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Amerikiecziai In Graikij a
Isz Amerikos
KRUTAMIEJI
PAVEIKSLAI IR
KOMUNISTAI
I
!
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-------------------------

15 Raszytojui
Pravaryta
t

__________

WASHINGTON, D. C. —
Krutamuj u paveikslu virszininkai kreipiasi in valdžia ir
praszo kad valdžia investu instatymus per kuriuos butu ga
lima nusikratyti visu Komunis
tu Hollywood mieste, Californijoje.
Sam Wood su Jack Warner,
du isz didžiausiu ir intakingiausiu virszininku krutamu j u paveikslu biznyje, prisipažinsta kad baisiai daug Komu
nistu inlindo in j u bizni ir kad
daug raszytoju linksta in Ko
munizmą. Jiedu sako kad Ko
munistams labai gerai pasise
kė inlysti in krutamuj u pa
veikslu bizni ir savo rauduona
propaganda vesti.

Szitie virszininkai net var
dais iszvardino tokius Komu
nistus kurie sziandien augsztas
ir atsakemingas vietas turi
krutamuju paveikslu biznyje.
Sam Wood staeziai iszvardino
tokius Komunistus vardais ir
pravardėmis, bet Jack Warner
prisibijojo ir tik pareiszke kad
tokie raszytojai nėra geri Ame
rikiecziai ir neisztikimi piliecziai. Jis pasiaiszkino kad
jis buvo perspėtas kad jis gali
būti suaresztuotas jeigu jis vieszai tokius raszytojus pava
dins Komunistais.

CHILE SU BRAZILI
JA NUTRAUKIA
SANTYKIUS SU
RUSIJA

Gen. Zhdanovas Szaukia Visus
Stoti Priesz Amerika

ISZ RUSIJOS—Pulkininkas iszkylimas ir pasirodymas im
Generolas Andrei A. Zhdano perialistu (Amerikiecziu) ir
vas, Rusijos Politburo augsz demokratu (Sovietu); Ameri
SANTIAGO, CHILE. — Chi- tas narys kreipiasi in visus kos nusistatymas pavergti ir
le krasztas pasakė Brazilijos Komunistus ir Komunistu užkariauti visas Europos tau
pavyzdi ir nutraukė visus dip- draugus po visa svietą “stoti tas; ir viso svieto Komunistu
liomatinius santykius su Rusi in kara priesz Amerika, ’ ’ kuri, darba ir pareiga susivienyti ir
ja. Jie sako kad Komunistai anot jo nori “visa svietą užka Amerika kelia pastoti. Jis Ko
visus darbininkus subuntavuo- riauti!”
munistus pavadino tikrais de
jo ir surangė ir iszkele mainieGen. Zhdanovas, Politburo mokratais, kurie nusistatė pri
riu straikas.
narys ir sekretorius Komunis esz visus Faszistus ir kurie la
Valdžia pranesza kad visi tu Partijos, pasakė kad, Rusija bai myli tvarka, taika ir ramy
santykiai nutraukti ir atsto-1 dabar ima vadovybe ir suardys be.
vams konsulams ir ambasado-į ir panaikins Amerikos Sekre Jis sake kad priesz kara
riui insakyti pargryžti namo, o1 toriaus Marshall planus del Amerika buvo nusistaezius vi
tuo paežiu sykiu Rusijos visa Europos, nes Rusija nenori kad sai nesikiszti in Europos reika
atstovybe gavo insakyma kuo visa Europa taptų Amerikos lus, bet kad dabar Amerikos
greieziausiai
iszsikraustyti. valstija.
kapitalistai, bagoeziai mato
Valdžia pasiaiszkina kad ji bu
kad
jiems geras biznis Europo
Jis prilygino Amerikos va
vo priversta szitokiu žingsnius
je ir už tai Amerikos valdžia
imti užtai “Tarptautine Ko dus prie Hitlerininku ir sako taip kiszasi in svetimu reika
kad Amerikos nusistatymas
munistu Partija ardo tvarka
lus. Jis pamirszo paaiszkinti
visame kraszte ir sudaro vi dabar visus veda in kita kara. koks tas geras biznis gali būti
Jis teipgi-prisipažino kad Ru
siems pavoju.”
sija neiszrado ir nebeturi tos su Europa kuri dabar badauja
NEW YORK, N. Y. — Amerikos atstovas
Santykiai nutraukti teipgi ir
sprogstanezios “Atom” bom ir ubagauja. Mes da iki sziol
su Czekoslovakijos valdžia, ku
niekur ir niekados nemateme ir Herschel Johnson, in szali pastūmė visus Ru
bos.
ri yra po Rusijos priegloba ir
negirdejome kad bagoezius ko
Szitos jo prakalbos buvo ant kios naudos tikėtųsi ar susi sijos priekaisztus kad Amerika kiszasi in Korė
priežiūra.
pirmutinio puslapio ‘Pravdos’
Brazilijos užsienio ministeris'
lauktu isz biznio su ubagu.
jos ir Graikijos klausimus ir staeziai davė vi
laikrasztyje.
vėliau paskelbė Rio de Janeiro
“Kaip Municho nusistaty
siems žinoti kad Amerika jau dabar pasirengus
mieste, kad jo krasztas nukirto
UŽDARE
ir nutraukė visus santykius ir mas praeityje atriszo Hitleriui
siunsti savo vaiska in Graikijos kraszta.
susineszimus su Sovietu Rusija rankas ir suteikė jam proga ki
KOMUNISTU
už tai kad Rusija ir jos Komu tus krasztus užpulti ir užka-',
Herschel Johnson,
Amerikos delegatas
SPAUDA
nistai savo laikraszcziuose riauti taip dabar mes duodame
Tautu San jungoje, kalbėjo per radija ir pasakė
biauriai szmeižia Brazilijos Amerika proga kitus užkariau
ATĖNAI,
GRAIKIJA.
—
Prezidentą Eurico Gaspar Dut ti kai mes Amerikai nusileikad, jeigu Sovietu užkariauti krasztai ir vis pul
ra ir niekina Brazilijos armija. džiame, ’ ’ toliau aiszkino Zhda Valdžia czionais uždare Ko
munistu Partijos ir Earn (Kai sis ant Graikijos, tai Amerika yra pasirengus
Abieju krasztu valdžios da novas.
bar duoda visiems Komunis Jo prakalbos susidarė isz ke- riųjų) laikraszczius, už Komu stoti su kitais krasztais ir pavartuoti tokias
tams žinoti kad jiems ne in turiu atskiru punktu: Viso nistu propaganda priesz val
priemones priesz tuos krasztus kokias Tautu
svieto nepastovumas po karo; džia.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
! .J

