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Austr ij a Karigzka Tauta
Isz Amerikos u-N-KomitetoVadas
Ford Automo
biliu Straikos
DETROIT, MICH. - 

Fordo Kompanijos dar
bininku virszininkai su- 
straikavo. Jeigu jie 
tik kelias dienas neisz- 
eis dirbti, tai visi Fordo 
fabrikai turės užsida
ryti. Virszininkai sako 
kad ju kontraktas jau 
penkios sanvaites at
gal užsibaigė. Dabar jie 
reikalauja naujo kon
trakto. Apie 90,000 
darbininku liksis be 
darbo jiegu tie virszin
inkai greitai nesusitai
kins su kompanija.

Telefono 
Straikos

Užsibaigė
WASHINGTON, D. C. —
Kai Telefono Straikos užsi

baigė, air paskui kai inžinieriai 
ir darbininkai Western Electric 
Kompanijos susitaikė ir gryžo 
in savo darbus, tai visos dide
les straikos Amerikoje užsibai
gė. Nors tukstancziai mažu 
visokiu straiku ir dabar visur 
randasi, bet visai nėra straiku 
kurios butu po visa kraszta. Vi 
si darbininkai dabar gauna 
daugiau mokėti, bet nei viena 
unija negavo tiek kiek reikala
vo.

Dabar, rodos, tokia mada; 
vis daug daugiau praszyti ir 
reikalauti ir paskui nusileisti. 
Kaip Žydelis tris sykius dau
giau praszo už tavora ir paskui 
nusileidžia ir tik už puse par
duoda. Tada visi linksmi ir 
viskas gerai. Žmogelis maus
to kad jis nors szita syki net ir 
Joszki susznekejo ir už pusdy
ke nusipirko tavora; o Žydelis 
taip pat linksmas, nes jis par
duodamas tik už puse, gavo 
daugiau negu tikėjosi gauti!

Lester B. Pearson, Kana
dos Po-sekretorius Užsienio 
Reikalu, dabar turi nelengva 
darba Suvienytu Tautu San- 
jungos Komitete. Jis Pir
mininkas Komiteto kuris su
sidaro isz 55 atskiru Tautu 
atstovu, kuriu darbas isz- 
riszti Palestinos, Szvento Že
mes klausima.

Du Razbainin- 
kai Nuszauti
NEW YORK . — Du jauni 

vyrukai inejo in Gilmartin’o 
Bar and Grill saliuna, ant 1708 
Third Avenue, apie antra va
landa isz ryto ir drąsiai suriko: 
“Visi iszkelkite rankas!” Tie 
vyrukai turėjo atprovintus re
volverius.

Kaip ir tyczia tuo laiku tame 
saliune sėdėjo du policijantai, 
kurie jau savo darba buvo atli
kę, ir buvo užeje viena iszsiger- 
ti pirm negu eis namo. Kai 
szitie du razbaininkai pradėjo 
visus žmones saliune kratine ti, 
policijantas George Demmeyer 
iszsitrauke savo revolveri. Tuo 
paežiu sykiu vienas isz tu raz- 
baininku paleido szuvi in poli- 
cijanta Fitzpatrick ir pataikė 
jam in pilvą. Kai policijantas 
Fitzpatrick sukniubo ant grin
dų, jo draugas, policijantas 
Demmeyer paleido tris szuvius 
in ta razbaininka ir ji ant smert 
perszove. Antras razbainin- 
kas stengėsi pabėgti, bet dvi 
kitos szuvis ji pakirto. Jis pa
simirė ligonbutoje.

Policijantas Fitzpatrick bu
vo greitai nuvežtas in ligonbu- 
te. Gydytojai sako kad jis pa
vojingai sužeistas.

Razbaininku vardai: Earnest 
Deratier, 35 metu amžiaus, isz 
51-53 Thirty-Fourth ulyczios ir 
Jos. Maglio, 30 metu amžiaus, 
isz 307 'Ninety-fifth ulyczios.Skaitykite “Saule”

Neduos Dau
giau Paskolų

Marshall Sako Reikia
Pirmiau Daryti

Apyskaita

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Sekretorius Geo. 

C. Marshall’as sako, kad nebus 
dabar skolinama pinigu kitoms 
Tautoms, pakol nebus padary
ta apyskaita “Visu Tautu Pi
niginio Stovio! ” Jis sako, kad 
vien tik Graikams ir Turkams 
dabar bus pagelba suteikta su 
ta 400 milijonu doleriu pasko
la.

Jis sako, kad gal bus viena 
iszimtis ir gal Amerika paskirs 
apie 78 milijonu doleriu del Ko
rėjos krasztui kur musu karei
viai dabar viską tvarko.

George F. Kennan yra pa
skirtas komisijos pirmininku. 
Szita komisija turės dabar da- 
žinoti kaip visi kiti krasztai 
stovi ir kuriems kiek pagelbos 
reikia ar reikes.

Amerikos Sekretorius teipgi 
kreipiasi in visas bažnyczias ir 
in darbininku uniju vadus ir 
praszo kad Amerikiecziai kaip 
nors ir kur nors rastu vietos 
del viso milijono Europos varg- 
szu benamiu!

Daug nauju valdininku ir 
dipliomatu buvo paskirta, nes 
labai daug žmonių pasitraukė 
isz valdžios.

Nori Siunsti 
Lenkus Atgal

In Lenkija
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglijos valdžia dabar veda 
vaju ir ragina visus Lenku ka
riuomenes kareivius gryžti in 
savo kraszta Lenkija. Lenku 
kareiviu Anglijoje randasi 
daugiau negu 160,000.

Komunistiszka Lenku val
džia isz Varszavos prižada kad 
tie kareiviai nebus nubausti ir 
nebus suaresztuoti. Anglijos 
Užsienio Sekretorius, Ernest 
Bevin, sako kad Lenku Komu
nistiszka valdžia jam savo žo
di davė kad visi Lenkai karei- 
viaai gali laisvai ir drąsiai 
gryžti in Lenkija.

Bet beveik nei vienas isz vi
su tu Lenku kareiviu nepasiti
ki tai valdžiai. Visi sako kad 
jie pasiliks isztremime, Angli
joje ar kitame kokiame krasz- 
te, bet negyrsz in Lenkija tol 
kol Komunistiszka valdžia te
nai valdys.

Isz Lietuvos
LONDON, ANGLIJA —

Angli j os laikr asztis “ E eono - 
mist” ilgoka straipsni isz- 
spausdino ir iszleido apie Lie
tuva. Taip kita ko, tenai raszo- 
ma:

Lietuva, Latvija ir Estonija 
yra taip atskirtos ir atkirstos 
nuo viso svieto, kad dabar jo
kios žinios isz tu krasztu neisz- 
eina.

Kitu krasztu korespondentai 
ežia negali ineiti; kitu tautu 
atstovai ežia neprieina; (UINRR 
A darbininkams ežia nevalia 
nei kojos inkelti. Retam ku
riam pasiseka isz szitu krasztu 
iszsprukti. Laiszkai yra per
žiūrom!, cenzūruojami. Tik to
kios žinios isz ten iszeina, ku
rias Rusijos žandarai pavėlina.

O visos kitos žinios apie Lie
tuva iszeina isz Moskvos.

Lietuviai dabar Lietuvoje 
negyvena, bet kenezia ir vargs
ta. Lietuvis isz prigimties yra 
prisiriszes prie žemes, prie 
ūkio, prie nuosavos triobeles. 
Lietuvis jieszko Laisves ir 
trokszta savo tėvynei Nepri
klausomybes. Visa ' Lietuvos 
pramone ir gyvastis remiasi 
ant žemes ir nuosavybes.. Lie
tuvis yra uno tukstaneziu metu 
ūkininkas, ir geras ūkininkas. 
Bet dabar Lietuvis likosi be 
ūkio ir be žemes.

Lietuvis szventai tikėjo in 
mokslą. Tėvai viską paaukoda
vo, kad tik j u vaikai galėtu in 
mokslą eiti. Dabar jiems tebeli
ko vien tik Komunizmo moks
las.

Sovietai nesigaili jiegos, 
prievartos ir smurto. Jauni vy
rukai buvo paimti in vaiska, in 
Sovietu armija.

Daug Lietuviu gavo “Žalius 
Pasportus,” kurie parodo kad 
jie yra “Neisztikimi Žmones” 
ir už tai jie yra iszvežiami isz 
Lietuvos in Rusijos gilumas ar 
in Siberijos pustynes.

Kiti yra iszvežiami in viso
kius Rusijos darbus.

Tikras skaiezius tokiu trem
tiniu Lietuviu negalima suži
noti ar paskelbti. Pati Rusijos 
valdžia prisipažinsta kad dau
giau negu 83,000 Lietuviu buvo 
isztremta in Siberija per kelis 
menesius, 1945 metuose. O kas 
dabar ten darosi, tai tik vienas 
Dievas tebežino.

Buvo rinkimai Lietuvoje. 
Bet tai buvo tik Komunistiszki 
szpcsai. Nebuvo valia kitaip- 
balsuoti, kaip tik už Komunis
tus.

Komunistu propaganda ir 
Komunistu mokslas yra moki
namas visose mokyklose. Rusu 
kalba visur yra vartojama po 
prievarta. Laikraszcziai ir ra
dijas yra po Komunistu . val
džia ir priežiūra.

