vaikai 
kurie lankosi in Pulblikines 
mokslaines priims taipgi Pir
ma Komunija, bet da dienos 
nepaskirta.

—• Ketverge pirma diena 
Gegužio (May), taipgi Szv. Pi
lypo Apasztalo.

— Subatoje, 9-ta valanda 
ryte, Szvento Juozapo Ibažny- 
czioje, Kun. P. C. Czesna su- 
riszo mazgu moterystes panele 
Annette, duktė pons. N. Peles- 
kiu isz Brooklyn, N. Y., su Pet
ru, sūnūs ponstvos J. Dereske- 
viezienes, nuo 636 W. Mahanoy 
Uly-, mieste, -su iszkilmingo- 
mis Miszomis kur atlaike Kun. 
K. Rakauskas. Svotai buvo pa
neles Helena Peleskiute, Marie 
Kocziute, Helena Dereskevi- 
cziute taipgi Juozapas ir El- 
gertas Dereskevicziai ir Jurgis 
Kristopaviczia. Vestuves atsi
buvo Rusnaku Svetainėje ant 
,W. Pine Uly. Jaunavedžiai ap
sigyvens New Yorke.

— Antanas Gruodys 
Frackvilles, lankėsi mieste 
reikalais, taipgi atlankė 
“Saules“ redakcija. Acziu 
atsilankyma.

isz 
su*
. l 
irl 
už

Shenandoah, Pa. — Bolius 
Puskaviczia, nuo 306 W. Ar
lington Uly., likos sužeistas in 
pirsztus laike darbo Maple Hill 
kasyklose. Gydosi namie.

Shamokin, Pa. — Senas gy- r 
ventojas Valentine Medlar 96'nju> 
metu amžiaus, nuo 842 W. Cen
tre Uly., numirė Subatos ryta 
pas savo anūke p. P. Madden. 
Velionis kitados buvo paszto- 
rium mieste Mahanoy City nuo 
1888 ligi 1892 metuose. Laidos 
JJtarninke, Mahanoy City.

vo lindynių, isz giriu ir kalnu 
ir skubinosi in artimiausia po
licijos vieta paasiduoti ir savo 
ginklus numesti.

Daug szitu drąsuoliu karia
vo su požemine, slapta armija 
nuo 1939 metu. Jie kariavo 
priesz Sovietus, priesz Vokie- 
czius ir priesz savo tautieczius 
iszdavikus.

Jie sako kad dabar nėra jo
kios vilties ir jokios priežas
ties kariauti priesz Komunis- 
tiszka Lenku valdžia, kai ta 
valdžia visiems jiems viską do
vanoja ir prižada duoti žemes 
pradėti gyvenimą.

Vienas isz szitu drąsuoliu, 
Varszavos policijos ofise isz- 
sireiszke ta ka beveik visi jie 
mausto: “Mes nieko daugiau 
negalime padaryti,“ jis sake. 
“Asz nesuprantu Amerikie- 
cziu.
Amerikiecziai tas sprogstan- 
czias “Atom” bombas, kaip 
szyksztuolis skatikus laiko ir 
spaudžia. Kam jie jas dabar ne
paleidžia ant musu ir j u prie
szu? Kai Amerikiecziai nutars 
tas savo sprogstanczias bom
bas paleisti ant savo prieszo, 
tai tada asz vėl stosiu in ka
riuomene ir kariausiu. O dabar 
man nusibodo kariauti nuogo
mis rankomis. Asz pailsau ir 
dabar noriu pasilsėti. Asz no
riu dirbti diena ir su savo žmo
na praleisti nakti. ’ ’

Dabar jau visas pasiprieszi- 
nimas isznyko. Dabar tylu ir 
ramu Lenkijoje, kaip ant kapi-

Asz nesuprantu kam

ELEKTROS DARBI
NINKAI GAUS DAU

GIAU MOKĖTI

Hazleton, Pa. — Petnyezioj 
yakare, gaisras kylo dideliam 
name prie 119 W. Chestnut 
įUly., kuriame radosi Pane Pro ■ 
duče Kompanija ir Liberty 
Knitwear Korporacija. Bledies 
padaryta ant $100,000.

