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VIESULOS FLORIDOJE
Isz Amerikos 
Paszelpa

Europai
Kiek Mums Kasztuos 

. Szelpti Europos
Krasztus?

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretoriaus Mar
shall nusistatymas szelpti Eu
ropos krasztus kasztuos bilijo
nus doleriu. Bet kai mes kal
bame ar raszome apie milijonus 
ar bilijonus doleriu, tai sunku 
suprasti ar insivaizduoti kiek 
tai pinigu tas milijonas ar bili
jonas sudaro.

Ta paszelpa atsilieps ant mu
su ne vien tik pinigais, skolo
mis ir taksomis, bet ir maistu. 
Jeigu mes szelpsime tuos ba- 
daujanezius tai turėsime patys 
ežia namie mažiau pirktis, 
praseziau valgyti ir gyventi.

Mums szitos žinios nemalo
nios, bet geriau dabar dažinoti 
kas bus, negu vėliau pamatyti 
ir sakyti kad mes nežinojome.

Bus, kaip ir per kara nusta
tyta kokios dvi dienos ant san- 
vaites kada nebus mėsos. Gal 
valdžia neiszleis tokio instaty- 
mo, bet buezieriai neturės gana 
mėsos ir bus priversti ka pana- 
szaus daryti.

Duona bus prastesne, tam
sesne, kad sutaupinus kvie- 
czius.

Bravorininkai ir tie kurie 
sznapsa gamina gaus daug ma
žiau rugiu ir kviecziu. Tai ga
lime tikėtis kad vėl bus beda 
su sznapsu. Prasto bus galima 
gauti kiek tik norėsime, bet 
geresnio vėl bus trumpa.

Plieno ir dabar sunjcu gauti, 
bet už keliu menesiu plienas ir 
geresne geležis bus dalinama, 
taip kaip per kara buvo.

Visokios maszinos bus vis 
sunkiau gauti, nes plieno nebus 
tiems fabrikams gana.

Naujas automobilius taipgi 
sunku pirktis, ir bus sunkiau, 
nes jau dabar mažiau nauju 
automobiliu yra gaminama.

Eina gandai kad valdžia vėl 
insikisz ir prižiuręs visus kasz- 
tus, kad fabrikantai per daug 
neimtu už savo daigtus. Bet 
jeigu valdžia ims vėl kasztus 
varžyti, tai taipgi turės ir algas 
suvaržyti. Darbininku unijos 
jau dabar pareiszkia kad jos 
yra prieszingos.

Valdžia prižiuręs kad Ameri- 
kiecziai fabrikantai neparduo
tu in užsieni tokius daigtus ku
rie yra mums namie reikalingi.

Jau dabar galima staeziai sa
kyti kad Kongresas bus su- 
sząuktas szi rudeni, nors pa-

Tikėjimas Amžinas .Amerika Rengiasi 
i In Kara, Sako

Komunistai
Tukstancziai Gyventojai Trau

kiasi Nuo Kranto Floridos; 
į Brazil]o s Ministeris Iszrinktas 
Prez. Tautu Konferencijos;

N, Y, Majoras Pataria Dvi
Graži, didinga ir garsin

ga Katedra, Leghorn mieste, 
Italijoje buvo sugriauta ir

prastai nesusirinktu iki po 
Nauju Metu. Daug labai svar
biu reikalu dabar atsirado ir be 
Kongreso nieko negalima dary
ti. Paszelpa Prancūzijai ir Ita
lijai baisiai reikalinga, nes te
nai jau Komunistai rengiasi 
nuversti valdžia ir užimti. Pa
szelpa visai Europai negali 
laukti iki po Nauju Metu. Taip
gi reikia nustatyti kokia bus 
tvarka ežia Amerikoje, kai tiek 
daug visko imsime siunsti in 
Europa.

Beveik visuose Europos 
krasztuose Komunistai jau ima 
vėl stiprėti ir tik laukia progos 
sukilti. Didžiausias pavojus 
dabar randasi Prancūzijoje ir 
Italijoje.

Czia bus paszelpa, o ne pa
skola, nes mes tu pinigu nieka
dos negausime atgal, bet ta pa 
szelpa yra labai reikalinga, jei
gu mes norime Komunizmui ir 
Sovietams kelia užkirsti.

KOMUNISTU LAIK-
RASZCZIAI PRIESZ

AMERIKA

RYMAS ITALIJA. — Szim- 
tas tukstaneziu Italijonu Ko
munistu susirinko ant prakal
bu ir visi vienu balsu, szauke: 
‘ ‘ Tepražuva Trumanas! ’ ’

Italijonas Komunistas, kuris 
buvo geras iszmokintas Rusijo
je, Palmiro Togliatti pasmer
kė Amerika kaipo viso svieto 
diktatorių, ir kaipo tauta kuri 
dabar rengiasi in vis didesni ir 
baisesni kara.

Ponas Togliatti pasakė dvi 
prakalbas; viena in Monza, ki
ta in Florence. Ir abudu sykiu 
jis sake kad Amerika nori vi
sas tautas suvedžioti. Jis su 
keiksmais ir po savotiszka pri- 
sieka užsigynė kad Komunistai

(Tasa Ant 4 Puslapio) 

sunaikinta per kara. Bet ti
kėjimas, kuris ta katedra pa
state negali būti sunaikin

Amerikie
cziai Priesz 
2,000 
Yugoslavu

FLUSHING MEADOW, N. Y.
Daktaras Oswaldo Aranha, 

Brazilijos Užsienio Ministeris 
buvo iszrinktas Prezidentu 
Tautu Konferencijos. Jis vede 
visa tvarka kai Tautu Sanjun- 
ga buvo suszaukus specialu su
sirinkimą apsvarstyti Palesti
nos klausima. Jis labai suma
niai ir diplicmatiszkai pasielgė 
ir sutaikino tuos kurie buvo 
viens kitam prieszingi.

Amerikos delegatai isz pra
džios stojo už Daktara Aranha 
ir net jo varda innesze ir ki
tiems delegatams davė žinoti 
kad Amerikiecziai eina už Bra
zilijos Ministeri, Daktara 
Aranha. Bet paskutinėje dieno
je, del kokios ten prieszasti&s 
Amerikiecziai niekam nieko 
nesake balsavo už Australijos 
Ministeri, Daktara Herbert V. 
Evatt.

Per pirmutini balsavimia nei 
vienas isz kandidatu negavo 
daugumos halsu ir reikėjo ant
ru sykiu balsuoti.

Sovietu atstovai balsavo už 
Brazilijos Ministeri Daktara 
Aranha. Taipgi už ji balsavo 
visu Pietų Amerikos 
delegatai.

Amerikos delegatai 
ne savo nusistatymą 
Brazilijos Ministerio, 
gavo patarima nuo Amerikos 
Sekretoriaus Marshall. Sekre
torius Marshall norėjo kad
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krasztu

permai- 
kaslink. .i kai jie.

tas. Žmones ateina in ta vie
ta kur katedra stovėjo ir 
tarp sugriuvusiu sienų mel
džiasi. Žmones dabar sten
giasi ta katedra atstatyti, 
bet dauguma žmonių nepaiso 
kad ir viskas sugriauta, jie 
ateina ir meldžiasi. Czia mo
tina su savo dukrele atsi
klaupusios meldžiasi.

Tautu Sanjun- 
gos Antras 

Posėdis
TRIESTE. — Septyni drą

sus Amerikiecziai kareiviai pa- 
• *** stojo kelia dviem tukstancziam 

Yugoslavu, kurie su atprovin- 
tais karabinais marszavo in 
Trieste miestą, kuris dabar yra 
paskelbtas laisvu miestu.

Yugoslavu karininkai priėjo 
prie Amerikos linijos apie tre- 
czia valanda isz ryto ir trumpai 
Amerikiecziams pranesze:

‘‘Mes turime du tukstaneziu 
kareiviu su savimi, ir mes mar- 
szuojame per jusu linijas sta
eziai in Trieste miestą. Mes 
jums duodame penkias minu- 
tas sutikti ir pasitraukti. ’ ’

Tuo laiku prie Amerikos li
nijos buvo tik du jauni Leite
nantai. Jiedu da derinosi ir 
aiszkinosi kad jiedu turi savo 
vyresniųjų pasiklausti. Už ke
liu minueziu pribuvo visas ba- 
talijonas Amerikiecziu; isz vi
sa septyni vyrukai.

Kai antru kartu atėjo tie Yu- 
gcslavai karininkai pareika
lauti kad Amerikiecziai pasi
trauktu, jie jau rado tuos sep
tynis Amerikieczius su atpro-*~ 
vintais karabinais. Jie sustojo 
petis in peti ir trumpai tiems 
Yugoslavams atkirto, “Praszo- 
me, jeigu drystate.”