Visi universitetai po prie

FORDO
VIRSZININKAI
SUSTRAIKAVO

Telefono Darbininkai Gryžo 
In Darbus; Amerika Tures Da- 
žinoti Kaip Kiti Krasztai Sto
vi Kuriems Pagelba Reikia;

Anglija Nori Siunsti Lenkus 
Atgal In Lenkija

varta mokina savo studentus 
Komunizmo.

Markso ir Lenino mokslas 
užėmė Szvento Raszto vieta.

Susisiekimas Lietuvoje labai 
prastas. Keliai sugriauti, gele
žinkeliai suardyti. Ir Sovietai 
tyczia netaiso, nes kaip žmones 
negali susisiekti tai daug leng
viau galima visus valdyti.

Kunigams uždrausta mo
kyklose mokinti. Seminarijos 
uždarytos ir uždraustos.

Bažnyczios atdaros, žmo
nėms valia eiti in bažnyczias, 
bet kunigams griežtai uždraus
ta sakyti pamokslus, žmones 
mokinti. Ir ant visu bažnycziu 
yra uždėtos tokios baisios tak
sos, kad jokiu budu negalima 
iszsilaikyti.

Rusija tukstanezius Komu
nistu siunezia in Lietuva ir ten 
jiems padovanoja Lietuviu na
mus ir ukius. Daugiau negu 
20,000 Komunistu jau dabar 
apsigyveno Kaune; Vilnius jau 
turi daugiau negu 40,000 tokiu 
nauju gyventoju.

Neužilgo net ir vardai ir pa- 
proeziai Lietuviu dings Lietu
voje! Neužilgo visai nebus Lie
tuviu klausimo Lietuvoje, nes 
Lietuviu tenai neliks.

Lietuviai dabar skursta ir 
vargsta. Apie pinigus nėra nei 
sznekos. Tenai žmones dabar 
neparduoda ir neperka, bet 
mainikauja. Vienas duoda su- 
nesziotus cziebatus už sviesto 
švara, ir panasziai.

Lietuviai, kurie spėjo pabėg
ti isz Lietuvos ir dabar nors 
vargingai apsigyveno Szveica- 
rijoje, Szvedijoje,. Vokietijoje 
ar Austrijoje, už jokius pini
gus negryžtu in savo tėvynė!

Amerika su Anglija ragina 
Lietuvius gryžti in savo tėvy
nė, bet tie Lietuviai pasiryžę 
mirti, o ne gryžti.

Szitaip raszo Anglijos laik- 
rasztis ‘ ‘ Economist. ’ ’

VIENNA, AUSTRIJA. — Tos paezios 
kartos žmones Austrijoje dabar jau antru 
kartu laukia ir mato kai svetimtaueziai ju 
tautai nustato Taikos nusprendimus ir in- 
sako kaip tas krasztas turi tvarkytis ir 
valdytis. Antru kartu szitas krasztas turi 
brangiai užsimokėti už savo kariszkus praši- 
szokimus. Bet szita syki jiems ne tiek daug 
kasztuos kaip po Pirmojo Pasaulinio Karo, ka
da Hapsburgu Imperija buvo panaikinta.

Keturi didieji anų laiku, Prancūzas Cle

menceau Amerikietis Vilsonas, Anglijos Lloyd 

George ir Italijos Orlando suskaldė Austrijos 

kraszta ir daug jos žemes atidavė susiedama
Nuo tos sutarties iki antro 

karo, Austrijos žmones vargo 
ir sunkiai dirbo atstatyti savo 
kraszta ir vėl pakilti in pasau
lio galingu tautu eiles. Visokio 
plauko politikieriai ja taše ir 
kankino: Komunistai isz rytu, 
Demokratai isz vakaru, Faszis- 
tai isz sziaures, ir kiti Faszis- 
tai isz pietų. Austrijos valdžia 
buvo kaip jaunas medelis kuris 
linksta in ta puse in kuria vejas 
puczia. Ji buvo susidarius val
džia isz valstijų, kuri buvo 
maž-daug Socialistiszka.

Bet 1934 metuose po Dollfuss 
vadovybe Austrija tapo Fa- 
szistinis krasztas.

1938 metuose Austrija be
veik visai nesiprieszino kai 
Hitleris pradėjo straksėti ir 
marszuoti.

Dabar Austrija vėl turi užsi
mokėti už savo silpnavaliszku- 
ma ir už savo klaidas, kurias ji 
padare už tai, kad ji nenorėjo 
ar negalėjo savotiszkai valdy
tis, bet vis jieszko j o stipresnio 

Susiedo ar kaimyno ir su juo 
keliavo.

I

Paskutinis Austrijos Impe
ratorius, Charles IV užėmė sos
tą 1916 metuose. Tas sostas jau 
trupėjo ir griuvo. Žmones badu 
mirė, o ūkininkai javus degino. 
Armija neklause savo valdžios. 
Per pirmutini pasaulini kara 
szita anų dienu galinga Imperi
ja sutrupėjo ir isznyko.

Pirmutinis Prezidentas Tho
mas Masaryk reikalavo nepri
klausomos Czechoslovakijos. 
Yugoslavija užgimė ant Corfu 
Salos. Ignace Paderewski rei
kalavo ir gavo nauja Lenkija. 
Visi szitie stojo in Alijantu ei
les ir kariavo priesz ta Imperi
ja.

Visi susiedai, visi krasztai 
prie Austrijos rubežiaus atsi
sakė daryti bizni su Austrija. 
Austrijos pramone suiro, ne
buvo paskolų, fabrikai užsida
rė ir žmones badavo.

Socialistai Demokratai pra-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Pirmiau visi biznieriai ir 

fabrikantai visa kosere reke ir 
reikalavo kad valdžia nesikisz • 
tu in biznio reikalus, kad visi 
suvaržymai kaslink kasztu bu
tu panaikinti. Visi biznieriai 
prisiegdinejo kad kai tik val
džia pasitrauks, tai viskas sa
vaime atpigs. Jau beveik metai 
praėjo kai valdžia pasitraukė. 
O vietoj atpigus, viskas da bai
siau pabrango.

Pittsburgh mieste, Szvento 
Cyriliaus parapijos žmones vi
as skola apt savo bažnyczios at 
mokėjo ir nutarė iszkilmingai 
ir vieszai sudeginti savo “mor 
gedžiu,” savo skolos popieras. 
Jie surengė gražu vakarele h 
tas skolos popieras sudegino ii 
tuo paežiu sykiu ju jau iszmo 
keta, bažnycžia užsidegei

Guatemalo mieste, laikrasz 
tis “E2 Imparcial” paduod; 
žinias, kurios net ir mus nuste 
bino: To miesto ligoninėse pel
nai užgimė 2,327 kūdikiu. Isz 
to skaicziaus 2,219 priguli ne- 
ženotoms merginoms.

———————— • e ■
Anglija negali su Amerika 

sutikti ant valdymo Vokietijos 
už tai kad patys Vokiecziai ku
rie dirb,a po Amerikieeziais ir 
Anglais nesutinka tarp saves. 
Vokiecziai kurie laiko augsz- 
tas valdininku vietas po Angli
jos valdžia yra ar buvo augszti 
ir įntakingi Naciai per kara. 
Vokiecziai kurie dirba po Ame
rikos valdžia yra visi tie kurie 
buvo Naciu prieszai per kara. 
Ir už tai dabar sunku susitarti 

"ar susitaikinti.
1 • •

Nors žmones badu mirszta 
Rumunijoje, bet isz to kraszto 
beveik kasdien iszplaukia lai
vai pilni kviecziu ir javu. Tie 
laivai plaukia in Rusijos uosta, 
Odessa.

New York mieste, Manhat
tan dalyje, muzikantu 802 kuo
pa muzikantu unijos surengė 
didele paroda Gegužio (May) 
pirma diena. Szitoje parodoje 
daugiausia Komunistu ir Rau
donųjų dalyvavo. Jie visi nesze 
plakatus ir pagarsinimus: 
“Darbininkai! Prisiraszykite 
Prie Unijų!” Visa tai mums vi
sai ne naujiena. Bet kas visus 
mus nustebino ir net prajuoki
no, kad del tos parodos buvo 
pasamdyti net penki dideli be- 
nai muzikantu, kurie prie jo
kios unijos" nepriguli.

Darbininkai, betaisydami 
paczto narna in Yonkers, New 
Jersey, užtiko visa' pundą laisz- 
xu, kurie niekados nebuvo isz- 
jiun^ti. Jie ana sanvaite tuos 
iszsiunte. Tie laiszkai buvo su- 
raszyti ir in paczta atneszti 
septyniolika metu atgal.

; Kai szesziolika jaunu augsz- 
tesnios mokyklos studentu ir 
studencziu apsiženijo, tai mo
kyklos perdetojas jau užpyko 
r iszleido insakyma kad stu
dentai kurie apsiženys bus isz 
mokyklos pravaryti. Jis taipgi 
uždraudė studentams su stu
dentėmis vaiksztineti ar “dei- 
tus” daryti. Szita mokykla 
randasi in Whitehaven, Tenn
essee. Mokytojo vardas Fred 
Elliott.

Dabar beveik nieko negirdė
ti apie tas straikas kurias mai- 
nieriu unijos ketino sutengti 
Liepos (July) pirma diena. 
Mainieriams jau insipyko 
straikos ir ju bosas John L. Le
wis žino kad straikos jau da
bar isz mados iszejo. Žinoma, 
visko gali būti, mainieriu uni
jos bosai gali straikas iszszauk 
ii, bet, kiek dabar galima pra
matyti, tai jie neiszdrys strai- 
kuoti.