Coaldale, Pa. — Stephen 
Mitzen isz Nesquehoning, Pa., 
kuris paigryžo neseniai isz 
vaasko, ir kuris per tris metus 
kariavo Europoje, buvo ant

ir paskui visus po savo sparnu 
pasiimti. Bet jeigu Rusija ture-! 
tu pasirinkti tarp Žydu ir Ara
bu, ji stotu už Arabus, nes Pa
lestinos aliejus labai rupi Rusi
jai, o to aliejaus Rusija negali 
gauti jeigu ji su Arabais susi
kirstu.

Amerikos biznieriai ir dip- 
liomatai vis linksta prie Arabu 
ir stengiasi palaikyti draugisz- 
kus santykius su jais. Ir jie, 
kaip Sovietai, žiuri in aliejų, 
kur randasi bilijonai doleriu. 
Bet Prezidentas Trumanas vi
sa musu szita užsienio drau
gyste su Arabais in pavoju pa
state kai jis pareikalavo kad 
100,000 Žydu butu inleista in

1 Palestina.
Arabai, kuriu randasi dau

giau negu 40,000,000 dabar tu
pi ant tvoros tarp dvieju pa
sauliu; tarp vakaru ir rytu. 
Jeigu Amerikiecziai juos užpy
kins, jie glausis prie Rusijos ir 
priims Komunizmą. Tokio 
žingsnio visi bijosi; ypatin
gai musu bagoeziai, fabrikan
tai ir biznieriai, nes visiems 
jiems baisiai rupi tas aliejus 
kuris randasi Arabu rankose.

Isz pradžios visi Amerikos 
laikraszcziai rasze ir visa koše
le prakalbininkai reke ir spie
gė kad reikia szelpti ir užtarti 
Žydus, bet dabar jie jau ima at- 
szalti nuo savo tos szventos 
misijos ir vis szaltesniu ir blai-į 
vesniu protu ima žiūrėti in ta 
klausima. Nors Žydai ir dabar 
milijonus doleriu pilte pila del 
tos propagandos.

Amerikai dabar nei szilta, 
nei szalta. Amerikos preziden
tas stojo už Žydus; musu užsie- kad jis turi vilties kad bus ga
ilio politika stoja už Arabus; Įima su Rusija susikalbėti ir 
a • ! • T • ' n 1 n 11 r t 4 n a. —

bet nieko ir neatidavei
Kai Amerikos Sekretorius 

Marshall parskrido kariszku 
eroplanu, Prezidentas Trumą-J 
nas jo lauke: “Man linksma ta
ve pasveikinti ir priimti,“ sa
ke Prezidentas isztiesdamas j 
Sekretoriui savo ranka, “Vi-' 
sas tavo atliktas darbas mums 
patinka. Esu tikras, kad kai 
tu musu žmonėms pasakysi ir 
paaiszkinsi kas ten toje konfe
rencijoje buvo, ir jie bus pa
tenkinti. ’ ’

automobiliu prie Anglijos tvir- proto, nes tada klausimas kyla 
kam jis ta bažnyczia pasirinko, 
o ne kita, kam ta kunigą, o ne 
kita. “Ne pilno proto“ paaisz-] 
kinimas yra labai lengvas bet' 
retai kada teisingas. Kol kas' 
tas kareivis nieko nesako, ir

syklos ims gana anglies iszkas- 
ti ne tik sau, bet ir del Užsienio 
biznio.

Pietų Amerika taipgi ima 
anglis isz Amerikos. Brazilija 
jau dabar laukia 1,800,000 tonu 
anglių; Argentinos valdžia 
duoda žinoti kad jai sziais me
tais reikes daugiau negu 400,- 
000 tonu anglių.