Tie karininkai nei žingsnio 
nedryso žengti pirmyn. Jie su-

gryžo pas savo kareivius ir sa
vo vyresniuosius ir ilgai tarėsi 
kas daryti. O tie septyni Ame- 
rikiecziai stovėjo kaip vienas 
ir lauke. Yugoslavai po riavus, 
po girias visur aplink ta rube-

Dienas Be Mėsos
I VĖL BEDA SU MĖSA1MIAMI, FLORIDA. — Apie dvieju szimtu 

myliu platumo viesulą, keliaudama greieziau 
negu szimta myliu ant valandos atsisuko isz At- 
lantikos mariu ir užėjo ant Floridos ingulos, 
pajūrio ir miestu.

Ant Miami miesto ir Palm Beach lietus kaip 
isz kibiro pyle. Prie Palm Beach du namai už
sidegė kai elektros dratai nutruko. In West 
Palm Beach, kur mliijonieriai gyvena, apie dvi- 
deszimts tukstaneziu žmonių stengiasi susiras
ti nors kokia paliepė nuo audros.

Keli Belgijos dideli prekybiniai eroplanai 
buvo sudaužyti. Dideli laivai spėjo iszplaukti 
in mariu gliumas, o mažesni suspėjo prie kran
to priplaukti.

Amerikos armijos dvylika kariszku eropla
nu buvo sudaužyta ant žemes.

Ta viesulą dabar pasisuko in Gulf of Mexico 
ir vel iszkeliavo in mares.
kias viesulas ir audras žino, sako kad mes czia 
sziaurineje Amerikos puseje nei nepajusime 
tos audros.

Kiek bliedies, iszkados tos viesulos pada
re vis negalima pasakyti. Apart sugriautu na
mu, sudaužytu eroplanu, apdaužytu laivu 
ir sugriautu ulycziu, gal daugiausia iszkados 
padare vaisingiems medžiams, nes vaisiai jau 
buvo beveik isznoke. Oszimtai tukstaneziu 
hektaru tokiu medžiu buvo iszlaužyti, su szak- 
nimis iszrauti.

Tie, kurie apie to-

žiu slinkinejo, bet nei vienas 
nedryso kojos perkelti.

Tiems Yugoslavams besita
riant kas daryti, pasigirdo ke
liu eroplanu staugimas padan-
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NEW YORK, N. Y., —
Maisto kasztai taip jau net ne. 
žmoniszkai pabrango, kad da-< 
bar jau visi rengiasi sugryžti 
prie tos paezios tvarkos kaip 
buvo per kara: daug mažiau; 
pirkti ir mažiau valgyti. New] 
York miesto Mayoras O’Dwyerj 
sako kad nieko negalima pada. 
ryti New York valstijoje, nesi 
czia yra visos valdžios klausi
mas. Bet jis pataria žmonėms 
dabar mažiau pirkti, kokias 
dvi dienas ant sanvaites visai 
mėsos nevalgyti, kad buezie. 
riai negalėtu visa mesa parduo
ti, ir taip gal ir ims atpiginti.

Jau yra rengiamasi New; 
York mieste paskelbti dvi die
nas ant sanvaites kaipo be mė
sos dienomis visuose vieszbu- 
cziuose ir restoranuose.

Jis taipgi pataria mažiau 
duonos valgyti ir daugiau žu
vies vartuoti.

Viskas taip dabar brangu ir; 
vis brangsta, kad jau turės bū
ti galas ar vienaip ar kitaip.

Vaikai mokiniai mokyklose 
gauna pavalgyti ar nors pieno 
iszsigerti. Jie tik dali kasztu 
užsimoka, o miestas paskui pri
moka. Sziais metais New York 
miestui kasztuos 1,300,000 do
leriu daugiau sziais metais.

Motinos dabar neiszgali 
pirkti sviesto ar kiausziniu del 
savo vaiku, ir geresne mėsa jau 
tik bagoeziams.

Gal musu skaitytojams jau 
insipyko vis skaityti apie szi- 
tus brangumus, bet dabar jau 
visi laikraszcziai ima raszyti, 
ta ka “Saule” rasze jau metai 
atgal. Restauranai, vietos kur 
duodama pietus ir vakarienes 
viską pabrangino apie dvide- 
sžimts centu ant dolerio. Ir, 
ežia vis galo visai nematyti, gd

.................. ............
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i Czeyeryku bus galima tuo- 
jaus daugiau rasti ir pirktis, 
bet jie ir brangiau kasztuos.
U ... — •:-------- ,
;/ Musu gadynes vaikai yra 
inokycziausi. Musu gadyne yra 
szviesiausia. Musu krasztas yra 
mokycziausias. Mes turime 
daugiau mokyklų, daugiau ko
legijų, daugiau universitetu, 
daugiau knygynu, daugiau 
laikraszcziu, daugiau žurnalu, 
daugiau prakalbininku, dau- 
<giau pamokslininku, daugiau 
mokslo vietų ir mokslo inran- 
kiu negu bet kada turėjome. 
Tuo paežiu kartu mes turime 
daug daugiau kalėjimu, daug 
daugiau vagiu, daug daugiau 
žmogžudžiu, ir daug daugiau 
visokiu prasikaltėliu. Dorove 
nieko bendra neturi su mokslu. 
Kad žmogus mokytas tai ne- 
reiszkia kad jis jau ir geras.

, Sziandien vaikai daugiau 
klausosi radijo negu savo mo
kytojo ; jie labiau ir intiki in ta 
radiją negu in savo mokytoja.

Sziandien, vaikas kuris jau 
baigė septynis ar asztuonis 
mokslo metus visai nenori ir 
etacziąi nemoka kaip isz kny
gos skaityti. Už tai, jis. visą va- 
kara uosi inknibes in tas knyg
palaikes, “Comic books,” kur 
nereikia skaityti, bet tik in pa
veikslus žiūrėti. O tie paveiks
lai mokina ir parodo kaip mo
kinti razbaininkąi ir zulikai isz 
policijantu szidinasi ir kaip jie 
baisiausias begėdystes papildo. 
Jr bęveik visados tose knygpa
laikėse rasime geltonplauke ar 
juodbruve mergele. Ne taip 
svarbu ar ji bus geltonplauke 
juodbruve ar raudongalve, bet 
ji yis turės gražias, ilgas ir bū
tinai nuogas kojas, kurios bus 
daug ilgesnes ir gražesnes negu 
mptęru kojus paprastai būva, 
ir jos perdidele ir per daug isz- 
pusta krutinę alsuos po plona 
ir labai, žemai iszkirpta suknele 
kuri daug daugiau parodo ne
gu uždengia.

Szitokiąs knygpalaikes, szi- 
tokius szlamsztus skaito musu 
vaikai ir paskui mes dyvina- 
mies isz kur tie jauni, maži ir 
rodos nekalti vaikucziai tiek 
daug blogo žino!

Sviestas didesniuose mies
tuose jau dabar kasztuoja visa 
doleri už švara. Bus branges
nis.

Kavą dabar tokia prasta ir 
brangi, bet bus brangesne.

Pargryžusieji kareiviai, ve
teranai iszsikeszino savo tuos 
bonus labai greitai ir greieziau 
tuos pinigus praleido. 6,500,000 
pargryžusiuju kareiviu gavo 
1,350,000,000 doleriu. Tai iszei- 
na apie 208 doleriu kiekvienam 
kareiviui.

Bell Gardens mieste, Cąlifor- 
nijos valstijoje, Joseph Bray, 
37 metu amžiaus vyras paliko 
'savo žmona ir savo trylika vai
ku ir pabėgo ir apsiženijo su 
szesziolikos metu mergaite, ku
ri jo vaikus dabodavo jo. .

Tie kurie dabar ruguoja ir 
prikaiszioja kad Amerikos val
džia per daug visko siunezia in 
Europos krasztus, pamirszta 
kad milijonai darbu Amerikoje 
pareiną kaip tik už tąi kad 

Amerika szelpia tuos krasztus. 
Jeigu Amerika sziandien su
stabdytu visas tas paszelpas, 
szimtai tukstanezui darbinin
ku rytoj jau be darbo butu.

Dabar jau ateina tikros ži
nios apie kasztus. Szelpti Eu
ropos krasztus per keturis atei- 
nanezius metus mums kasztuos 
apie trisdeszimts bilijonu do
leriu. Amerikos valdžia sako, 
kad gal bus galima su puse tiek 
apsieiti. į.

Amerikos Sekretorius Mąr- 
shallas dabar deda visas pa- 
stangas atgaivinti ir atstatyti 
Vq kieti jos fabrikus ir pramo
ne. Be Vokietijos visa Europa 
dingus. Amerikos Sekretorius 
sako kad kai tik Vokietijos 
fabrikai ir pramone bus atsta
tyta, tai visai Europai bus 
daug geriau, ir visi krasztai 
greieziau ant savo kojų pasi
stos.

Amerika dabar vieszai pa
skelbia kad ji veda Europos 
tvarka ir kad ji ima pirmenybe 
visoje Europoje.