, Francuzijos Premieras Ra- 
madier paszalino visus Komu
nistus isz Tarybos ir dabar lai
ko viena ranka su Amerika 
kaslink Rusijos ir Komunistu. 
Bet Komunistu partija sako 
kad Komunistai pasitraukė tik 
laikinai: pakol Francuzijos 
valdžia gaus keliu bilijonu pa
skola nuo Amerikos. Tada Ko
munistai sugrysz in valdžia ir 
viską po savo noru tenai darys. 
Tada ir Generolas De Gaulle 

‘ -sugrysz in valdžia.
Bet szitoks protavimas yra 

visai neprotingas. Jeigu Ko- 
i> -munistai sugrysz in valdžia, tai 
L kaip gali ir Generolas De

Dipliomatai, kurie yra arti 
prie Vatikano ir Szvento Tėvo, 
sako kad Lenkija, Yugoslavi- 
ja, Czekoslovakija ir Vengrija 
rengiasi insteigti tautines, ar
ba kaip mes sakome “geleži
nes” bažnyczias ir visai atsi
traukti nuo Kataliku Bažny
czios ir Szvento Tėvo valdžios.

Jie pranaszauja kad ne už il
go pasirodys visoki persekioji
mai, kunigai bus neteisingai 
intarti ir nužudyti ar isztremti.

Lenkijos Komunistiszka vai 
džia stengiasi sudaryti kokia 
ten sutarti su Vatikanu, su Po
piežiumi, nori kad Szventas 
Tėvas Lenku Komunistiszka 
valdžia pripažintu.

Mes gal per daug susirūpino
me apie Komunistus Europoje, 
ir nematome ar nenorime maty
ti kas darosi ežia namie, po pat 
musu nosimis. Nors Preziden
tas Trumanas iszleido insaky
ma visus Komunistus iszrave- 
d, iszguiti isz valdžios vietų ir 
darbu, bet mažai ka iszgirsta- 
me apie toki iszvąlyma. Kojnu- 
aistu visose valdžios szakose 
randasi ir dabar.

Geriausia priemone visus So
vietus ir Komunistus sustabdy
ti butu: insideti kelias tas 
(‘Sprogstanczias Atom Bom
bas” in eroplana, nuvažiuoti 
virsz Kreminio ir taip su Stali
nu pasiszneketi.

Newburyport mieste Con
necticut valstijoje visi biznie
riai nutarė viską atpiginti nors 
deszimtū nuoszimcziu. Viską 
buvo gerai ir visi jaute kad ežia 
graži pradžia. Bet, dabar tie 
biznieriai sako, kad jie negali 
iszteseti, kad jie vėl viską turės

SKUBĖKIME
PAGELBTI

VARGSTANTIEMS
• '■ L"

BROOKLYN, N. Y. — 12,000 
vaiku, keli tukstaneziai nega- 
lincziu dirbt seneliu ir paliegu
siu, 2,000 studentu tremtyje 
yra sudeje visas savo viltis in 
Amerikos lietuvius. Kas juos 
supras, kas ju szauksma isz- 
girs, kas jiems pagejlbos ranka 
iszties, jei ne artimiausieji?

Kas gi yra artimesni lietu
viams tremtiniams Europoje, 
jei ne ju sesers ir broliai lietu
viai amerikiecziai?

Visi, kurie atjįauczia lietuvio 
tremtiniu skurdą, baisu vargi, 
ir nuolatini pavoju bado szal 
ežio ir baimes, yra kvįecziami 
visu pajėgumu stoti bendrojo 
Amerikos Lietuviu Paszelpos 
Fondo Vajaus talkon. Dabar, 
sziandįen atlikime kiekvienas 
savo artimo meiles pareiga. 
Duokime savo pinigine auka 
per savo vietinius BALF sky
rius ar instaigas, arba siuskime 
tiesiog BALF centrui, ų

Naujausios žinios isz BALF 
vajaus fronto yra džiuginan- 
czios. Yra vietų, kur Vajaus 
kvota jau užbaigta su kvota. 
Tokie pirmieji miestai, kur vei 
kia veiklus BALF skyriai yra 
Providence, R. L ir Great Neck, 
N. Y. Bet jie nenutraukė savo 
veiklos — paszelpos darbas tę
siamas ir toliau.

Maryland valstija visai arti 
savo kvotos užbaigos, kuri, ti
kimasi, bus atsiekta Birželio 
(June) 14 d., kai invyks Balti- 
moreje viesza rinkliava.

■Connecticut auku sumos 
smarkiai paaugo Gegužes May; 
pradžioje. Gegužes 2 ir 3 d. 
New Britaine, o Gegužes 3 d. 
Hartforde invyko vieszos rink
liavos. Gegužes 17 d., milžinisz- 
ka rinkliava bus Waterburyje.

Illinois valstijos vieszas ve-, 
jaus atidarymas invyko Gegu
žes May 11 d., Chicagoje Da
riaus-Girėno saleje. Pradžia la
bai inspudinga, tad ir vajaus 
pasisekimas užtikrintas.

Massachusetts valstijoje va
jaus vedimas gerokai pasistū
mėjo in prieki, ypacz Worces- 
teryje, Brocktone, Norwoode ir 
Cambridge.

New Jersey valst. daug gy
vumo rodo naujai insisteiges 
BALF skyrius Lindene, kur 
Gegužes 18 d., bus vieszas BA 
LF naudai parengimas. Newar- 
ko BALF skyriaus rengiama 
pramoga bus Gegužes 31 d.

New Yorko valstijoje sziuo 
metu didžiausias judėjimas yra 
Rochestery, kur Gegužes 2 d., 
susidarė specialus vajaus ko
mitetas. Rochestery lietuviu 
paszelpos vajus bus vedamas 
dvi sanvaites — nuo Birželio 8 
iki 22 d. Talkon intraukti inžy- 
mus lietuviu draugai kitatau- 
cziai. Neatsilieka ir Amster
dam su Schenectady, kur Ge 
gūžes 30 d., bus rodomi Br. Mo - 
tuzu-Belecku paveikslai. New 
Yorko miesto komitetas Gegu
žes 30 ir 31 d., Maspethe, Klas- 
zziaus parke ir saleje, svet., tu
rės savo dvi dideles pramogasj

Michigan valst. daugiausia 
sielojamasi Detroito ir Grand

Gaulle sugryžti? Jis yra Ko- 
.nipnistu didžiausias prieszas. 
Matyti kad ežia szitokios szne- 
kos nėra kas kita kaip tik Ko
munistu propaganda, parodyti 
kad Trumanas ir Amerikie- 
cziai nieko gero negali ir nega
les padaryti. 

--------

pabranginti jeigu fabrikantai 
jiems nestos in talka.

Tai reiszkia, visos tos szne- 
kos apie atpiginimą yra ir lie
kasi tik sznekos. Viskas bran
gu, viskas brangs, pakol viskas 
pakriks ir biznis subankruta- 
vuos! '

Rapids miestuose.
Pennsylvanijoje sziomis die

nomis daugiausia judėjimo 
Pittsburgh©, kur darbsztus va
jaus komitetas galutinai susi
organizavo ir pradėjo darba.

Aukos Plaukia ,
Czia pažymėsime dali stam

besniu auku, kurias BALF cen-

truj atsiuntė atskiri asmens ir 
draugijos:

J. E. vyskupas Francis P. 
Keough, Providence, R. I. $1,- 
.0,00; Marijona Domeikiene, 
Rockford, Ill. $100; Kun. Ignas 
Boreiszis, Detroit, Mich. $100; 
BALF 64 sk., Baltimore, Md. 
$6,000; Szv. Juozapo lietuviu 
par., Scranton, Pa $4,500; BAL 
F 20 sk., Great Neck, N. Y. $1,- 
320.48; Lietuviu Piliecziu Klu
bas, Worcester, Mass. $500; 
Luzerne ir Lackawanna apy
linkių liet u v i u parapijos 
(Pennsylvanijoj) $1,500; Szv. 
Kazimiero lietuviu par., Wor
cester, Mass. $710; Szv. Kazi
miero lietuviu par., Provi
dence, R. I. $600; Lietuvai 
Remti Draugijos 1 sk., Wor
cester, Mass, $100; BALF 5 
skyrius, Chicago, Ill. $270.10, 
Lietuviu Kataliku Draugijų 
Saryszys, Dayton, Ohio $100; 
Szv. Roko lietuviu par., Brock
ton, Mass. $273.30; BALF 118 
sk., Sheboygan, Mich. $250; BA 
LF 53 sk., Manchester, N. H. 
$184; Lietuviu Politinis Klu
bas, Kearny, N. J. $100; BALF 
7 sk., Kearny, N. J. $529.34.

Szv. Antano lietuviu par., 
Detroit, Mich. $210.55; Lietu
viu organizacijų centras, De
troit, Mich. $100; BALF 35 sk., 
Newark, N. J. $324; Szv. Kazi- 
mierio lietuviu par., E. Van
dergrift $183.50; BALF 97 
skyr., Thompsonville, Conn. 
$400; BALF 96 sk., Westfield, 
Mass. $250; BALF 2 sk., Wa
terbury, Conn. $338; Lietuvai 
Vaduoti San junga, Waterbury, 
Conn. $306.50; BALF 13 sk., 
Los Angeles, Gal. $236.20; 
Auszros Vartų par., Chester, 
Pa. $120; Vytauto lietuviu pa
szelpos klubas, Chester, Pa. 
$100; Alliance of Catholiu Wo
men, Philadelphia, $100; Am. 
Legion Gudyno posto moterų 
skyrius, Rochester, N. Y. $108.- 
55; BALF 103 ks. ir Gyvojo Ro- 
žaneziaus Draugijos sk., Keno
sha, Wise. $278; BALF 6 sk., 
Chicago, Ill $100; Szv. Petro ir 
Povilo Draugija, Bayonne, N. 
J. $100; Lietuviu Amerikiecziu 
Kliubas, Bayonne $100; Quig
ley kunigu seminarija, Chicago 
III. $100.