Amerika Pasirengus Siunsti
Kareivius In Graikija; Komu
nistai Hollywood Mieste; Ja
ponijos Imperatorius Apleis
Sostą Sulyg Taikos Nusista
tymu, Sūnūs Užims Vieta

Keturiu Metu Darbas Atliktas In Viena Diena

Sanjunga nutars ir paskirs. Jis staeziai nepa
minėjo nieko apie Amerikos vaiska, bet visi
suprato ka jis norėjo pasakyti.

Pareikszdamas kad Amerikos vaiskas pasi
rengęs marszuotiin Graikija, Herschel John
son pasakė ir paantrino kad Amerikiecziai ka
reiviai tenai važiuos vien tik kai Tautu Sanjunga
taip nutars ir nestatys. O Tautu Sanjunga to
ki nusprendimą gali padaryti vien tik kai du
treczdaliai visu delegatu taip nutars.

Kitas krutamuju paveikslu
virszininkas Louis B. Mayer
sako kad jis nežino nei vieno
Komunisto kuris raszo ir kitoki
darba dirba Hollywood mieste.
Jack Warner atstatė, prava
rė net penkiolika raszytoju
kurie rasze ar skelbe apie Ko
munizmą. Jis tuos raszytojus
drąsiai net vardais iszvardino.

Herschel Johnson savo prakalbas pasakė

Tie pravaryti raszytojai da
bar baisiai pyksta ir sako kad
jeigu tas Jack Warner kitur
kur taip vieszai juos vadintu
Komunistais, jie ji in teismą
patrauktu ir apskustu už apszmeižima. Dabar jie negali jo
skusti už tai kad jis visa tai
pranesza paežiam Kongresui.
Mes apie Komunistus raszy
tojus ir loszikus jau seniai raszeme ir raszome. Mes da dau
giau sakome, negu dabar buvo
paskelbta. Mes raszeme ir sa
kėme kad daug tu Komunistu
raszytoju gavo savo darbus in
krutamuosius paveikslus per
politikierius Washingtone.