O kas dabar labiau visus su
rūpino, tai kad eina gandai kad 
John Lewisas visais budais 
stengiasi kuo mažiausia ang
lies pagaminti ir iszkasti, kad 
Birželio (June) 30-ta diena bu-

darbininkai. Sargas juodu in-] 
sileido. Už deszimts mįnucziu 
pasigirdo baisus trenksmas.'

1 Paczto automobilius in padan-
I ges iszkilo. Penki Anglijos ka- nesiaiszkma. 
j reiviai-policijantai žuvo ir sze- 
| szi kiti buvo labai sužeisti.
| Žydai vieszai prisipažinsta 
i ir net didžiuojasi kad jie szitas 
i žmogžudystes papildo isz 
kerszto.

Penki kiti Žydai, ligi dantų 
apsiginklavę atėjo in didžiau-i ““"J“ ~ —
si vieszbuti in Tel Aviv miestą Panija vėl pasirengus derintis tu taip mažai anglių Ameriko- 
ir tenai drąsiai, dienos laiku,'* Pasitarti kaslink straiku. 
panevalia iszsivede Anglijos Bet tuo Pacziu kartu komPa™- 
biznieriu ir bankieriu, Morris ia stacziai Pasako kad * nesĮ‘ 
Collins. Bet jis buvo tuojaus- der’ns su Wnshingtonu ir nesi-^ 

jauezia nei reikalo nei pareigos, 
laikytis tu instatymu kurie bus 
ar buvo sudaryti Washingto
ne.

Telefono kompanija sako 
kad, kaip kiekviena valstija 
nustato kaip telefono tvarka1 
bus vedama, kiek bus mokama 
darbininkams kiekvienoje val
stijoje, tai taip ir dabar dery
bos turi eiti: ne isz Washing- 
tono bet isz kiekvienos valsti
jos.

Valdžia negali nustatyti ru- 
bežius ar duoti insakymus 
kompanijai kurios darbininkai 
yra valdomi ir prižiuromi ne 
Washingtono valdžios, bet] 
kiekvienos valstijos atskirai.

Kaip tik czia randasi di-( ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
džiausiąs keblumas, kaip tik už —
szita nusistatymą ir iszkilo te
lefono darbininku straikos, ir 
kaip tik už tai telefono kompa
nija nenori derintis.

Nieks nesitikėjo kad telefo
no darbininku straikos taip il
gai užsitrauks. Visi mes spėjo
me kad straikos negales ilgiau 
testis. Bet jau treczia sanvaite, 
ir vis tu straiko galo nebema
tyti.

ir

TELEFONO
STRAIKOS

Į NEW YORK. — Telefono 
'kompanijos atstovai duoda1
1 uniju vadams žinoti kad kom-'

Sekretorius Marshall, pir- 
mucziausiai iszdave savo ra
portą Prezidentui ir augsz- 
tiems valdininkams, ir tik pas
kui jis per radija Panedelio įie žydai dažinojo kad tas ban- 
vak., 9:30 vai., visiems Ameri-] 
kiecziams pasiaiszkino. Taip ir 
reikia, taip ir turi būti.

Bet kai Sekretorius Byrnes' 
parvažiavo isz anos konferen-: 
cijos, jis visai su Prezidentu

biznierių ir bankieriu, Morris Ja stacziai^pasako^ad ji nesi-. 
Collins. Bet jis buvo tuojaus ■ 
paleistas sveikas ir gyvas, nes

kierius taipgi yra Žydas. Mat 
vilkas vilką ėda, bet Žydas ei
na už Žydą.

Anglijos karo sztabas tuo
jaus pasiuntė savo kariuome
nes in ta miestą. Bet karei-

j e, kad kompanijos neiszdrys- 
tu leisti mainieriams ilgai 
straikuoti, bet greitai susitai
kintu.