Szv. Pranciszkaus par., Mi
nersville, Pa. $277; BALF 38 
sk., Cleveland, Ohio $150; BAL 
F 76 sk., Detroit, Mich. $600; 
BALF 86 sk., Paterson, N.J. 
$618; Szv. Andriejaus lietuviu 
par., New Britain, Conn. $200; 
Lietuvai Remti Draugija, New 
Britain, Conn. $100; BALF 106 
sk., Albany, N. Y. $175; BALF 
57 sk., Chicago $620.50; Szv. 
Antano lietuviu par., Omaha, 
Neb. $269.52; BALE 78 sk., An
sonia, Conn. $150; Lietuviu 
Kataliku Federacijos sk., Law
rence, Mass. $200.

Philadelphijos lietuviu Va
sario Feb. 16 minėjimo aukos 
$2,131.16; BALF sk., Hartford, 
Conn. $700; BALF 39 sk., Mia
mi, Fla. $237.33; Szvcz. Paneles 
P. M. Gimimo par., Chicago 
$305.62; Szv. Petro ir Povilo 
par., Chicago $350 ir t.t.

Visi aukojusieji yra sektinas 
pavyzdys visiems lietuviu 
tremtiniu prieteliams. Visi as
mens ir draugijos praszomi di- 
džiojon talkon pagel’beti lietu-
viams tremtiniams. Siuskime 
savo parama, tuojau, szian
dien. United Lithuanian Re
lief Fund of America, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

PLATINKIT!
“SAULE”

:: KALINYS ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— O tai buvo, jo pati! Kas 
toliaus stojosi ponia žinai ge- 
riause. Kada toje paezioje va
landoje inejo Eugeniuszas ir 
kada paregėjo mane norėjo 
begi, bet susiprato nusijuokė ir 
tuojaus padare laruma, ant 
kurio atbėgo policija suriszo 
mane. Bucziau viską iszdaves, 
bet kada paregėjau per duris 
veidą panos Gabrieles Z., viską 
užmirszau, o kada paskui da- 
žinojau, jog jau likos paezia to 
niekadejaus, nenorėjau ja da
ryti nelaiminga ir visa kalte 
ant saves prisiėmiau.

Tai pasakęs kalininkas sto
jo, langinyczia vejas atidarė iri 
jau rodėsi lauke sz,vieša.. Ga
briele kuri lyg sziol sėdėjo su 
nuleista galva ir paszoko nuo 
vietos, dirstelėjo in kalininka, 
o tas pamatęs jos veidą, puolė 
ant keliu ir paszauke:

— Gabriele!
— Ta pati! Ta pati Kazi

mierai, kuri buvo priežastie ta
vo kentejimu, asz tavęs pra- 
szau, užmirkszki apie viską.

— Ar-gi intikejai man po
nia, intikejai in mano nekalty
be! Dabar gali mane vela paim
ti ir kentėsiu be rupesties, ir 
valgysiu pripuvusia duona.

— Ne! Niekactos! Paszauke 
Gabriele, turi būti liuosas.

— Ir ka asz veiksiu ant 
svieto? Kalbėjau su tavim po
nia, ir matau jog mano nekal
tybe intikejei, tai gana!

— Ponas turi isz ežia bėgt, 
ba asz numireziau jeigu tu ras
tumais kalėjime.

— O kaip ir kokiu dalyku?
— Nesirūpink, asz ežia esu 

viena.
— Ar viena ?
Gabriele užlaužė rankas ir 

paszauke:
— Teisybe! Ne viena! Ne 

viena! Ba esmu pririszta, prie 
niekszo sutvėrimo! O kad bu
cziau nuo tavęs to negirdėjus, 
dabar jau po visam ir atidarei 
akis mano, bą viskas iszsidave!

Sztai užkaito Gabrieles vei
dai ir paszauke drąsiai:

— Norint mano pats lyg 
sziol buvo paleistuviu; kazyr-

ninku, viską hukeneziau ba tu
rėjau kęst, bet jeigu likos ža
dintoju ir sulaužė prisiega, ta
da su juom ne galiu būti!

Kazimieras pagriebė jos ran
kas ir nuolatos bueziavo.

Gabriele dirstelėjus in Įauga, 
paszauke:

— Del Dievo! Nelaime gal 
patikt, maniszkis, ne pabaigė 
ir pasitaisė. Baronas S., gali 
1 -as valanda sugryžti, ba tai jo 
laikas kuriame parsibaladoja 
isz naktiniu paleistuvyscziu. 
Reikia tartis! Toje szepoje ran
dasi jo drabužel, persiredyk 
greitai, nueisi in mano pakaje- 
li, niekas in ji ne eina, ten lyg 
laikui būtie, o paksui,...

— Ka paskui, paklausė 
kalininkas drebėdamas.

— Asz duosiu ponui pasz- 
parta, iszvažiuosi!

— Kur?
— In Poznaniu.
— O paskui? Ka padarysiu?
— Paskui abudu pasikalbė

sime tenais!
J-r Ir asz atvažiuosiu in Poz- 

naniu.
— Didis Dieve! Paszauke 

susiėmęs rankas.
— Neužmirszk tarė Gabrie

le, nuo sziandien už s?įesziu die
nu pasimatysime bažnyczioje 
Poznapiuje, padavė jam ranka 
ir ne pasijuto, kaip ju lupos su
ėjo ir karsztai pasibneziavo ir 
ta buvo pirmutine prisieka ne 
atsiskyrimo.

— O ka veiks Baronas S., 
paklausė Kazimieras.

— Baronas S., atsake Ga
briele. Paliksime ji su paka- 
jum, rūstybe jeigu ne ežia tai 
tenais ji dalypstes, tai pasa
kius, parode su pirsztu auksz • 
tyn.

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

LAIKYKITE DUONA 
BLEKINIAM INDE
Duona, piragai, pasztetai, pi- 

ragaieziai ir kiti kepti dalykai, 
kuomet iszimami isz pecziaus, 
turi būti greitai atauszomi to
kioj vietoj kur nėr dulkiu ir 
gyvunu, ir paskui turi būti pa
dėti szariam blekiniam inde ar 
dežeje.1 Suvyniojant karszta 
duona skepetaite sugadina sko
ni. Duonoje greitai pradeda pe

lai augti, todėl reikia žiūrėti, 
kad duonos deže yra. iszplauna- 
ma karsztu vandeniu ir iszve- 
dinama nors syki sanvaitej, ir 
duona neturi būti troszkiai, 
kuomet karszta.

Vaszkuota popiera kuria 
duona esti apvyniota, kuomet 
ja perkame yra dėlto kad už
laikyti ja szvaria tol kol pa
sieks' pirkėjo rankas. Parne- 
szus duona namo nereik padėti 
jos su popiera prie kitu nes isz 
lauko ta popiera yra neszvari 
ir galima kita duona tuomi už
krėsti.

Kepti dalykai, labai suima ir 
iszduoda drėgnuma. Pavyzdin, 
jei drėgna duona ar piragas ir 
sausi piragaieziai dedami sy
kiu, drėgnumas pereina ant 
sausuju. Piragaiczius geriau
sia laikyti gerai uždarytose de- 
žese ar puodose, kad tuomi ne- 
prileidus prie ju drėgnumo isz 
oro arba nuo kito dregnaus da
lyko arti ju.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Surikas, Kareivis ir Veįnias; 
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- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20<S 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT
^“SAULE”-^ 

PLATINKIT!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi iri iszdavysta “Sau
les,” 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 siunsite 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.

Bastuosi Ant Pacifiko Mariu

Szeszi jauni Skandinavi
jos jaunuoliai iszplauke in 
maža valtele ant placziu Pa
cifiko vandeniu priparodyti 
visiems kad Pietų Amerikos 
Indi jonai szitas juras jau 
tukstaneziai metu atgal per
plaukė ir susipažinosu marė
mis ir salomis. Skandinavi

jos mokslincziai sako, kad 
Pietų Amerikos Indijonai 
Tuamotu Salas pasiekė tuks
taneziai metu atgal. Szitie 
jauni mokslincziai mažu lai
veliu iszplauke in 4,000 my
liu kelione per mariu bangas 
ir dykumas. Ju mažas ir 
keistas laivelis arba vaitelis

matyti po deszine, ju vadas, 
Thor Heyerdahl, po kaire. 
Ju kelione užvadinta “Kon- 
Tiki” pagal senu Indijonu 
P erų vi j os gyventoju dievai- 
czio kuris prie saules szei- 
mynos prigulėjo. To dievai- 
czio paveikslas randasi ant 
laivelio buriu.
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/, KALINYS
sitolins, eisiu kur kitur jieszko- 
ti pasislėpimo.

Tuos žodžius isztare taip 
graudžiai, jog Gabriele atsake:

— Butu pasiutimu tuojaus 
iszeitie, idant savu noru papul
ti in rankas?

— Tiek to, bet manes gyvo

ĮKAISTUS dangus žėrėjo Į 
zvalgydamis o isz netolimo 

kalno kilo pilnas menulis, dar
že žiedai žydėjo, o ju kvapsnis 
toli skirtesi.