Komunistams
Karszta Pietų,
Amerikoje

apie musu vaisko prisirengimą, kai Sovietu
Rusijos atstovas Vishinsky staeziai visiems pa

sakė kad jo krasztas nesutinka su Amerikos nu

sistatymu kad Tautu Sanjunga turi prižiūrėti ir
Czia pirmiau buvo du
apleisti kalnai, kur nieko ne
buvo sėjama ir niekas neau
go. Szeszi szimtai studentu,
kurie agronomijos mokinasi
prie Brownsville miestelio,
Ohio, susitarė semiams paro
dyti kokius stebuklus jie ga
li nuveikti. Jie pasiė

mė apie 75 t r o k u s ir
kitokias maszinas ir in asztuonias valandas visa ta kai
na iszakejo. Senieji ūkinin
kai sako, kad szitoks darbas
paprastam ūkininkui užimtu
mažiausiai keturis metus.
Ūkininkai John Rodman ir

George Latham dabar džiau
gėsi nes tie kalnai randasi
ant j u ukiu ir dabar jie visai
be kaszto ir be prakaito turi
gražiai iszaketus kalnus.
Apie 40,000 ūkininku susi
rinko pasižiūrėti ir pasidyvinti.

isztirti Balkanų klausima. Rusijos Vishinsky
pareikalavo kad Anglai su Amerikiecziais tuo-

įaus pasitrauktu isz Graikijos. Amerikos at
stovas Herschel Johnson staeziai pasakė kad
jeigu nebus galima prižiūrėti ir sutvarkyti Bal
kanų ir Graiku reikalus, tai ir kiti krasztai neužf

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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TARYBA SUIRO
’

i
i

Premieras Pasiliko, j
Tveria Kita Taryba j
PARYŽIUS, FRANCIJA. —
Visi Francuzu Tarybos nariai
atsisakė ir pasitraukė isz val
džios, bet Premieras, socialis
tas Paul Ramadier pasiliko ir
dabar tveria nauja taryba.
Visi tie nariai atsisakė kai
Generolas Charles de Gaulle
taip aiszkiai Jaimej o rinkimus
kelios dienos pirmiau. Visa ta
ryba buvo ant greitųjų suszaukta in susirinkimą, nes vi
si jau numatė kad visai esamajai valdžiai gresia pavojus jei
gu Generolas de Gaulle sugryžtu in valdžia.
Jeigu dabar Premieriui ne
pasisektu sutverti kita taryba,
tai tada visi tikisi kad Genero
las de Gaulle paimtu valdžios
vadeles.
Kai taryba atsisakė ir pasiszalino, tuoj aus iszkilo klausi
mas: Ar Komunistams dabar
bus proga vėl sugryžti in val
džia ir in taryba? Tie kurie
Francuzijos politika seka sako
kad vargiai Komunistams pa
siseks inlysti, nes Generolas de
Gaulle Komunistu neapkeneziaj
nei po akiu.
Kai taryba pasitraukė tai
tuo paežiu sykiu ir Georges Bidault, užsienio ministeris nete
ko savo vietos. Jis visa tai la
bai gerai nujautė ir pramatė,
nes tik kelios dienos atgal jis
apleido Tautu Sanjungos Kon
ferencija ir skubinosi namo.
Visa Francuzijos valdžia, ta
ryba ir politika dabar tokia ne
pastovi už tai kad negalima su
valdyti kraszto pinigus, kasztus ir visa prekyba. Darbinin
ku unijos, kurios labai didelį
(Tasa Ant 4 Puslapio);