Amerikos szitoks nusistaty
mas baisiai nepatinka Rusijai. 
Sovietai tikėjosi užgrobti ir 
praryti vakarine Europos pu
se, taip kaip ji prarijo rytine, 
dali.

Galimas daigtas kad Ameri
ka susikirs su Rusija Europoje, 
bet taip pat galimas daigtas 
kad tas susikirtimas atsitiks ir •’ ' ' i • . 't.; i
Rytuose, kaip Pacifike ar ant 
Korejo salų, o gal da taip būti 
ir Kinijoje.

Nei Kongresas nei Amerikos 
žmones da nesutiko ant tokios 
dideles ir brangios paszelpos 
Europai, kokia Amerikos Sek
retorius prižadėjo. Bet Kongre
sui ir Amerikiecziams bus pa- 
aiszkinama kad tokia paszelpa 
duos visiems ežia Amerikoje 
gana darbo del deszimts metu, 
ir kad tokios paszelpos kasztai 
bus daug pigesni negu kitas pa
saulinis karas.

Anglijos Premieras gal pasi
trauks isz vietos. Jo vieta tada 
užimtu Bevinas. Darbininku 
Partiją, kuri dabar yra pirme
nybėje ir valdžioje, nujauezia 
kad ji kur nors ir kaip nors su
klydo. Dabar nieko nelieka j u 
vadui Attlee daryti, kaip pasi
traukti ir kitam savo vieta už-

Mokslas be sveiko proto ga
li būti baisiai pavojingas. Kaip 
vienas advokatas iszsireiszke: 
“Kam asz turiu mokėti taksas• 1 . hl ■ .
del mokyklų, kur mano susiedo 
vaikas eis mokintis ir tada bus 
visiems baisiai pavojingas? Jis 
dabar yra vagis, neklaužada ir 
gyvas biesukas. O pasimokinęs 
ir daugiau velynseziu iszsi- 
manstines jis bus visiems pavo
jingas.”

Nauja Graiku Taryba ir val
džia ne tokia kokios Ąmerikie- 
eziai tikėjosi. Atstovai kurie 
remia- sesta labai maža virszu 
toje valdžioje turi. Reįszkia Ui . ' ■ ,
ežia vis toli nuo taikos ir ramy
bes; bus daug- susikirtimu ir 
nesusipratimu.

Armijos marszuoja Balka
nuose. Turkijos kariuomenes 
marszuoja ir artinasi prie Grai
kijos ir Bulgarijos rubežiu. 
Turkai rengiasi stoti in pagel- 
ba Graikams. Rusija jau turi 
pasiuntus ginkluotas divizijas 
in Bulgarija.
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LAISZKAS ISZ
VOKIETIJOS

Sekanti laiszka isz Vokietijos 
aplaike ana diena Teofile Ža- 

liute isz Mahanoy City, Pa.

Tubingen,
Rugpjuczio 19,1947

“Ir dainele ta lopszine,
Ta daina motules,
Ir sziandiena man ausyse 
skamba, cziuczia, liūlia.” 

Brangi Sese!
Dažnai dangus toks paniu

ręs, o kad ir kartais pasirodo 
saule, tai jos beveik nepastebi, 
nes pilna galva prikrauta in
validais rupeseziais. Brangi se
se, jus atiduodama dali savo 
isztekliu galbūt net nepagalvo
jote kiek daug suteiksite 
džiaugsmo tautiecziams. Asz 
kaip tik ir gavau jusu palta ku
ris suteikė man tiek daug 
džiaugsmo, prasklaidino mano 
liūdna veidą. Ilgai gėrėjausi 
paltu, nes atsivežtasis jau vi
sai pasibaigė. Užsivilkau, tru
puti per didelis, bet geriau di
desnis negu mažas, juk galima 
pataisyti. Apžiurinejau isz vi
su pusiu ir mano žvilgsnis už
klydo ant jusu prisiūto adreso. 
Jus, galbūt, negalite insivaiž- 
duoti mano džiaugsmo kuri asz 
tada pergyvenau. Galvojau, 
juk galėsiu paraszyti jums 
laiszka ir nuoszirdžiai, nuo- 
szirdžiai padėkoti. Mano 
skruostus vilgė džiaugsmo 
aszaros. Man atrodė kad pats 
Augszcziausias man jus pa
siuntė in pagelba.

Asz Vokietijoj gyvenu su se
serimi. Karas mus taip iszblasz- 
ke, kad vieni kitu negalime su
sirasti. Asz jau mokinuoju o se
suo mokosi gimnazijoje. Ji yrą 
už mane jaunesne ir jai reika
linga globa, reikia jai padėti, 
patarti. Asz esu truputi vyres
ne, tai turiu jai atstoti ir moti
na ir seseri. Žinoma, pilnai to 
atlikti negaliu, nes tie trys ne
žinioj, tarp svetiniu klaidžioji
mo metai baigia iszsemti ir ma
no jiegas.

■ EĮažnai su seserims prisime
nam laimingas valandas, kada 
buvome kartu su tėveliais, ka
da jautėme, kad turime globa, 
turime kam pasiguosti, o szian- 
dien vienos dvi, paežius rūpi
namės viskuo, o labiausiai kan
kina mus kad nežinome ju liki
mo. Visi keliai užžele ir kelio 
atgal nėra.

Brangi sese, asz noriu jums 
nuoszirdžiai padėkoti už pa
gelba kuri atėjo, o gal but sun
kiausioje valandoje. Artėja 
žiema, o sziltesnio rūbo nėra. 
Jusu ir kitu užjūrio tautiecziu 
dėka gauname, nors jau ir labai 
kukliam, pragyvenimui leszu, 
taip ir vargstame.

Da karta szirdingai dėkoju, 
norecziau paspausti jums ran
ka, bet deja, mus skiria beri 
biai toliai. Labai praszau, jei
gu galite, paraižykite mums 
laiszka, o mes busime už tai la
bai dėkingos. Viso geriausio,

Brone Vilcinaite.
Mano adresas: Brone Vilci

naite Tubingen, Unland str. 14 
Deutschland, Wurttemburg, 
Germany.

ĮjAV 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. ĄCZIŲ!

‘'SAULE” MAHANOY CITY, FA.
v‘ < ' •''Ū - ------------------------

Saule Norėjo Supleszti
(Tasa)

Pamokslas baigėsi. Visi ėjo 
isz bažnyczios. Bažnyczia tųsz- 
jimai da labiau sužeidė Malu- 
ninko Juozo szeimynos szirdis. 
Juk jie sulaužė Dievo insaky- 
mus! Dievas juos baudžia.

Pamokslas baigėsi. Visi ėjo 
isz bažnyczios. Bažnyczia tusz- 
tejo. Pasiliko tik Malūnininko 
Vincas. Atsiklaupė prie Szven- 
to Petro ir meldėsi. Jo sukrei
vintos lupos vaipėsi žodžiais:

— O Jėzau, asz pražūsiu. 
Szventas Petre!

Pamaldoms pasibaigus žmo
nes niekaip negalėjo baigti kal
bu apie nauja kunigą.

— Bet ir iszkalbumąs.
— Tai-gi. Kas tikėjosi, kad 

isz jo bus toks žmogus ?!
— 0-gi dabar, kur jisai? 

Kad da nors karta pamaezius!
— Macziau su giminėmis 

nuėjo namu link.
— O-gi, va žiūrėkit antras, 

“kunigėlis” eina, eme tycziotis 
moterys, pąmacziusios Vinca.

— Bet kur jis ežia apie baž
nyczia sukasti, ar nemano isz 
bažnyczios ko nors iszneszti?

Vincas pastebėjas, kad mo
terys ji pirsztais rodo, pasuko 
kairėn. Jo mintys skendo pra
eities vaizduose. Jis mate.

— Szeszta klase. Susipažins- 
ta su draugais ir ima gerti ir 
rūkyti. Ruko ir geria daug. Pri
eina prie dvokianezio bufeto ir 
pila degtine su alum in gerkle. 
Su pinigais nesiskaito. Tėvai 
atsiunezia. Jis pasmirsta degti
ne ir alum. Szesztoj klasėj lie
ka. Bet tas visai nesvarbu. Jo 
galvoj ūžia beprotiszkiausiu 
mineziu nuotrupos. Szirdis 
purvuose grabaliojas.

Czia Vinco mintis nutraukė 
pempes riksmas.

Malūnininko Antano namuo
se sziandien didžiausias 
džiaugsmas. Supraszyti visi gi
mines ir pažystami. Visi džiau
gėsi ir didžiuojasi kunigu Pet
ru. Malūnininkas Juozas szian
dien paniuręs labiau, negu vi
suomet. Jam skaudu ir pavydė
tina, kad jo skriaudžiamas, 
vargingesnis ūkininkas susi
laukė sunaus kunigo. Jo-gi su
nns deszimti metu sėdėjo Gar
dine, ūki sunaudojo, ir tik gir
tuokliauti iszmoko.