Gabriele tiktai pati viena na
mie radosi: Slūgine kur-tai isz • 
ėjo, lekajus su ponu iszsibala- 
dojo, ba užmiesti davinėjo koki 
tai baliuką. Gabriele nieko pik
to nemanstino, kas laikais ga
lėjo atsitikt. Atsidarius Įauga 
virszutiniuose savo pakajuose 
žiurėjo per Įauga. Kitas tame 
laike butu snaudės, 'bet Gabrie- 
liai kitokios mintys painiojosi 
galvoje. Žiurėjo in aplinkine, 
bet jos mintys kažin kur laks
tė. Nubodo jai žiopsotis, prida
rė langinyczia o pati sėdo ant 
kėdės. Pakajuose Ibuvo tamsu. 
Sėdėjo taip apie puse adynos, 
sztai iszgirdo sznabždejima ku 
ris ja sujudino; pakele akis; 
kokis tai szeszelis atsimusze 
ant langinyczios, tuojaus atsi
darė ir per Įauga inszoko kokis 
tai žmogus.

Gabriele kliktelejo, nepa- 
žinstamas stojo kaip nudieg
tas.

— Ar ežia kas yra ? 1 Paklau
sė.

Ir jau norėjo vela bėgt per 
Įauga, kad sztai užeziuope Ga 
briele, kuri paszokus nuo kėdės 
norėjo bėgt.

— Del Dievo! Paszauke Ga- 
griele.

— Tylėk! Paszauke nepa- 
žinstamas, sukandės dantis; 
tylėk, jeigu tau gyvastis miela!

Gabriele nutilo ir apcziuopa 
jieszkojo duriu.

Tas žmogus, insižiurejas ge
rai, užstojo del jos kelia.

— Klausyk, nieko nebijok!
— Leisk mane! Tarė Gabri

ele.
— Ne iszeisi isz ežia, ba tavo 

nusigandimas mane iszduotu; 
klausykite tiktai manes, o 
plaukas tavo nuo galvos nenu- 
puls.

Gabriele atgalion paėjo.
— Kas esi per vienas ir ka 

reikalauji? Paklausė.
— Paslėpki mane. Pabėgau 

isz kalėjimo! Smulkiausias su- 
miszimas, galėtu juos ant ped- 
sakio užvest. Del Dievo, mel
džiu tavęs ponia ne prapuldi- 
kie manes!

Balsas nepažinstamo taip 
buvo gailus, jog Gabriele pra
dėjo nesibijot ir insidrasino, 
del to ant praszymo kaltininko 
prisilenkti.

— Nesibijok, tarė ji, bet ko
kiu budu ežia inpuoliai?

— Matydamas, jog ežia ne 
matyti gyvos dvasios mansti- 
nau jog ežia niekas ne gyvena 
ir del to norėjau jame pasi
slėpt.

— Ar tai tavęs jieszko?
— Ar girdi? Pertrauke ne- 

pažįinsthmas, tverdamas jai už 
rankos.

Ii* isztikro toje valandoje da
vėsi girdėt sujudinimas ant 
ulyezios; ne poligam galėjo su
prasti žingsnius kareiviu ir 
barszkejima szobliu; 'buvo tai 
sargai, kurie leidosi paskui pa
bėgėli. Praėjo pro narna nesusi- 
laike; kalininkas atsipeikėjo, 
ant pirsztu prisiartino prie lan
go, ir pravėręs langinyczia žiu
rėjo ant kur kareiviai nuėjo.

— Ponia! Tarė jis, bukie 
kantri, nenoriu naudot isz pri
verstines prieglaudos. Bukie 
tiktai kantri, o kada sargai at

Apie Omahoje kokia tai 
motore pamėtė dantis, 

Ba kokis tai nedoras vyrukas, 
Su kuloku dantukus 

sugadino.
Czia vela viena.mergele daug 

jaunikiu turėjo, 
Monkie, nei su vienu poruotis 

nenorėjo, 
Sako kad isz kitur pribus, 

Ir ja už paezia paims,
B a su czionaitiniais 

vyrukais, 
Ilgai negyventu,

Nes, po pirmai nakeziai 
tuojaus pasimestu.

* * *
Arti Mt. Vernone, 

Vienoje vietoje, 
Užtikau viena boba, 
Panaszi in ragana, 

Kuri ant žmonių užpuldinėja, 
Liežuvi turi ilga, 

Su guzute ji tankiai vilga, 
Nuo ryto, lyg vakarui, 

Neduoda pasilsis smakrui, 
Nuolatos ant kaimynu loja, 
Diena ir nakti nenustoja, 

Geriau butu, 
Kad josios tenais nebutu, 

Niekas prie saves 
nedasileidžia, 

Kad ja velniai pagriebtu, 
Nors ten szventas pakajus 

ten butu!
* * *

Ar jus žinote apie 
Masacziuzas, 

Ten yra tokiu bobelių, 
Ka funiu daug iszdaro, 
Žinoma, su senbernais 

velniava daro, 
O kas ten darėsi per kėlės 

dienas, 
Kaip vienas kitas pesze 

kudlas, 
Ir lyg pusiau naktų po 

ulyczius lakstė, 
Kraujais snukius apsitaszke. 
Geri žmones isz namu iszvare, 

Pesztis pas save nedavė, 
Tai ant ulyczia batalija 

pakele, 
Galvas sau skėlė.

O da biauriau iszrode, 
Kada jaunas vyras ant 

ulyezios pasirodė.
Ir mergeles ir -bobos senos, 
Rodos isz proto iszejusios 

visos, 
Užkalbineja ir prikalbinėja, 
Jokios paguodones neturi,

Nei žmonių nežiūri, 
Savo žiotis kaip atidaro, 

Velniszkus larmus naktimis 
daro, 

Kaip praeigius užkabinėsite, 
Tai -ir per terlas gausite!

BALTRUVIENE

daugiaus nepaimtu. Ilgai ken
tėjau apkaustytas, pakolei 
paneziu ne sutriuszkinau; da
bar kada gavausi ant szviežio 
oro, esu ponu savo noro, ir ve
lyk pražūt, ne-kaip in kalėjimą 
sugryžt!

Pradėjo ta moteriszke gailė
tis ir tarė:

— Ko daugiaus reikalauji 
nuo manės?

— Paslėpus mane laikysi 
per nakti ir rytoj per diena, pa
kolei ne apsimalszins; paskui 
duosiu sau rodą.

— Kur ponas nusiduosi?
— In Prusus.
— Ten ne drąsu gyvent, asz 

girdėjau.kaip tenais gyvenau.
— Ar ponia gyvenai Pru 

suose ?. Kokioje szalyje ?
. Poznaniuje.

— Poznaniuje?! Ar ponia 
laikais nepažinojai tenai Ga
briele Z. ?

Gabriele sudrėbėjo, ir insi- 
žiurinejo in kalbanti norėdama 
iszprast jo veidą tamsume.

— Pažinojau, atsake dre- 
baneziu balsu, delko klausi?

Kalininkas tylėjo, ir už va
landos prakalbėjo:

— Jeigu ponia pažinojai ja, 
tada ir mano pravarde butu ži
noma ?

— Kaip-tai?
— Asz esmių Kazimieras B.
— Kas? Ponas! Kliktelejo 

Gabriele.
— Asz matau jog apie ji gir- 

dejei; mane apkaltino, jog asz; 
ja norėjas užmuszt, bet vietoje 
jos, užmusziau kita moteri, ku
ri tenais radosi, sūdąs mane ap
kaltino, gal ir ji tam visam in- 
tikejo kaip visi intikejo.
— Ar tai tikrai? Paklausė 

Gabriele.
Kalininkas nieko ne atsake, 

czia vela valandėlė tylėjo, o ta
me laike kalininkas verke, ‘ta-1 
me moteriszke tarė:

— O vienok tave priverto 
prie negyvos moteriszkes sza- 
le mano miegstubes, rado taip
gi sztilieta.

— Viskas mane kaltino, vie
nok ne manstinau apie žudins- 
ta.

— Artai galima būti! Pa
szauke Gabriele, meldžiu tavęs.

Pirma syki savo gyveni
me, Japonai mato ir daly
vauja in rinkimus per ku
riuos buvo iszrenkame valdi
ninkai del Japonu valdžios. 
Tukstancziai Japonu per vi
sa nakti seke ir skaitė prane- 
szimus kas laimėjo ir kas 
pralaimėjo rinkimus. Czia 
matome Japonus, susirinku
sius prie Japonu laikrasz- 
czio “Ashai,” kuris prane- 
sze rinkimu pasekmes. Pir

papasakok man.
— Ka-gi maezys, ne intike- 

si ponia mano pasakai.
— Sakyk, o intikesiu.
Kalininka po valandėlei ta

re:
— Mano pasakojimas del ta

vęs iszrodys navatnu. Viena 
ypatą norecziau iszvesti isz 
klaidos.

— Kokia ypata?
— Gabriele Z. Turiu ja su- 

■rast norint ant galo svieto.
Gabriele sudrėbėjo, ir tarė:
— Meldžiu tavęs, kalbėk, 

asz tau duodu žodi ir prisiekiu 
jog, ji apie tai dasižinos.

— Gerai jeigu taip ponia 
praszai ir duodi prižadėjimu, 
tada kalbesiu.