Tai matyti kad ne vien tik 
Amerikoje visas biznis ir pra
mone nukenczia per straikas, 
bet visu krasztu biznis atjau- 
czia ir nukenczia.

nesimate bet tuojaus per radijo v*ms buvo pavojinga greitai (
pradejo plepėti. Pats Preziden
tas tik per radi j a dažinojo apie

keliauti, nes visi keliai buvo 
taip užtaisyti kad kai tik veži-

jo sugryžima in Amerika, kai mas ar automobilius užvažiuo-
I _______ ia ant narenatos vietos, tai ke-visi mes per radija klausomies ^a ai* parengtos vietos, tai ke- 

I lias susprogsta.
Arabai legijonieriai dabar, 

sykiu su Anglijos kareiviais ei-' 
na sargyba ir jieszko tu Žydu 
kurie taip priesz Anglijos val
džia kariauja.

Sekretoriaaus Byrnes balso. 
Tai buvo neiszmintinka, ir vi
sai be takto.

Matyti kad Sekretorius Mar
shall yra žmogus ne be susipra
timo. Jis labai mandagiai ir ru- 

j pestingai viską daro sulyg nu- 
i statyta tvarka. Jis pirma davė 
savo darbo ir savo keliones 

1 apyskaita tam kuris buvo ji 
i siuntęs ir tik paskui jis vieszai 
I pradėjo pasakoti ir aiszkinti.

Sekretorius Marshall sako

Amerikoje Žydai musu va-j 
dams grūmoja ir juos gazdina; 
užsienyje Arabai musu diplio-( 
matams parodo kad Amerikai 
nebus gerai jeigu jie nusista-' 
tys priesz Arabus ir užtars Žy-j 
dus. Toks yra dabar Szventos 
Žemes klausimas, kuri ir pats 
Saliamonas vargiai iszrisztu.

susitaikinti, nors visa konfe
rencija suiro. Jis sako kad to
kiems svarbiems klausimams 
reikia daug daugiau laiko pa-

KAREIVIS UŽPUOLĖ 
KUNIGĄ

Baisiai Subadė Kunigą 
Prie Altoriaus

NEW ORLEANS. — Kuni- 
gas James Courtney laike Szv. 

I Miszias ir jau buvo pradėjęs 
I dalinti Szventa Komunija, kai 
I kareivis-marinas, kuris nese-reikia aaug aaugiau taiKO pa-i . . v ' . . <11010*0

1 szvesti. Konferencija nore tiek nlM 1^® 132 VMsk°- lszsl’ ANGLIŲ KLAUSIMAS
nuveikė, kad dabar mes žinome 
kur mes stovime ir žinome ko 
Rusija reikalauja.

ANGLIJA MAISTO
PRITRUKO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

APVOGĖ
POLICIJANTA

I trauke dideli peili ir perdure 
kunigą prie groteliu. Kunigas 
Courtney, nors jau perdurtas, 
da stengėsi pats pasitraukti. 
Bet tas kareivis da kelis sykius 
su peiliu dure in kunigą, pakol

UŽSIENYJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur-

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien’

U2F Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 

*raszti “Saule.“ Del daugelis 
kad jie negali būti tikri, kad laikas jau pasibaigė ir apie tai 

! Bizni be pinigu

daug anglių pirkdavo isz Ame-
kunigas sukniubo vis laikyda-j rikos, susirūpino ir jieszko ki- 
mas ciborija, poszka su Szven- tur pirktis anglies. Jie sako( 
cziausiu savo rankose. 1

CARBONDALE, PA. — Jo
seph Dilitka 33 metu amžiaus 
vyras isz Carbondale ir Wil-* 
liam Madis 27 metu amžiaus,1