nigu jaucziasi kad jie jau yra
su Edward Haley apie kokius ta dabar užėmė du advokatai,
labai labdaringi. Bet labdarys JAUNAS
stiklus, kuriuos Haley saka kad Albert Gerber ir Harry GalŽMOGŽUDYS
Connors buvo pavogęs. Per fand.
PIASI IN JAUNIMĄ te yra tikrai szvėntas darbas ir
turi tikrai szventa rėikszme,
pesztynes jaunojo Edward Ha
nes labdaryste tai yra žmogaus
Mpfu VMH
ley
tevas
ir kad
insimaisze
kai^ 61 METO MOTERIS
'I Jaunimas Turi Tarnauti noras ir siekimas pasekti Kris i116
10 IVitlU
y nL.-JSq Tekia1L
ten
jjaunasis
aunasisirHaley
ten atsitiko
atsitiko kad
Haley
Rusijoje žmogelis nedrysta
NUŽUDYTA
taus meile del žmogaus. Mes maš Už Žmogžudyste iszsitrauke peile ir nudure Thonei namie iszsižioti apie valdžia Dvi tautos visai nebuvo pri-'
Mielaszirdystei
mylime
kitus
už
tai
kad
Kris‘
sirengusios
priesz
ta
pirmutini!
' mas Connors, kuris už keliu va
ir valdininkus. Jam valia
PITTSBURGH, PA. — Po
NEW ORLEANS. — Per ra- tus mus pirmiau numylėjo J PHILADELPHIA, PA. — landų pasimirė ligonbuteje.
maustyti ir kalbėti tik tiek ir pasaulini kara: Amerika su
Szesziolikos
metu
amžiaus
Ednia
Edith Wolfe, szeszios deSzventas
Tėvas,
Pijus
mes
kitiems
duodame,
už
tai
Anglija.
Szitos
dvi
neprisirendijo
tik taip, kiek ir kaip KomunisAdvokatas kuris gynė ta
tiszki valdžios laikraszcziai ! gusios tautos pasirodė galia- JDvyliktasis, kreipėsi in Ameri- kad Kristus mums pirmiau ward A. Haley yra dabar tei- Thomas Haley pasitraukė ii szimts vieno meto moteriszke,
I Siamas už nužudymą Teisėjo
jam pasako ir pataria. Vienas giausios iamt karo lauko ir prie- kos jaunimą ir sake kad jauni- davė,
pasiaiszkino kad kitas advoka kuri laike daug burdingieriu,
!
Thomas
Connors
jauniausio
sū

Szvento Tėvo pamokslas bu
žodis priesz kad ir praseziausia szas ant ju žemes nei kojos ne-' mas gali atitaisyti visus blogutas jo vieta užims. Thomas Ha pasimirė nuo dvieju kulku.
naus
Joseph.
Pirm negu ji pasimirė ji poir mažiausia valdininką, is'zper- inkele. Amerika su Anglija ne muš ir panaikinti visus nelygu vo lakai graži in inspudinga inley yra Juodukas (nigeris).
1
Jaunasis
Joseph
Connors
bumus,
jeigu
tik
tas
jaunimas
laiiicijantams
paaiszkino kad, kai
ita žihogeliui sžį'pkorte iri Šibei turėjo galingu armijų, bet abi
žanga toms iszkilmingoms MiAdvokatas
kuris
isz
pradžių
•
t
k
.. • ,
L
’■ VC
ve
nudurtas
kai
jis
susipesze
-t’
j
irdlmnAC!
nrornnr»m
buvo galingos pramonėje, fab- kysis Kristaus mokslo.
ji ėjo isz savo namu ant krutaszioms, kurios visus sužavėjo
nja.
gynė
ta
Juoduką
buvo
Ray

1 . •
.
rikuose ir vidaus reikaluose. į Kardinolas Francis Spell- savo
muju paveikslu, “Moving Pik<
gražumu ir iszkilmingumond
Pace
Alexander,
o
jo
vieczieriu,“ ja nustvėrė koks vy
man atnaszavo iszkilmingas imu. Miesto didžiausia susirin- Turės Kita Operacija
Rusijoje policija yra valdžios
ras
ir insivilko in tamsia uly'
vieta buvo kimszte
ranka. Policijantiaį turi pilna Dabar jau treczias karas vi vyskupines Miszias, kuriose kimams
teise be jokios priežasties insi- sam svietui gresia. Jeigu mums dalyvavo tukstaneziai jaunu prikimszta žmonėmis. Kardi
Beždžione Ir Gražuole czia. Ji tik sykiu pajuto skaus
mą pilve ir daugiau nieko neat
nolas Francis Spellman iszejo
laužti in pilieczio namus ir vis reiketu spėti katra tauta bus vyruku ir merginu.
simena.
“Labdaryste kaip ir miela- Miszias atlikti per sudaryta
ką iszversti, visus intarti ir su- galingesne ant treczio karo
Policija jieszko to žmogžu
sake Szvcntas Tė kareiviu eile. Kolumbo Vyaresztuoti. Rusijos policijai ne lauko, kai Amerika su Rusija szlrdyste,
džio,
bet kol kas nežinia ar jie
cziai
sudarė
ir
nuklojo
jam
ta