— O kas tam kaltas?
— Jis! Tėvas!
Ir prisiminė tėvas ta diena, 

kuria jis savo Vincuką veže in 
Gardina. Atsiminė ubage ir sa
vo kalba su ja. Jam da skau
džiau pasidarė.

Vincas taip pat nęsilinksm.i 
na su kitais, jis sėdi susimans- 
tes. Jo galvoje szvinines mintys 
draikosi voratinkliais, o kruti
nėję verda apsivylimo skaus
mas, kuris ir yesulai jam neisz- 
plesztu.

Veltui Petras kalbina ji. Jis 
tyli.

O saule slenka vakarop.
Gamta nutilo. Tik pųotąu- 

janeziu girdėjosi džiaugsmingi 
balsai. Visi sveikino nauja ku
nigą.

Prie besidžiaugianeziu žmo
nių balsu prisidėjo da ir szu- 
nies lojimas.

— Gal ir jis norėjo Petra pa
sveikinti?

Ne! Ji loti privertė policijos 
pasirodymas.

Vincas pamatęs policija su
prato. Jo galvoje mintys ir 
vaizdai eme suktis viesulais. 
Jis mate:

—Gimnazija. Gardina. Drau
gus. Septinta klase. Joje sėdė
jo jis antrus metus. Karta in 
klase jis atėjo girias. To užte
ko. Ji paszalino isz gimnazijos. 
Už pusvalandžio jis atsidūrė 
karežiamoje. Pasigėrė. Apsvai
go. Paskui parvažiavo namo. 
Gere ir paleistuvavo. Galop 
Szvento Petro naktis.

Szis vaizdas iszauke Vincui 
skriodžjamaji keiksmą.

O policija riszo ji. Jis-gi i i- 
szamas sieloj merdėjo, kaip 
Kristus kryžiuojamas.

Visi stebėjosi. Klausinėjo, už 
ka ji ima? Bet atsakymo niekas 
nesusilaukė.

Tėvai ir seserys melde poli
ciją, kad szi Vinco neimtu. Bet 
tas nieko negelbėjo.

Motina prasze kunigo Petro 
užtarymo.

Bet ka Petro žodžiai galėjo 
gelbėti.

Buvo jau pervelu. Vincas 
pats, ramindamas motina tarė:

— Reikėjo Petro ankszcziau 
paklausyti.

Policija suriszta Vinca jau

Negražus, Bet Brangus

Nors szitas pauksztis nėra 
jau toks gražus pažiūrėti, bet 
Philadelphijos, Pa., miestas 
užmokėjo net 1,400 doleriu 
už ji. Jis yra labai keistas ir 
retas garnys kuris paprastai 
gyvena prie Nile upes. La
bai mažai j u randasi ir jau 
dabar sakoma kad jie greitai 
isznyks.

Kiniecziu Raszomoji Maszinele

Kinietis raszytojas, Lin 
Yutang, savo namuose, New 
York mieste iszrado ar sutai
sė raszomaja maszinele su 
kuria dabar galima ir Kinie- 
cziu kalba drukoti. Jis net 
per trisdeszimts metu dirbo 
ir darbavosi kad iszradus to
kia maszinele. Tai baisiai di
delis darbas kai atsimename 
kad Kiniecziu kalboje reikia 

vedesi. Motina apalpo. Visu 
liūdnos akys da liūdniau lydė
jo ji, negu pirma karta in Gar
dina važiuojant. Jis-gi, atsi
sveikindamas, paskutiniu savo 
žvilgsniu, lyg saule norėjo nu- 
pleszti.

-- GALAS —KOMUNISTAS UNT.IU VADOVYBĖJE
NEW YORK, N. Y., — 

John Santo, isz Komunijos at
važiavęs ir czia inlindes in 
augsztas vietas unijose yra da
bar valdžios intartas kaipo Ko
munistas kuris darbuojasi uni
jose del Komunizmo. Buvęs 
augsztas Komunistas ir Komu
nistu laikraszczio redaktorius, 
Louis F. Budenz, kuris pamėtė 
Komunizmą 1945 metuose ir 
sugryžo in Kataliku Bažnyczia 
ir dabar mokina Fordham Uni
versitete intare ir priparode 
kad tas John Santo yra nepa
geidaujamas Komunistas ir 
kad jis stengiasi in Darbininku 
Unijas invest Komunizmą.

Advokatas kuris buvo Ko
munistu pasamdytas apginti ir 
iszteisinti ta John Santo pra
dėjo teisme net bliuznyti ir pra
vardžiuoti ta svietka Lcuis F. 
Budenz.

Per tardymus ir klausimus, 
Ponas Louis F. Budenz pirsztu 
parode in John Santo ir pasa
kė: “Sztai tas žmogus kuris sė
di szalia draugo Quill yra tas 
apie kuri asz kalbu, ir kuri asz 
intariu kad jis ne tiktai yra ne
pageidaujamas asmuo, bet kad 
jis yra pavojingas Komunistas, 
kuris Komunizmą stengiasi in
vest! in visas unijos.” Tas Mi
chael J. Quill yra tarptautines 
Draiveriu Unijos prezidentas 
ir j am tas vardas ‘ ‘ Draugas' ’ 
baisiai nepatiko.

Tas advokatas, Sacher, kuris 
stengėsi iszteisinti ta John 
Santo, paszoko ir suriko ant 
Louis Budenz: “Tu neprausta
burni! Kaip tu iszdrysti var
tuoti ta žodi “Draugas,” kai tu 
pasiszalinai isz Komunistu bro
lijos, kai tu tapai iszdaviku. Ar 
tu dabar nori su pabueziavimu 

(Tasa Ant 3 Puslapio)

vaurtoti daugiau negu 90,- 
000 kitoniszku raidžiu, lite
rų.

Jis pavadino savo maszi- 
• nele Mingkwai, (tai reiszkia, 
aiszkiai ir greitai). Su szita 
maszinele dabar Kinietis ga
li in viena valanda daugiau 
darbo atlikti negu pirmiau 
per visa diena,

J arba pradžia * 
: SKAITYMO * ¥* . ¥ 
i ...ir... j 
*: RASZYMO t 
* ___ ¥
*64 pus., Did. 5x7col * 
į Dabar Po 25c. 
: — ti “ŠAULĮ”
* MAHANOY CITY, FA. *

!“SAULE” YRA 
! GERIAUSIA į 
I DOVANA!FT&—

Jeigu nežinai kokia j 

nupirkti Dovana savo 
! Draugui ar Draugei, 

tai užraszk jiems laik 
raszti “Saule.” Pra
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

_____r'
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT
“SAULE”

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Happy Labor Day, mom and pop! 
Another Savings Bond for the time 
when dad retires. Well, friend, you 
can do what he is doing—bringing 
home a part of the fruit of his labor 
in the form of U. S. Savings Bonds. 
Do something now while your ea-n- 
ings and productivity are high to get 
the home you’d like to own, com
fort in your old age or a college 
diploma for your Johnny or Mary. 
Join the Payroll Savings Plan where 
you work or the Bond-A-Month Plan 
where you bank.

U. S. Treasury Department
A ” ,

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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:: GODUMAS ::
ĮGAUTAS Norkus buvo geru 

bernu. Buvo ant tarnystes 
pas vaita. Sztai dažinojo kan- 
celarijoj buk pasiliko likusu 
turtus po savo tetai kurios nie
kad ne buvo mates. Isz pradžių 

■ negalėjo tam intiketi. Po tam 
isz džiaugsmo pasiėmė kepure 
ir iszdume isz kancelarijos ro
dos papaiko, tiesiog in kalvi 
Teodoro, su kurio duktere jau 
nuo seniai buvo susižadejas.

Czionais apsakė savo gilinki 
Mariukai, jog toji net paleido 
viedra su pienu, nes persigando 
Kaulo, maustydama jog jisai 
staigai iszejo isz proto. Bet isz- 

Į klausius jo viso apsakymo nu
džiugo labai. Pradėjo su tėvu 
rodą votis kada turi duoti ant 
užsaku. Paulas aplaikes likusi 
turtą po savo tetai, nusipirko 
dirvos ir apsipaeziavo su Ma
riuką.

Po aplaikymui netikėto tur
to, Kaulas labai persimainė. 
Kitados, kada nieko neturėjo, 
buvo linksmas, atviras, ne kar
ta užfundydavo d r a u g a m s 
alays, dalinosi paskutiniu ska
tiku su ubagais o kiek kartu 
buvo mieste, vis parveždavo 
isz jomarko kringeli del apleis
tos sierateles Jadvygutes, kuri 
valkiojosi po kaima be jokios 
prieglaudos.