Viskas taip greitai atsitiko, jiems negali niekas užtikrinti' praneszeme! .
kad niekas nei rankos nepakele kad Amerika pristatys tiek sunku varyti, ypatingai laik

raszczio, kuris sureik&laujata kareivi sulaikyti. Kai žmo- kiek jiems reikia anglių.
Szitie kostumeriai, pirkikai kožna doleri. ACZIUIApie 500,000 hektaru javu isz- Ram iviaais z/metu amžiausnes atsipeikejo ir suprato kas Szitie kostumeriai, pirkikai 

szalo ar buvo patvinio užphi-Į vyrukas isz Bayonne, N. J., bu- czia atsitiko taį keli vyrai nu-j užsienyje sako kad jie negali)
Apie 500,000 hektaru javu isz-

dyti ir dabar niekam neverti.
30,000 tonu bulyiu suszalo; 

50,000 tonu bulviu potviniai 
sudarkė.

Ir visa tai didesne beda su
daro. Daugiau negu 600,000 
hektaru žemes dabar ysa nie-' 

nijos sutiko visiems darbiniu-j kam neverta ir niekas ežia ne-' 
kams pakelti algas penkiolika bus sėjama sziais metais. Ir 
centu ant dolerio, ir taipgi su- prie to prisidėjo labai vėlyvas 
tiko visiems darbininkams ruduo pernai ir labai szalta 
duoti szeszias dienas, in metus 
atostogų.

Kompanija tuojaus davė vi
siems žinoti kad elektros gami-

NEW YORK. — Albert Fitz
gerald, General Electric Kom
panijos darbininku unijos pre
zidentas pranesza kad kompa-l 
nijos sutiko visiems

vo suimti už policijanto apmu- 
szima ir apvogimą.

Policijantu virszininkas,

stvere kareivi ir parmetė ant ant Amerikos pasitikėti, už tai 
aslos bažnyczioje. j kad patys Amerikiecziai nega-'

Policija tuojaus pribuvo ir Ii pasakyti ka mainieriu bosas,
Frank J. O’Boyle sako kad szi- suaresztavo kareivi, kurio var-Į John Lewisas darys ant ryto-
tie du vyrukai užpuolė ir ap- das yra Don L. Laurentz isz jaus. Jie visi atsimena ir mums 
musze policijan ta

' Sposito, kuris ėjo kaipo sargas žodžio nesako pasiaiszkinti ko- 1946 metus
' su vieno teatro virszininku isz del jis taip padare. Policija sa- straikavo.
1. ... . . i, , , . ,__ • • ... ..J __ -

Anthony Houston, Texas. Kareivis nei primena kiek jie nukentejo per 
mainieriaikai

L. TRASKAUSKAS

žiema, labiau viską sutrukdė, o policijantas nesze, kuriame bu- 
pavasario patviniai ir tiesiogi-] vo $250.
niai tvanai taip viską suardė,
kad Anglai jaueziasi, kad pati

teatro in banka vakare. Jiedu ko kad tas kareivis ne pilno 
apmusze ir primusze policijan-' proto.
ta ir pasistvere krepszeli kuri

Amerikos

narni daigtai pabrangs. Kom- gamta dabar priesz juos ka-
panija taipgi sustabdė savo^iauja.

SKAITYKIT
-“SAULE”3

Kanada ima isz _______
I daugiau negu puse visu savo 

Kunigas Courtney buvo anglių. Kanados biznieriai ir 
greitai nuvežtas in ligonine, visi žmones visados isz anksto 
kur daktarai sako kad jis gal daug anglių prisiveža per va- 
iszliks gyvas.

Policija rado kelis laiszkus tis, 
to kareivio kiszeniuose, bet sunku anglis vežtis per sniegą 
niekam nesako kad tuose laisz-^ ir pūgas. Dabar jau ateina va-

j sara kad žiema nereikėtų vež- 
" , nes tame kraszte žiema

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiuiu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

SKAITYKIT i
“SAULE” 

PLATINKI!!