“Savo jaunas dienas pralei
dau pas tolimas gimines. Tėvas 
numirė kada turėjau szeszis 
metus, nieko ne paliko del ma
nes, kaip tik gera varda; moti
nos ne tekau, kada turėjau de- 
szimts metu. Apsieratintas nuo 
gimdytoju jaustos, o būdamas 
prie giminiu stūmiau varginga 
gyvenimą. Nuolatos buvau nu
budęs ir troszkau idant kada 
norint iszeiti isz po apiekos ne
doru giminiu. Ant galo, turėda
mas penkiolika metu, mano 
apekunas pasakė, jog turiu rū
pintis apie save. Nusiuntė ma
ne in miestą, kur buvo moksli- 
nyczia ir atsisveikindamas in- 
teike man penkiolika auksinu.

Žinodamas jog neturiu jokio 
turto pradėjau manstyt apie 
mokslą, per ka mylėjo mane 
profesoriai o ir draugai moks
lo. Tokiu spasabu gavausi pas 
viena gera žmogų ant kvatie- 
ros, kur gavau už dyka prie
glauda ir valgi. Taip pabaigiau 
žemesnius mokslus ir gavausi 
in universitetą in Varszava, 
dirbdamas nuo ryto lyg vaka
ro. Niekas tiltin''ilė riupejo’, 'kaip 
tik garbingai pabaigt mokslą, 
o paskui apie dinsta, o ant galo 
pasižieszkot del saves prietel- 
ka gyvenimo.

Turėjau stubele po pastoge; 
szale stovėjo puikus murintas 
namas. Maž kada žiopsojausi 
prie savo langelio skaitymu 
apie meilinga parasžyma, kad 
szitai pakėliau akis ant pasza-

Rinkimai Japonijoje

ma syki Japones galėjo bal
suoti ir stoti lygiomis teisė
mis kaip ir vyrai.

Per szitus rinkimus labai 
prastai pasirodė Komunistu 
partija. Amerikos kareiviai 
visur prižiūrėjo kad rinki
mai butu teisingi ir kad nie
kur nebutu jokios prievar
tos.

Szitie rinkimai buvo geri 
ir teisingi, bet tik tiek gali
ma pasakyti, kad Japonai

linio namo. Dirstelėjau, net 
mano akys aptemo. Prie lango 
sėdėjo jauna gal szesziolikos 
metu mergina. . Juom ilgiaus 
žiurėjau tuo mano szirdis dege 
ugnia- meiles. Ne galiu tau po
nia iszpasakyt jos patogumo, 
sztai trumpai pasakysiu, jog 
savo patogumo Ilgiuosi aniuo- 
lams.

Žiurėjau kaip iri' kokia die- 
vysta ir tame jos akeles susiti
ko su mano. Trenkimas perkū
no taip manes nebūt sujudinęs, 
kaip tos akeles, ir sziandien ro
dos matau ir jaueziu, net mane 
degina!

Nuo to laiko mylėjau ja no
rint isz tolo, o mylėjausi pirma 
karta savo gyvenime. Viena 
karta, norėjau nueiti pas ja ir 
pult po jos kojų idant iszvert 
del jos savo meile, o paskui per 
langą szokt žemyn ir sprandą 
nusisukt. Nebuvo tos dienos 
idant ne verkeziau kaip mažas 
kūdikis jog negaliu su ja kal
bėt.

Visaip mano galvoje vertėsi 
ir taip ilga laika save vargi
nau. Isz tos nerimastes pasida
viau in vaiska, o parbuvęs du 
metus pamecziau; o kad ne tu
rėjau kur keliauti ne jokiu gi
miniu, gavausi in Szvaicarija. 
Ta puiki aplinkine, pradėjo po 
valei mano pareiga apmalszi- 
net. Be būnant tenais pasipaži
nau isz nežinių su turtinga szei- 
myna Ersu. Ponas Eršąs buvo 
naszlys ir turėjo dvi dukteres 
labai patoges; o namie suėjau 
in pažinti su savo vienžiemiu 
Eugen iuszu A. Isz tos pažinties 
labai džiaugėsi ir gyvenome 
kaip broliai. Ne poilgam vie
nok pažinau, jog tame ponaity
je talpinosi daug nedorybes. 
Graijo isz kortu, gyrėsi su melu 
apie savo narsumą, paikino 
moteris ir mergas, leido kas 
diena daugybe pinigu, o isz kur 
juos turėjo, nežinojau. Mylėjo
si jisai dukterį pono Erso, ne
kaltoji mergaite, kuri aklinai 
prisiriszo prie jo. O kad asz ži
nojau jo būda, labai bijojau 
idant merginos ne sudarkytu 
Ir mano pranaszavimas iszsi- 
pilde, ta mergaite stojosi afiera 
to paleistuvio, kuris ne mansti-

neinprate rinkti savo valdi
ninkus, ir už tai rinkimai ne 
buvo tokie pasekmingi kaip 
buvo tikietasi. Dauguma 
valdininku kurie rinkimus 
laimėjo buvo senos Japonu 
partijos atstovai, kurie kara 
paskelbė priesz Amerika ir 
dabar su Amerikos armijo
mis dirba ir taip pat kaip ir 
po senovei savo žmones val
do.

---------★—------

no su jai ženytis.
Traukėsi tai kelias sanvąites 

o asz nežinojau ka czia pradėt, 
sztai viena ryta inpuola pas 
mane Eugen iuszas A., dideliai 
susimaiszes ir paszauke :

— Po velniu, gelbek mane, 
ba dideliam esmu rūpestyje; 
viskas iszsidave; name sudnoji 
diena darosi; turiu bėgt; o vy- 
ruti esmiu nuogas be jokio ska
tiko jeigu gali pąžyczyk man 
kelis rublius ant kelio.

Kraujas man puolė iii galva, 
priszokes prie jo, paszaukiau:
Jis nusijuokė szetoniszku juo

ku.
Negalėdamas susilaikyti, rė

žiau pusėtinai per žanda jog 
net iszsitiese ant grindų ir 
luom mano kraujas atsigaivi
no.

Eugeniuszas to nesitikėda
mas, pakilo nuo žemes su rau
donu veidu, jog net akys jo ži
bėjo isz piktumo.

— O dalbar, asz tariau, jeigu 
turi savyje sziek tiek garbes, 
tada turi eiti su manim galelis 
ant szobliu.

— Gerai, gerai! Paantriną, 
drebėdamas isz piktumo.

Tuojaus nukalbinau nuo sie
nos dvi szobles, pasikiszau po 
skvernu ir nusidavem in soda. 
Radome ligia vieta ir užpuole- 
me ant vienas antro; ne ilgai 
galejomes, asz rėžiau jam per 
kakta ir iszsitiese ant žemes, o 
asz priszokes atsiklaupiau jam 
su keliu ant krutinės, o szo'ble 
atkiszes paszaukiau:

— Ar apsiženysi, ar, ir jau 
norėjau smeigt.

— Apsiženysiu! Apsiženysiu 
paszauke tyku balsu.

— Ar prisieki?
— Prisiekiu!
Parnesziau ji in savo narna, 

užduota rona ne poilgam iszgl- 
jo; pasiliko tiktai ant kaktos 
ne mažas randas ir in kelis me
nesius apsiženijo su duktere 
Erso kuria buvo apdaręs. Ne 
poilgam vienok kada geradu- 
szis tėvas atidavė jam in ran
kas pasoga dukters Eugeniu
szas Arskis pamėtė paezia ir 
pats pabėgo nežinia kur.

In metus po tuom atsitiki
mui, pribuvau ir asz in Varsza
va. Daug radau czia savo drau
gu, taip tarp vaiskavu. Viena 
diena, kada iszejau pavaiksz- 
cziot, kokia tai moteriszke juo
dai pasirėdžius stuktejejo man 
in peti. Dirstelėjau ir sustojau 
nusidyvijas, pažines ponia Ar- 
skiene, duktere Erso. Paklau
siau pirmiausia, ar jos vyras 
atsirado ? Ji atsake, jog bus po
ra dienu kaip ežia atkeliavo ir 
atsake jog jos pats czia randa
si. Asz ja suraminau, o dažino- 
jas kur turi kvatierh, prižadė
jau del jos būti pagelba, atsi
sveikinau.

In pora dienu būdamas su 
mano prietelium bažąyczioje 
Panos Marijos, paregėjau klu- 
pojanezia prie altoriaus mote
riszke, kurios sztoltas ir visas 

I apsiėmimas primine del manes 
mano numylėta. Rodos kas te
kis man in ausi kalbėjo: Tai ji 
paėjau pora žingsniu, mano už- 
siklepojimas buvo teisus. Ne 
pažinstama apsidairė. Kas ap- 
raszys mano susimaiszyma ? 
Tai buvo ji! Džiaugsmas ir 

Į graudumas apėmė mane, ir 
taip atėmė mano valdžia, jog 
net turėjau prie sienos prisi- 
remt.

— Kas tau, paklausė mano 
prietelis, pabalai kaip siena, ar 
pana Gabriele Z. taip tave su
judino? Labai pabludai ir už- 

' tai tavęs gailiuosiu.

— Kodėl klausi? Paklau
siau.

— Del to, jog jau ji eina už 
vyro.

— Už kokio?
— Už jauno barono S. Yra 

tai narsus vyras, ir geras karei
vis, o priek tam turtingas. Jei
gu ji norėtai pažint, tai žiūrėk; 
ana, tas su aksominiu žiponu, 
su randu ant kaktos.

—- Eugeriiuszas Arskis! Su
rikau ir nutirpau.

Mano draugas buvo tvirtu, 
jog asz pradėjau paikiot ir pa
klausė:

— Kazimierai, tu sergi- ir 
nutvėrė priverstinai už rankos 
ir isztempe isz bažnyczios.