Dabar nuo laiko kada aplai- 
ke turtą, Kaulas persimainė 
ant suvis kitokio. Vaikszcziojo 
užsidunksojas, atsakinėjo Ma
riukai trumpai kada ji norėjo 
gauti kelis skatikus ant nami
niu iszdavimu, szvogerimi atsa
ke keliolika rubliu kuriuos jie 
norėjo pasiskolinti o siera tele 
Jadvygute, kuri primine jam 
karta apie kringeli, iszmete isz 
grinezios laukan. Isz to visko 
pasirodė jog pet aplankytus pi
nigus Kaulo szirdis užsikietejo 
godumu. Geide neiszduoti ne 
skatikėlio isz savo turto tik 
kuogreieziausia padaugint dvi
gubai.

Pats ėmėsi prie statymo 
grinezios. Murino, obliavo ir 
pats kirto medžius idant tik ne
mokėti darbininkui. Rudenyje 
grinezia jau buvo pabaigta.

Jaunai porai pasivedė gerai 
ant naujos gaspadorystes. Kas 
Petnyczia Kaulas važiavo in 
miestą su malkoms, o Mariute 
nesze prikrauta gurbą sviesto 
ir kiausziniais. Kaulas apskai- 
tydavo kožna skatikėli savo 
paezios jog nebageliai nepasi- 
likdavo nei skatiko ant naujos 
skepetos arba žiurstelio. Už tai 
kada Kaulas sugryždavo isz 
miesto, vietoje pavalgyt, ėmėsi 
prie perskaitymo pinigu ir ju
dėdavo in bleszine kuria pa
slėpdavo in skiepą su bulvėmis.

In metus laiko Mariute pa
gimdė dvynukus. Tėvas buvo 
labiau susiraukęs isz tosios do
vanos ne kaip džiaugtis.

— Oj, Mariuk, Mariuk, ka 
tu dabar veiksi su tais dvynu
kais? Tiek dabar sugaiszinsi 
laiko! Dabar jau negalėsi užsi
imti kitokiu darbu. C) kiek tai 
suvalgysi idant prisotint dvi 
burnas tuju rėksniu! Oj, mano 
nelaime!

Mariuką tokia kalba labai 
užpyko.

— Sarmatykis Kaulai, to
kius.daigtus kalbėti. Vietoje 
padekavot Dievui tai tu priesz- 
tarauji Jam, kaip ant kokios 
nelaimes. Jeigu tau graudu bul- 

, viu tai eisiu pas tęva.
Kaulas truputi užsisarmati-

no ir kalbėjo paežiai jog tik 
ant juoku taip kalbėjo.

Žiema praėjo, vaikucziai pa
augo, o buvo tai du drūti kūdi
kiai, nes motina slaptai maiti
no, juos pienu.

Apie Szv. Joną, po piet, Ne
dėlios diena, Norkai sėdėjo ant 
suolelio priesz grienzia darže
lyje, o vaikai bovijosi ant žo
les. Sztai szuo pradėjo loti. Gas- 
padoriai paregėjo prisiartinant 
kokia tai senuke. Kaulas prisi- 
žiurinejo senai moteriai ir tuoj 
visas sudrėbėjo. Pažino ja kai
po viena isz savo giminiu, ku
ria seniai nebuvo mates, sena 
teta.

— O tu ka czion veiki? Už
klausė senukes pasikeldamas 
isz vietos.

— Pažinai mane, Kauluk? 
Žinau jog isz tavęs geras bro
lėnas ir savo tetos ne iszguisi 
isz grinezios!

— Na jau gerai, gerai. Kur 
asz tave iszguitau iszgrinezios! 
Gali pas mane pernakvot ir pa
valgyt vakariene. Tik stebinė
siu, ko taip toli atėjai nuo na
mu. Kas do reikalas tave adgu- 
jo pas mane ?

— Mano mielas Kauleli, ta
ve Dievas apdovanojo giliuku, 
aplaikei turtą, turi savo grin
ezia ir lauka, bet tavo sena teta 
niekad neturėjo savo pastoges. 
Valkiojausi tik po gimines ku
rie apsunkinėjo mane darbu, o 
valgio beveik nedavinėjo; da
bar pasilikau ir be prieglaudos 
nes senas Juozas pas kuri bu
vau, o pikta Jeva, jo pati iszgu- 
jo mane lauk neduodama pasi
imt ne senu skarmalu su s?iiyi. 
Atsiminiau apie tave mylimas 
Kauleli, o turėdamas paezia ir 
grinezia mane priglausi, kitaip 
tureczia ubagaut.

Karalaite Isz Perzijos

Iszsikalbejus senuke pradėjo 
graudžiai verkti. Mielaszirdin- 
ga Mariuką inbego in grinezia 
atneszti puodeli pieno. Bet 
Raula toji kalba suvis nesu- 

j graudino.
| — Kaip tai, atsiliepė užpy
kęs, ar tai asz ant to ąplaikian 
pinigus idant dabar maitin- 
cziau kitus už dyka ? Blusti, te
tuk, nesiranda pas mane vietos 
del tavęs. Prisižiūrėk tiktai 

(kiek asz burnu turiu iszmaityt!

Mudvieja ir du vaikai, o priek 
tam da ir bernas'! Gyvenimas 
brangus, o priek tam ir bulviu 
nesiranda, o užderejimas blo
gas. Prie darbo netinkat, o 
vaikszcziot po grinezias ir po
terius kalbėti da pajiegsit!

Kaulas net užspringo kalbė
damas taip greitai, o vėlino’sau 
isz szirdies idant sena boba huo 
savos atsikratyt.

Bet Mariuką užsiėmė už sena 
teta savo vyro kalbėdama:

Jos malonybe, karalaite 
Asharaf Rėza, isz Perzijos 
ežia bovinasi su savo szuniu- 
ku, kai ji su croplanu atskri
do isz Perzijos in Stockholm, 
Szvedija. Ji paskui ir atsi
lankė in Amerika kur ji bu
vo labai gražiai priimta ir 
pavaiszinta. Mes “Saulėje” 
ana sanvaite apraszeme apie 
jos malonybes atsilankymu 
pas mus ir paaiszkinome ko
kie politiniai sumetimai su
sidarė su josios apsilanky
mu.

Jos ežia pribuvimas buvo 
ženklas kad jos krasztas 
jieszko pagelbos, o kai musu 
augszti valdininkai ja taip 
gražiai priėmė ir pavaiszino 
jie pareiszke visai Perzijos 
valdžiai kad Amerika yra 
Perzijos draugas. Perzijos 
valdžia ta gerai suprato. Bet 
ir Rusijos valdžia taipgi su
prato, bet nieko negalėjo pa
daryti, nes niekas niekam 
nieko žodžiu nepasake.

In dideli miestą 
nuvažiavau, 

Su savo dranga suėjau, 
Apie senus laikus 

mes kalbėjom.
Buvo tai pietus, 

Užsimanėm ojesteriu, 
Žaliu ir keptu 

Susėdom prie stalelio, 
Užsimanė da daugiau 

gužutes, 
Gerai in kitus žmonelius 

temijau.
Vienas vyrelis taip 

buvo godus, 
Ten ka suvalgė net 

penkis bliudus, 
Staiga pasidarė jam 

negerai, 
Ir pasielgė labai- 

nepadoriai, 
Pradėjo vemt, 

Ojstor-krekes in 
burna grust, 

Likusieji paszoko 
greitai, 

Taip kaip iszbaidyti 
vaikai, 

Saliuninkas prie jo 
greitai pribėgo, 

Ir tam,
Kelis per terla sudėjo.* * *
Ana diena parte buvo, 

Mat buvo tai parte 
keliu vyruku, 

Buvo ten alaus, guzutes 
ir ko daugiaus, 

Tame ir mergeliu 
buvo,

• Ir sau nieko 
nepavydėjo, 

Gere kiek tik norėjo, 
Kas ten tolinus buvo, 
Tai to negaliu sakyti, 
Nei apie tai garsyti.y. * *

Pacziuotas vyras sėdėjo 
per nakti saliunoje, 
Gere ir apie 

szeimyna nedbojo, 
Jo paeziule atsikėlė, 

Pradėjo jiėszkoti 
savo vyrelio, 

Sztai, užtiko vienoj 
saliunoj, 

Vare ji, kad 
eitu namo, 

■Saliuno savininkas 
koliot pradėjo, 

Ir muszt norėjo.
Bet moterele pas skvaijera 

nuėjo, 
Ir tas saliuninkas 

turėjo fainos užmokėte, 
Taigi, visaip atsitinka 

ant szio svieto, 
Ar tai mažoje, 

didesnoje vieitoje.

— Argi tau ne sarmata isz- 
siunsti sena teta in svietą uba
gauti, juk kožnas mielaszirdin- 
gas žmogus priimtu motere pas 
save, o tu ja iszmeti isz grin
ezios? O ant galo da senuke ga
li prisiduoti man griiiėziojer 
Juk pridabotu man vaikuczius, 
iszszluotu grinezia ir skustu 
bulves kada kur iszeiczia.

Toji kalba truputi sulaikė 
godumą szirdyje Kaulo. Po 
trumpam svarstymui sutiko 
jog teta pasiliktu pas juos, bet 
turės ganyti gyvulius. Tuojaus 
ant rytojaus iszvare piemeni.

Nuo pribuvimo tetos Kaulas 
persieme da didesniu godumu. 
Maitinosi tris kartus ant die
nos bulvėmis ir barszcziais, mė
sos suvis nevalė ir kavos nege- 
re nes Kaulas tvirtino jog tai 
griekas pirkinet cukru. Del pa- 
czedumo nežibino aliejum tik 
skiedromis kurias užkiszo ka
mine.

Vasara prabėgo gana mal- 
sziai. Kluonus prisipildė ja
vais, du skiepus bulvėmis. 
Tvarte radosi' trys karves ir 
arklys, deszimts aviu ir daugy
be aneziu, visztu ir žasu.

Buvo jau vėlyvas ruduo. 
Kaulas pavakaryje parvažiavo 
namo su trejoms nukirstoms 
puszioms,1 žinoma vogtoms; 
taipgi gana sunku maisza kuri 
innesze in grinezia ant pecziu.

— Na bobos, turite czion 
puikiu grusziu! Paszauke duo
damas po sauja paežiai ir tetai.

— O kur tu jais gavai Už
klausė nudžiugus Mariuką.

— Szvogeris padovanojo. 
Bus apie puse karezio. Puse su
valgysim, o likusia pusią par
duosiu rytoj mieste. Gruszios 
brangios, badai duoda už jais 
keturis auksinus už czverti.

— Gana jau gana, neparda
vinėk, juk tai dovanota. Geriau 
patys suvalgysim. Ir insipyle 
grusziu in žiurstą sau ir tetai.

Kaulas nudavė jog to nema
tė, bet szirdyje manstino kaip 
ežia paslėpt nuo bobų gruszes.

Po vakarieniai nusidavė visi 
ant atsilsio greieziau ne kaip 
paprastai nes ant rytojaus Ma
riuką turėjo eiti in miestą su 
sviestu. Viskas jau buvo pa- 

i rengta in kelione. Gurbas sto
vėjo su sviestu kampe. Czeve- 
rykai ir skepetos gulėjo ant 
skrynios, idant rytoj nevilkyt 
laiko.

Kaulas atsikėlė szvintant 
idant inpilt arkliui avižų. Už- 

1 dege parengta skiedra ir nusi
davė in tvarta. Sztai praeida
mas pro mieganezia teta, už
kliuvo ant kokio tai daigto. Pa
silenkė ir pamate maisza su 
gruszioms.

— Gerai kad ant jo užėjau, 
pamanstino nudžiugęs. Nune- 
sziu ant pastoges, nes bobos ry 
toj viską suėstu.

Paėmė maiza ant pecziu nors 
teta jau nuo seniai nemiegojo ir 

- susirūpino baisiai kada pama- 
' te jog -Kaulas gruszes isznesze.

Nunesze su dideliu vargu ant 
pastoges ir fenais paslėpė tarp 

J senu drapanų ir ketino jau eiti

žemyn. Tame pakele doganeži a 
' skiedra, in virzsu nuo kurios 
1 užsidegė sziaudinis stogas.
Akimirksnyje užsidegė tuojaus 
iszdžiuvųsi sziaudai.

Kaulas su baisiu riksmu nu
lipo žemyn kopeczioms. Vieto
je pabudint paezia ir vaikus, 
nubėgo in tvarta atriszti gyvu
lius. Iszldidb ir parėjėjo sto 
viiiežia’ savo sena teta marszki- 
niuose. Senuke iszgirdus Ran 
lo riksmą, iszbego tuojaus lau
kan. Kaulas liepe tetai eiti pas
kui gyvulius, o pats puolė in 
grinezia budint paezia ir vai
kus, bet.tuom kart atsiminė jog 
pinigai yra paslėpti skiepe 
tarp bulviu. Pamėtė paezia, 
greitai atidarė duriukes in 
skiepą ir pradėjo jiėszkoti pi
nigu.

Mariuką pati pabudo pusiau 
apkvaitus kuria durnai trosz- 
kino ir ede akis. Mato ugni, 
griebė vaikus isz vyges ir nori 
bėgti. Bet langai visi užkalti 
nes Kaulas gailėjosi iszduoti 
kelis skatikus ant kabueziu ir 
zoviesu. Prie duriu jau negali
ma dasigauti. Nebage puolė ant 
grindų su vaikais. Tame su
griuvo stogas ir nelaimingus 
užgriuvo. Teta Urszule stovi 
kaip isz akmens ant lauko ir 
szauke pagelbos. Pakol žmones 
subėgo isz kaimo jau pagelba 
b.uvo nereikalinga.

Diena užėjo ir saule szviete 
ant krūvos degėsiu. Žmones 
pradėjo ■ ardyt griuvėsius ir 
isziminet apdegusius lavonus. 
Raula surado skiepe. Rankoje 
laike bleszine su pinigais, tasai 
didžiausias jo skarbas del ku
rio paszvente gyvastį savo pa
ezios su vaikais. Marinka su 
vaikais sudegė ant anglies.

Ant rytojaus surinkę ■•'visus 
kaulus patalpino in viena gra
bą ir nunesze ant kapiniu. Ku
nigas klebonas kuriam Urszule 
apsakė apie visa atsitikima su 
gruszioms, pasakė ilga ir pamo
kinanti pamokslą kuriame isz- 
rodinejo kaip godumas veda 
žmogų ant prapulties.

— GALAS -

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

Mahanoy City, Pa.

Komunistas Unijų
Vadovybėje

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

kaip Judoszius ir mus iszduo
ti?!”

Valdžios advokatas John T. j 
Boyd paskui paklausė buvusiu1 
Komunistu laikraszczio redak-i 

i i 
toriaus, ar ji žino ar gal pats.
tas advokatas Sacher yra ar
buvo narys Komunistu parti
jos. Ant te advokatas Sacher
net pasipurtė ir grumuodamas 
pareikalavo kad tas klausimas 
butu iszbrauktas, kad jis in to
ki klausima neatsakys ir kad 
jis suaresztuos visus tokius 
žmones kurie iszdrystu jam 
garbe nuplieszti.

Szitame teisme iszejo in vir- 
szu ir vieszai dabar galima sta- 
cziai sakyti kad Komunistu 
laikrasztis “The Daily Wor
ker” yra užlaikomas ne Ame
rikos žmonių, bet staeziai isz 
Rusijos. Ponas Louis Budenz ir 
kelis universitetus ir kolegijas 
ežia Amerikoje vieszai pasmer
kė už tai kad juose yra palai
koma Komunistai profesoriai 
ir Komunizmas yra vieszai mo
kinamas.

Kai tas advokatas jau pama
te kad jis nieko nepesza su tie
sioginiais klausimais ar užsi- 
gynimais, jis pradėjo iszkelti 
szmeižtus ir puoliesi ant Louis 
Budenz, sakydamas kad Bu
denz apsiženijo antru kartu, 
kai jo pirma moteris gyveno. 
Tas advokatas pasziepiamai 
paklausė ar tik tiek yra vertas 
moterystes Sakramentas Kata
liku Bažnyczioje! Budenz rim
tai atsake, “Ne; visa tai atsiti
ko kai jis buvo Komunistas, o 
ne kai jis buvo Katalikas.”

Isz visu szitu tardymu ir ty
rinėjimu vienas dalykas dabar 
visiems turėtu būti aiszkus: 
Komunistai savo darba labai 
gerai ir sanžiningai veda ir kad 
jie yra inlinde in augszcziau- 
sias darbininku unijas.

Kai mes jau pernai ir užper
nai raszeme kad baisiai daug 
vadu ir žmonių augsztose vie
tose darbininku unijose yra 
Komunistai, kai kurie musu 
skaitytojai pyko, kiti ranka 
pamoję, sakydami kad tai tik 
bobų pasakos. Dabar jau vis

kas iszeina in-virszu ir tu pa
ežiu uniju žmones ima susirū
pinti. ' •

------------------------------------------------- I

Nepaprastas Katinukas

Mažoji trijų metu Susana 
Victor, su pasididžiavimu 
parodo savo katinuką, kuris 
yra trijų metu amžiaus ir pa
reina isz labai kilnios ir ba- 
joriszkos szeimynos. Jo tęvai 
ir po-tevai pareina isz gar
sios katinu szeimynos Perži- 
joje. Szitas katinukas buvo 
nubalsuotas kaipo gražiau
sias isz net penkiolikos tuks- 
taneziu katinu.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

'r Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 9G pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlauda 
irba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur
ning Ponu. 78 puslapiu, .. 20$ 
ŠAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

(STORIJEapie 1151 isz
---------------- iszo iszlins, Al- 
7va in virszu iszkils, Kaip ui- 
aikyti sveikata ir apsaugoti 
izeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 1(M) 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ia negalėjo savo liežuvio atl
aikyti, Leibaus, gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15$.
Saule Pu b. Co.. Mahanoy City

Aliejaus Szuliniai Paveiksluose

Czia vienas inžinierius ir 
pieszikas baigia savo darba 
tarp aliejaus szuliniu. Jis 
iszrodo kaip koks milžinas 
tarp tu szuliniu, bet tik taip 
iszrodo, nes tie szuliniai nėra 
tikri, bet tik nupieszti del 
paveikslu. v v.;..