Kalininkas tuo ant valandė
lės pertrauke kalba, o Gabriele 
paklausė patyku vos girdėtu 
balsu:

— Tai tas baronas S., vadi
nosi kitados Eugeniuszu Ars- 
kiu ?

— Taip, ponia.
— Ar ta randa ant kaktos 

ne kariuomenejegavo?
— Kur-gi! Asz dąsižinojau 

nuo savo prieteliaus, apie mer
ga, to praminto barono ir norė
jau ja parserget apie tai, jog 
jos jaunikio pati randasi Var- 
szavoje jau bus kelios dienos.; 
ir bueziau jai bažnyczioje apie 
tai pasakęs, bet baisiai apslo- 
bau ir vos mane parvedė mano 
prietelis ant kvatieros, kur 
parsitraukė liga dvi sanvaites. 
Kada pradėjau sveikata at- 
gaut, pastanavijau su juom pa
simatyt ant keturiu akiu. O 
kad negalėjau su juom sueiti, 
pasirodžiau in mėlynas' kelnes 
ir tokia jau jekę, apsiaviau il
gus czebątus, užsidėjau maska 
ant veido ir pasiėmęs szilietą, 
nusidaviau in jo gyvenimą. Bu
vo adyna szeszta anksti kada 
asz piktumu apimtas nuėjau 
pas ji. Bijojau eiti per brojpa 
kad manes nesulaikytu, perszp- 
kau per sztakietus, o iszmuszes 
langa inejau in pakaju.

Susijudinau labai, kada ra- 
dausi po stogu kur Gabriele 
buvo. Baime apėmė mane ii* 
jau norėjau bėgt, kad sztai už
kliuvau su koje už kokio tai 
daigto.

Dirstelėjau in szaltas drebu
lis parbėgo mano sąnarius. Gu
lėjo ant žemes lavonas nužu- 
dintos moteriszkes, o tai buvo.

— Kas jai buvo, paklausė 
staigai Gabriele.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

My nieces and nephews know that 
figures tell the truth when the fig
ures deal with the results of sys
tematic savings through the Payroll 
Savings Plan. Take a look at this 
chart. Circle the figure
to achieve some goal for your
self or your family. Then move over 
to the column which tells you how 
much you need to save each week in 
U. S. Savings Bonds to attain your 
objective. The whole thing is jis 
simple as adding one to three, be
cause your Uncle Sam pays ydu 
an extra dollar for every $3 you put 
in Series E Savings Bonds wheit ydu 

I hold the Bonds to maturity 10 yea^s 
hence. U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Žinios Vietines
1 — Petynczioj pripuola Szv. 
Jono Rossio.

r— Kazimieras Suprana- 
viczius isz Pennsgrove, N. J., 
hurik’ jtitados ’ gyveno Frack- 
vilieje ir Eleanora’ XV'.Sinkic- 
vicziute isz Tamakves, iszeme 
laisnius del apsivedimo isz 
Pottsvilles korto.
]b<, ”, - r ■ '!

-’r Szvento Juozapo Para
pijos Mokyklos studentai kurie 
baigė mokslą szimet, laikys sa
vo perstatima parapijos svetai
nėje ir mokinasi sunkiai savo 
roles del atloszimo Puikaus 
•Veikalėlio po direkcija Vienuo
liu, kurios mokina vaikus savo 
rolių. Tikietai bus pardavinė
jami ir tikimasi kad daugelis 
žmonių atsilankys ant Užbaigi
mo Mokslo, todėl pirkite tikie- 
tus isz laiko. Sekanti studentai 
baigė mokslą Nedelioj, Birže
lio (June) 15-ta diena: Mildred 
Chivinsky, Phyliss Davida- 
vage, Geraldine Kasacavage, 
Mary Menalis, Marie Sakusky, 
Lots Urban, Joan Walukie- 
wicz, Jean Wiley, Rita Zeme- 
das, William Peel, John Ritus, 
Edward Shukitis, John Smigo, 
Charles Tacelosky, Peter Tu- 
njlle, Joseph Uditis, Robert 
Zegley ir Timothy Zoba.

— Subatoj O. L. Pagelb. 
Kriksczioniu, taipgi ir pasnin
kas priesz Sekmines.

■Kita sanyaite: Nedelioj 
pripuola Sekmines—Szv. Dva
sios atsiuntimas; Szia sanvaite 
czverties meto pasninkai: Sere- 
doje, Petnyczioje ir Subatoje; 
Panedelyje Szv. Pilypo Neriju- 
so; Utarninke Szv. Bedo C. D,, 
Seredoj Szv. Augustino Kank., 
taipgi pasninkas; Ketverge 
Szv. Marijos Magdelenos de 
Pasis; Petnyczioj Szv. Joano 
isz. Arko, taipgi ir pasninkas, 
ta diena taipgi yra Amerikos 
Sžvente, Prisiminimo Diena 
“Memorial arba Decoration 
Day,” paminėti Su vien. Vals
tijų kareiviams, žuvusioms per 
Civilini kara 1861-1865 m., ir I 
ir II Svet. Kariu; Subatoj Szv. 
Agelios Merici, taipgi pasnin
kas.

SHENANDOAH, PA.
t Senas gyventojas Augus

tas Martinaitis, 83 me. amžiaus 
kupis buvo ant burdo pas ponia 
Jeva Orlauskiene, 108 So. Le
high uly., numirė Utarninko 
ryta. Velionis sirgo per koki 
tai laika. Gimęs Lietuvoje ir 
atvyko in czionais būdamas 
jaunas vyrukas. Buvo anglia- 
kasis per daugelis metu, bet a- 
pie dvideszimts metu adgal ji
sai prasiszalino nuo darbo isz- 
priežasties senatvės. Prigulė
jo prie Szvento Jurgio parapi
jos., Paliko dukteria Helena 
Ottaviano isz Yonkers, N. Y., 
po-suni Augusta Lubamarska, 
taipgi 4 anukus. Laidotuves 
atsibuvo Petnyczioj su apiego- 
ihis Szv. Jurgio bažnyczioje 9 
Valanda ryte ir palaidotas pa- 
i^pijos"kapinese. ' ’
?.«• r, ,<■<>.' ■ Į
t Konstancija Szukszdiene 

(Shukdinis), isz 17 William 
Penn kaimelio, pasimirė Nedė
lios ryta 10:20 valanda, namie, 
sirgdama ilga laika. Velione 
atvyko isz Lietuvos 50 metu ad- 
galios in czionais, ir prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. Pa
liko dideliame nūliudime duk
teria Ona pati Bernard Lapuck 

namie; du sunu: Juozapa ir 
Antana isz William Penn, taip
gi broli Simona Bražinska isz 
Kulpmont, Pa., ir tris anukus. 
Laidotuves invyko Ketverge, 
su Szv. Misziomis Szvento Jur
gio bažnyczioje 9 valanda ryte 
ir palaidota parapijos kapinė
se.

St. Clair, Pa. — Szv. Kazi
miero bažnyczioje prasidės 40 
Vai., Atlaidai, Nedelioje, Bir
želio (June) 1-ma diena. Misz- 
parai vakarais 7:30 valanda. 
Pamokslus sakys Misijonierius 
passionistas Tėvas Geraldas. 
Iszpažintis 'bus klausoma ry
tais priesz Miszias: 7, 8 ir 9 vai. 
Vakarais: Nedelioje ir Pane
delyje po Miszparu. Paskutine 
proga atlikti Velykine. Klebo
nas Kun P. P. Laumakis.

Bocayuva, Brazilija.— Czio
nais atsibuvo visiszkai užtemi
mo saules Utarninke 8:34 va
landa ryte.

VOKIETIJOJE
PLIENO TRŪKSTA

• BERLYNAS, VOK. — At- 
mokejimas skolų už kara ir pa
ties kraszto atgyjimasir atsi
statymas Vokietijoje pareina 
nuo fabriku, kurie gamina ge
leži ir plieną. Visi tie fabrikai 
Vokietijoje szlubuoja, ir jiems 
ims ilgus metus pakol jie vėl 
gales pagaminti ir iszleisti tiek 
geležies ir plieno, kiek jie isz- 
leisdavo priesz ir per kara.

Amerika su Anglija nori kad 
Vokiecziai pagamintu apie 10,- 
000,000 tonu plieno in metus. 
Bet mažiau negu treczia dalies 
tiek plieno yra dabar visoje 
Vokietijoje gaminama.

Vokietijoje randasi gana to
kiu fabriku, bet darbininkai 
nenori dirbti. Darbininkai del 
daug priežaseziu nenori dirbti. 
Jie pinigu nenori, bet reikalau
ja daugiau maisto. Jie nenori 
savo namus atsistatydinti, nes 
jie nujauezia kad tie namai vėl 
bus sugriauti. Jie nenori pini
gus taupinti, nes jie gerai žino 
kad pinigai gali greitai būti 
vėl nieko neverti. Kita baisiai 
didele priežastis tai kad Rusija 
tiek bilijonu reikalauja, atmo
kėti. Vokiecziai sako kam 
jiems dirbti ir viską atiduoti 
Rusijai.

Fabrikantai taipgi kaltina 
mainierius; jie sako kad vi
siems visur trumpa ir trūksta 
anglių. Amerikiecziai ir Ang
lai daug daugiau anglių skiria 
kitiems fabrikams ir bizniams, 
ir per mažai skiria plieno fab
rikantams.

O mainieriu vis mažiau ir 
mažiau randasi; visi jaunesni 
vyrukai jieszko kitokiu darbu.