Shell Oil Kompanija pasi
samdė gerus inžinierius ir 
gabius pieszikus nupieszti 
aliejaus szulinius, kad paro
džius kaip ta kompanija pra
dėjo savo aliejaus bizni tik 
su vienu szuliniu ir kaip isz-

--W-* ■—J— 5^-...-—4 - .. " ■ -

augo, iszbujojo in toki milži- 
niszka bizni.

Surengti szita istorija pa
veiksluose užėmė daugiau 
negu metus, bet parodyti pa
veiksluose ima tik dvide- 
szimts. tri^ minu tas, ., -,; i.,.



■’■Il'UEB'1 MAHANOY CITY, ML

Žinios Vietines
' —■ Petnyczioj pripuola SS. 
Janaro ir Oth., taipgi pasnin
kas.

—• Senas gyventojas Mar
tynas Mažeika nuo 622 W. Ma
hanoy Avė., numirė Utarninke 
3-czia valanda popiet namie, 
sirgdamas per keletą metu. V e- 
lionis atvyko isz Lietuvos in 
Shenadori, po tam persikėle in 
Mahanojuje. Jisai kitados bu
vo angliakasis per daugelis me
tu. Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Paliko viena giminia 
Stanislova Mažeika. Laidotu
ves atsibuvo Ketverge su ape
igomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je 9-ta valanda ryte, ir palaido
tas in parapijos kapines.. Gra- 
iborius L. Trauskauskas laido
jo.

— Subatoj Szv. Eustakijo 
it Kom., taipgi pasninkas.

— Kitas musu gyventojas 
Petras Joczius, nuo 937 E. Ma
hanoy LTly., numirė Utarninke 
10:15 valanda vakare, namie, 
sirgdamas per koki tai laika. 
Velionis pribuvo isz Lietuvos 
daugelis metu adgal in czio- 
nais. Kitados dirbo prie Packer 
Nr. 5 kasyklose. Paliko dide
liame nuliudime paezia Edita; 
du suims: Edvardą, Philadel
phia ir Bernarda namie. Laido
tuves invyks Subatoj, su Szv. 
Miszomis Szvento Juozapo baž 
nyczioje 9 valanda ryte, ir bus 
palaidotas in parapijos kapinė
se. Graborius Liudvikas Tras- 
kauskas laidos.

i —■ Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 17-ta Nedelia po Sek
minių taipgi Szvento Mato ap., 
Panedelyje Szv. Tomaus Villa 
iVyk., Utarninke Szv. Lino Pp. 
M., Seredoj Musu Paneles Isz- 
pirkimas; Ketverge Szv. Fir
mine Vyk., Petnyczia Szv. įsa
ko Jogues; Subatoj SS. Kozmo 
ir Domijano.

— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbute She
nandoah : Juozapas Andreves- 
kas, Shenandoah, Jonas Zetke- 
viez isz Mahanoy City ir Sta
nislovas Stabinskas, Shenan
doah.

Frackville, Pa. — Sekantieji 
turėjo operacijas Ashland li
gonbute: Teresa Gudaitis, Ona 
Pąlauskiene ir Charlotte Ivas- 
kieyiczia, visi isz miesto.

‘ ' tt i iHazleton, Pa. — Ponia Ag
nieszka Verbitskiene, kuri sir
go per tris menesius numirė 
Hazleton ligonbute. Prigulėjo 
prie SS. Petro ir Povilo parapi
jos. Paliko sunu ir dukteria.

Freeland, Pa. — Alfonsas 
Boczkauskas, numirė Hazleton 
ligonbute nuo szirdies ligos. 
Paliko viena broli ir trys sese
rys.

7 Amerikiecziai Priesz 
2,000 Yugoslavu

,> (Tasa Nuo 1 Puslapio)

Australijos Ministeris butu isz- 
rinktas Prezidentu, už tai kad 
szitame posėdyje bus svarsto
ma tas baisiai svarbus klausi
mas kaslink balsavimu. Klau
simas bus, maž-daug, szitoks. 
Kai visu didžiųjų tautu atsto
vai balsuoja už koki klausima 
ir paskui tik viena tauta pasi- 
prieszina, ar klausimas turi bū
ti iszmestas, ar tos kitos tautos 
gali eiti pirmyn su nusistaty-■ 

mu be tos vienos tautos.
Czia klausimas baisiai ‘svar

bus, nes Rusija visa Sanjungos 
tvarka ardo su savo pasiprie- 
szinimais. O Australijos Minis
teris su Amerikos Sekretoriu
mi viena ranka laiko ant szito 
klausimo. Tai gal už tai jis ir 
patarė musu delegatams staty
ti ji in rinkimus ir už ji balsuo
ti.

PRANASZAUJA
JUODAS DIENAS

ATLANTA, GA. — Paul 
Porter, kuris tvarkė visus Ame
rikos krasztus ir prižiūrėjo per 
kara kad biznieriai ir fabri
kantai per daug sau neprisilup
tu, dabsr pasitraukė isz politi
kos ir isz visokiu valstybiniu

Gražuole Pargryžta

Gražuole Rita Hayworth, 
arktorka, loszike pargryžo 
isz Europos ant laivo 
“Queen Elizabeth.” Ant to 
laivo buvo visokį diplioma- 
tai ir augszti valdžios atsto
vai, bet visu akys buvo at
kreiptos in szita gražuole ku
ri yra po visa svietą žinoma 
ir garsinga del savo grožio.

Czia stovi buvęs kareivis 
Howard D. Potter, kuris isz- 
buvo vaiske kaipo marinas 
per dvylika metu. Jis gavo 
isz bankos kareiviams pa
skirtus pinigus ir czia rodo 
tas bumaszkas.

Beveik visuose miestuose 
kareiviai skubinosi in ban
kas iszsimainyti savo tuos 
valdžios paskirtus bonus in 
pinigus. Dauguma kareiviu 
tuos pinigus panaudojo atsi

darbu ir sau kaip paprastas 
žmogus dabar gyvena. Jis pra
naszauja kad Amerikiecziu 
laukia “juodos dienos.” Jis sa
ko kad paprastam darbo žmo
geliui bus labai riestai.

Jis sako kad valdžia butu ga
lėjus suvaldyti tuos biznierius 
kurie dabar sau aukso kalnus 
kraunasi, bet valdžia, ar nors 
valdanti partija nepaisė ir ne
paklausė geru ptarimu.

Jis pasakė ta, ka mes tik spė
jome, bet bijojome savo skaity
tojams praneszti, nes mes pa
tys nenorėjome intiketi. Jis sa
ko, kad plieno ir geležies fabri
kantai sziandien nauju fabriku 
nestato ir nesistengia savo biz
nius isizplieszti ar iszplatinti, 
nes jie jau dabar laukia tu juo
du dienu, kada fabrikai užsida
rys ir darbininkai uobolius par
davinės.

Paul Porter sako kad biznis 
ir darbas sziandien kaip koks 
baisus ir didelis burbulas, kuris 
pasileis ir po tam visiems bus 
riestai. Jis labai prieszinosi kai 
politikieriai sykiu su Preziden
tu Trumanu panaikino visus 
maisto ir kitu daigtu kasztu su
varžymus.

Jis labai juodai mums ateiti 
pieszia, jis sako kad kai bedar
bes dabar ant musu ateis tai vi
siems bus daug praseziau ir 
rieseziau negu buvo per 1933 ir 
1921 metus.

Jis visai tik nusijuokia kai 
jam ima kiti aiszkinti kad vis
kas dabar taip brangu už tai 
kad mes tiek daug siuneziame 
kitiems krasztams. Jis primena 
tokiems mokslincziams kad per 
kara Amerika tris sykius dau
giau visko siuntė in Europa ir 
viskas buvo tik pusiau tiek 
brangu. Jis sako kad tie žmo
nes kurie taip szneka privers 
musu valdžia nutraukti ir su
stabdyti ta pagelba Europos 
kraaztams ir taip visos Euro
pos žmones staeziai stumte nu
stums in Sovietu Rusijos globs- 
ti. Jis kaip senovės Jeremijas 
vien tik juodas dienas visam 
krasztui pranaszauja.

mokėti skolas, nusipirkti na
mus ar del kitu reikalu, bet 
kiti trumpu laiku praszvilpe 
saliunuose.

Biznieriai sako kad mažai 
ka reiszke tie pinigai del biz
nio, nes kareiviai arba laiko
si tuos pinigus ar kur kitur 
prakiszo. Dabar pragyveni
mas yra toks brangus, kad 
tie keli szimteliai labai grei
tai iszejo.

TIKĖJIMAS
YUGOSLAVIJOJE

MT. DESERT, MAINE. — 
Keli kunigužiai, kurie praleido 
kelias sanvaites Yugoslavijoje, 
kaipo Komunisto Tito svecziai, 
pargryžo in Amerika ir tuoj aus 
pradėjo giedoti Komunistu ly
gybe, laisve ir nepriklausomy. 
be. Jie pradėjo aiszkinti kad 
Komunistiszka Tito valdžia 
duoda pilna laisve visiems žmo
nėms garbinti Dieva kaip jie 
moka.

Szitie kunigužiai sake kad 
jaunas ir naujas Yugoslavijos 
krasztas auga ir bujoja po lab
daringa ir mielaszirdinga Ko
munistiszka valdžia. Yugosla
vijos žmones dabar deda visas 
pastangas prisikelti isz karo 
pelenu ir griuvėsiu. Jie visiems 
mums aiszkino kad Amerikie
cziai laikrasztininkai baisiai 
apszmeiže Yugoslavijos val
džiai. “Kiek mes mateme savo 
akimis,” jie sake, “parodo 
mums kad Yugoslavijos val
džia yra labai palanki ir nuo- 
szirdi visu tikėjimu žmonėms.”

Protestonu Vyskupas Mann
ing, raszydamas laiszka New 
York Times laikraszcziui, pra- 
szo visu skaitytoju, kurie apie 
szitus kunigužius girdėjo ar 
skaitė, kad jie dabar pasiskai
tytu knyga. “Ally Betrayed,” 
‘ ‘ Draugas Iszduotas, ’ ’ arba 
tikros žinios apie Tito ir Mik- 
hailovitch, kuria parasze Da
vid Martin.

Szitas Taszytojas nėra nei 
Katalikas nei Kapitalistas, bet 
grynas Socialistas, kuris daug 
rasze kairiajam laikraszcziui 
“New Republic.” Ir ka jis pa
sako apie tikėjimo laisve ir 
žmonių lygybe Yugoslavijoje, 
tai net plaukai ant galvos pasi- 
sziauszia.

Du Yugoslavijos vyskupai 
dabar gyvena New York mies
te, nes jie negali ir nedrysta 
sugryžti in savo kraszta. Szita 
Yugoslavijos laisve ir lygybe 
yra tokia, kad jeigu szitie du 
vyskupai sugryžtu in savo 
kraszta, jie butu ta paezia die-

Komunistu Laikrasz- 
eziai Priesz Amerika

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

na pakarti ar suszaudyti.
Pats Winston Churchillis, 

kuris taip pasekmingai vede 
visa kara, prisipažino kad di
džiausia klaida padare Ameri
ka ir Anglija, kai jos nutraukė 
visa parama nuo Generolo Dra- 
ja Mikhailovitch ir pradėjo 
remti Komunistus.

Dabar Yugoslavijoje randasi 
tiek tikėjimo laisves kiek Ru
sijoje ar Sibire. Vyskupas 
Manning sako kad nei vienas 
protingas žmogus negali užtar
ti ar užgirti Yugoslavijos val
džia. Tik tie sziandien gali to
kia valdžia užtarti kurie yra 
Komunistai ar kurie yra su
klaidinti ir Komunistu suvilio
ti.

Tautu Sanjungos
Antras Posėdis

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

gese. Keli Amerikos ir Anglijos 
kariszki eroplanai pasisuko, ir 
vienas bomberis nusileido taip 
žemai kad buvo galima net ir 
lakūnus kareivius pažinti. Tie 
du tukstaneziai Yugoslavu drą
suoliu dingo, kaip pavasaryje 
rasa, saulutei užtekėjus.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
iudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy; City, Pa.

Italijoje neturi jokiu ginklu, ir 
kad jie nesirengia sukilti priesz 
valdžia. Nors jis tik sanvaite 
atgal per kitas audringas pra
kalbas pasakė kad jau yra su
rengta 30,000 kareiviu armija 
nuversti Premiera Alcide de 
Gasperi ir jo taryba.

Szitas vajus susidaro isz 
daugiau negu tik audringu 
prakalbu. Buvo iszszauktos 
straikos priesz valdžia, kurio
se dalyvavo net milijonas dar
bininku. Kitos straikos yra ren
giamos kuriose straikuos apie 
850,000 plieno ir geležies dar
bininku.

Ponas Togliatti lipszniai 
aiszkino kad Sovietau Unija 
yra nuolanki, rami, darba my
linti ir darbininkus szelpianti 
tauta, kuri yra Amerikiecziu 
szmeižiama. Jis per penkiolika 
metu gyveno ir mokinosi Rusi
joje ir dabar visiems szventai 
aiszkina kad Komunistai visai 
nei nekalba apie Italijos val
džios nuvertima.

“Asz visiems jums sakau,” 
jis aiszkinosi, “kad mes jokM 
ginklu neturime ir nenorimi 
Jeigu randasi kokiu ginklu tai 
Amerika juos padalino ne dar
bininkams bet Faszistams, Mes 
gerai žinome kad Amerika nori 
savo laivyną czia pasiunsti ir 
paskelbti kita kara, nes Ameri
kiecziai dabar nori ne tik Euro
pa bet visa svietą valdyti.”

INSIST UPON
THIS CLM TAG
Each CLM Tag Lamp has

been rigidly tested to be sure 
it meets the very latest speci
fications for good lighting. 
These new CLM Lamps assure 
good lighting for sewing, 
reading, studying and all 
other critical home visual 
tasks. Insist on this CLM 
Tag wherever you buy.

The chances of your child being a victim of eyestrain 
are one in five at grade school age. By the time college 
age is reached two out of five people suffer from poor 
eyesight. And at fifty years of age, more than half the 
people have defective sight.

Scientists say many of America's eyesight troubles are 
the result of poor lighting and improper use of eyes 
during childhood.

What can you do to protect your child? Good lighting 
is the answer. Provide plenty of safe-seeing light. Be 
sure you have at least a 150-watt bulb in every bridge, ■ 
desk, floor and other portable and semi-portable lamp. 
Eyesight is too precious to risk for a few pennies a month.

And good lighting costs only a few pennies more 
than poor lighting. For instance,, you can light a 150- 
watt bulb for an hour and a half for only a penny's 
worth of electricity.

Now there is an easy, new way to assure your family 
of good lighting. Scientific standards have been de
veloped for what is known as "certified lighting" 
So from now on, insist upon a CLM Tag on each new 
portable and semi-portable lamp you buy. Be sure you 
have safe light . . . good light for better sight!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Komunistu laikraszcziai tuo 
paežiu sykiu pradėjo raszyt-i 
priesz Amerika ir sakyti kad 
Amerikiecziai kelius trupinius 
numeta Italijonams ir paskui 
nori kad Italijonai jiems ran-
kas laižytu.

STRAIKOS
ITALIJOJE

Plieno Darbininkai Su- 
straikavo.. Komunistai
Rengia Sukilimą Del 

Subatos
RYMAS, ITALIJA. — Plie

no ir geležies darbininkai isz
ejo ant straiku su kitais darbi
ninkais. Dabar beveik visi fab
rikai turi užsidaryti. Net ir 
darbininkai, kurie ant ūkio dir
ba sustraikavo. Kai visiems 
visko tenai taip labai reikia, 
kai valdžia turi paszelpos, isz- 
maldos praszyti isz Amerikos, 
patys Italijonai straikuoja.

Isz žinių kurios ateina isz 
Italijos matyti kad czia Komu
nistai labai pasekmingai dirba. 
Jie nori su szitomis straikomis 
nuversti Italijos valdžia ir pra
varyti Premieira Alcide de 
Gasperi, kuris vieszai visiems 
pasakė kad jis Komunistu prie- 
szas.

Valdžios žmones prisipažins- 
ta kad czia jau ne baikos, bet 
jie vis sako kad nėra pavojus 
kad žmones sukiltu priesz val
džia. Jie taip sako nes nenori 
kitus iszgazdinti ir nori save! 
nuraminti.

Pleino darbininku federaci
jos sekretorius GiovanniRove- 
da raszydamas in Komuriistisz- 
ka laikraszti “Unitą” sako 
kad ežia tik pradžia.

Kairiojo sparno Socialistai 
turi surengė dideles parodas 
del Subatos. Parodos bus veda
mos visuose miestuose ir mies
teliuose. Tas parodas vadina 
“Bado Parodos.” Bet isz szito- 
kio vieszaus pasirodymo ir isz 
tokiu dideliu parodu, labai ga
li sukilti ir pasiprieszinimas 
ir sukilimas priesz valdžia.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT! .

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

:: Tiktai 150 ::
Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. Į

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.