Apart maisto, Vokiecziams 
labiausiai reikia daugiau gele
žies ir plieno. O kaip tik to 
plieno ir geležies trumpa ir 
trūksta. 1

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

PIETŲ AMERIKA 
NUSIKRATO

KOMUNISTUS
BRAZIL. — Brazilijos Pre

zidentas Eurico Gaspar Dutra 
tariasi su savo taryba visai pa- 
szalinti ir panaikinti Komunis
tu partija savo kraszte. Jau da
bar Komunistu Jaunimo Unija 
yra uždrausta ir panaikinta.

Komunistai Brazilijoje labai 
paszoko ir sustiprėjo nuo 1945 
metu kai j u partija buvo pripa
žinta ir priimta. Po vadovyste 
Luiz Carlos Prestes Komunis
tai valde apie deszimta nuo- 
szimti visu votu, balsu per pa
staruosius du rinkimus.

Brazilijos taryba norėtu Ko
munistus visai paszalinti isz 
valdžios. Už tai dabar Komu
nistu Jaunimo Unija buvo pa
naikinta. Szitas tos Komunistu 
unijos panaikinimas yra tik 
pameginimas pažiūrėti kaip vi
si žmones in tai atsilieps. Jeigu 
žmones patiks szitoks pasiprie- 
szinimas valdžios Komunistu 
unijai, tai antras žingsnis bus 
visa Komunistu partija ir visus 
Komunistus imti nagan.

Chile kraszte, kai Preziden
tas Gabriel Gonzalez Videla ne
galėjo savo taryba palaikyti, 
Komunistai neteko visu vietų 
taryboje ir dabar neturi nei 
vieno ministerio. Prezidentas 
Gonzalez dabar susitvėrė tary
ba isz liberalu, kuriu tarpe ne
siranda nei vieno Komunisto ir 
nei vieno Raudonojo.

Chile kraszto taryba gerai 
žino kad dabar Amerika po 
Prezidento Trumano valdžia 
neapkenezia Komunistu, ir už 
tai Prezidentas Gonzalez dabar 
iszgujo Komunistus, nes Ame
rikos biznis ir doleriai kur kas 
galingesni negu Komunistu 
propaganda.

Komunistai Cuboje stengiasi 
užimti valdybos vietas Darbi
ninku Federacijoje, nes szita 
federacija sudaro galinga poli
tikos partija. Bet Komunis
tams prieszinasi beveik visos 
kitos partijos, O ypatingai Au- 
tentico partija.

Pietų Amerikoje Komunis
tai mato kad jie yra stumiami 
laukan, bet jie nei greitai nei 
lengvai nepasiduos. Didžiau
sias ju prieszas yra ne Pietų 
Amerikos valdžios ir žmones, 
bet Amerikos Prezidentas Tru- 
manas ir musu Kongresas.

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

SKAITYKIT 
į®=“SAULE”'^3S 

PLATINKIT!

rro/X FASTER? why i 
transmit
WORDS
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AUSTRIJA
KARISZKA TAUTA

Kreivis Boksztas

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

laimėjo rinkimus ir Krikszczio- 
nys Socialistai paėmė valdžia 
in savo rankas ir atidarė savo 
kraszto duris Faszistams.

Krikszczionys Socialistai 
isz vare Nacius ir j u sukilimą 
numalszino, bet tada Engelbert 
Dollfuss padare baisia klaida 
kai jis kreipėsi in Italija, ir 
Mussolinio prasze pagelbos. 
Mussolinis atėjo in pagelba, 
bet sykiu ir pasiuntė savo Fa- 
szistus.

Kai Dollfuss buvo nužudytas 
Kurt Schuschnigg jo vieta už
ėmė ir jis kreipėsi in Mussolini 
pagelbos. Kai Italijos armijos 
buvo surinktos prie Brenner 
Pass, Kurt Schuschnigg rado 
drąsos ir nužudė Naciu vadus. 
Hitleris da lauke, da rengėsi ir 
už tai nieko nedare, nieko ne
sakė, bet pasiuntė Franz von 
Papen pasiszneketi ir viską isz- 
lyginti, susitaikinti.

Už trijų metu atėjo Hitlerio 
diena. Schuschniggas suėmė 
kelis Naciu sukilėlius ir in ka
lėjimą patupdino. Hitleris da
bar jau buvo galingas. Jis tuo- 
jaus pareikalavo kad Schus
chniggas pats pribūti pasiaisz- 
kinti ir atsipraszyti. Schus
chniggas turėjo nusileisti ir 
buvo priverstas priimti in savo 
taryba Arthur Seyss-Inquart. 
Tai buvo Austrijos pragaisz- 
tis.

Už menesio pats Hitleris 
garbingai ir iszkilmingai in- 
marszavo in Vienna ir paskel
bė kad Naciai dabar ežia valdo 
ir valdys.

Austrijos vyrai buvo paimti 
in Vokiecziu armijas. Dabar 
Rusija tuomi nori parodyti 
kaip prasikaltus buvo Austri
ja. Sovietai parodo kiek daug 
Austrijos vyru randasi in Vo
kiecziu armijas ir sako, kad jie 
savanoriais stojo in vaiska.

Dabar, antru kartu svetim- 
taueziu armijos užėmė Austri
ja: Amerika su Rusija.

Dabar, antru kartu svetim- 
taueziai nustato Austrijos tai
ka, ateiti ir likimą.

Austrijos žmones jau dabar 
isz tikro žino kaip baisiai bran 
giai kasztuoja karas ir ka 
reiszkia būti karizska tauta kai 
karas pasibaigia.

Chesterfield mieste, Ang
lijoje, ant vienos bažnyczios 
randasi kreivas boksztas. 
Boksztas buvo pastatytas 
tiesus, kaip ir kiti; bet per 
metu metus, balkiai kurie 
yra isz medžio, kaip ten su
brinko ir paskui iszdžiuvo ir 
susisuko ir visa bokszta apie 
asztuonias pėdas iszkreipe.

PALIAUBOS
GRAIKIJOJE

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.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Ask where you WORK 
Ask where you BANK

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Buy U.S.Savings Bonds 
REGULARLY

~T~65O WORDS A MINUTE? 
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KOMUNISTU VADAS 
PASIMIRĖ

ATHENS, GRAIKIJA. —
Komunistai neteko kito ga

baus vado, kai George Siantos 
pasimirė nuo szirdies ligos.

Gegužio (May) 17 Komunis
tai neteko savo vado Nikko Za- 
chariades, kuris buvo valdžios 
apsūdytas ant trijų metu in ka
lėjimą už szmeižimus. Jis grei
tai iszsinesze isz to kraszto ir 
dabar slapstosi kur kalnuose.

Du menesiai atgal, kitas Ko
munistu vadas Graikijoje ko
jas pakratė, John Zevgos buvęs 
agronomijos Ministeris buvo 
nužudytas Salonika mieste.

Komunistas George Siantos, 
57 metu amžiaus žmogus buvo 
visu Komunistu gerbiamas. 
Dabar Graikai Komunistai ne
žino ka paskirti jo vieton. Keli 
vardai iszkilo, bet da patys Ko
munistai nebežino ka pasirink
ti už vada.

Gali Vėl Valgyti

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Graikijos valdžia priėmė Ame
rikos patarima ir paskelbė pa
liaubas visiems valdžios prie- 
szams. Valdžia szitokiu žygiu 
tikisi galutinai užbaigti visus 
pasiprieszinimus ir revoliuci
jas, kuries taip visa kraszta 
vargina ir kamuoja.

Graikijos Premieras Demet- 
rios Maximos vieszai paskelbė 
kad visi politiszki nesusiprati
mai ir susikirtimai baigti. Jis 
taipgi sake kad jo valdžia kvie- 
czia kitu krasztu atstovus pri
būti ir pamatyti kad szitos pa
liaubos yra teisingos. Valdžia 
dabar szaukiasi in visus val
džios prieszus ir revoliucijonie- 
rius ir ragina juos pasiduoti 
valdžiai. Jis duoda savo žodi, 
kad nei vienas nebus nubaus
tas.

Jack Park 21 me., amžiaus 
vyrukas isz Orem, Utah, ne
galėjo nieko valgyti nuo 5 
metu amžiaus, kada jis pra
rijo lajaus, gailojo szarmo. 
Nuo to laiko jis nieko nega
lėjo nuryti ir tik galėjo gė
ralais maitintis. Dabar jam 
buvo padaryta operacija ir 
jis vėl gali valgyti kaip ir 
kiti.

FINNAI INTARIA 
SOVIETUS

HELSINKI, FINLANDIJA. 
— Finniecziai žvejoto jai pra- 
nesza kad jie savo akimis mate 
kaip Rusijos kariszki er©pla
nai užpuolė ant keliu mažu vai
teliu, kuriomis' keli Estonie- 
cziai pabėgėliai plauke, steng
damiesi pasiekti Szvedija. So
vietai suszaude tas valteles ir 
paskandino.

Finniecziai po prisieka gina 
ir sako kad jie per žiūronus 

JOHN KOVAL
. . KVIETKININKAS . .

mate kaip Rusijos kariszki ero- 
planai nusileido isz debesų ir 
tuos mažus laivelius su visais 
Estoniecziais paskandino, ana 
Nedėlios ryta.

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

“Talmudo Paslaptys” 
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15č ::
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

Istorija apie Amžina Žydą. 
1 o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunczia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur isžva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur‘seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir greicziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

arba pradžia 
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Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias

* Prekes *

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.

^Telefonas 764

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.