reikia jokios priežasties dėl su- susikirs, tai mes sakytume ta vas, “negali žiūrėti in praeiti,
ka sugavo ar ne.
aresžtavimo. Rusijos teismas bus galingesne kurios vidaus bet vis turi akis kreipti in at ka su savo kardais. Ji vede,
pirm
jo
ėjo
Szvento
Gregorians
laiko visus kaltus ir visus in- gy venimas bus geresnis ir stip eiti ir pryszaki. Mes norėtume
resnis. O czia Rusija negali su kad visi jauni vyrukai, kurie Vycziai.
tiria.
Pasiskaitymo Knygeles
mumis susilyginti.
turi nors kiek proto ir kurie
Szventcse Misziose daly va-'
Penkios Istorijos apie Burike
vis turi gera szirdi, susivienytu vo Vyskupai, pralotai, monsigPavyzdys kuris aiszkiai pa
r Burikas, Kareivis ir Velnias;
labdarys norai, kunigai ir misijenieriai.'
rodo skirtumą tarp Amerikos Rankose randasi per daug krikszczioniszkoje
<as
Man Nakci Acitiko (Dzūko
Szesžiolikos szimtu mergaieziu
ir Rusijos policijos gali būti pinigu. Batikos nežino kur tos tėje.
pasaka); Užliekos isz Senovės
szitoks: Jeigu butu vagyste pa pinigus padėti. Bankoje pini ‘ ‘ Krikszczioniszka labdary mokiniu koras labai gražiai pa-1
Padavimu; Peary ant Žemgalio
pildyta, tai Amerikos policija gai negali tik gulėti, neš ban- be nereiszkia vien tik pinigu ar giedojo.
( Atminimas isz keliones in Lė
Suimtu intarta žmogų ir paskui kiėriu pragyvenimas ir pelnas auku davimas, bet saves atsi Senatorius Brien McMahon,
Trijų metu amžiaus vai
tinius Krasztus). 96 pus. . .250
tutetu priparodyti kad jis tik- eina isz to kad jie nuo vienu davimas, saves pasiaukojimas. Demokratas isz Connecticut, kiukas, Forest Hoffman, isz
Trys Istorijos apie Irlanda
labdaryste pasakė prakalbas. Jis sake
A-ai tuos pinigus pavogė. Rusi ima, o kitiems duoda, skolin i. Krikszczioniszka
Cheyenne,
Wyoming
kuris
irba
Nekaltybe suspausta; RoGražuole
ir
loszike
Carole
jos policija suimtu visai nekal Dabar per daug žmonių deda teipgi reiszkia jaunimo apkrei- kad, “Sziais metais Amerika jau pernai turėjo mirti, da
Landis laiko ant savo ranku 3ertas Velnias; Medėjus; Kaip
ta žmogų ir priverstu ji pripa- pinigus in bankas ir per mažai pima ir pastovuma, kad tas turės nutarti, savo žodi pasa bar vis bovinasi ir juokiasi.
beždžione “Mena.’’ Szita Kuzma Skripkorius liko Tur
redyti kad jis nepavogė tuos žmonių skolinasi Dabar ban- jaunimas dirbtu del krikszczio- kyti arba stoti in mums paskir Per anas Kalėdas visi Ameketuriu metu beždžione taip ing Ponu. 78 puslapiu, .. 200
ta darba ir pareiga. Jeigu mes
pinigus. Kitais žodžiais sakant; kieriams yra insakyta eiti po niszkos teisybes.
rikiecziai
prisidėjo
su
savo
gražiai susieziaupia savo lu SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
'Atnerikbs teismo akyse visi ne namus ir stengtis insiulinti Popiežius visiems susirinku- sau ramiai sedesime ir nieko1i aukomis kad szitas vakutis
pas del pabueziavimo, o gra
kalti ir teisingi, o Rusijos teis žmonėms kad jie isz bankos kusiems pasakė kad sziandien nedarysime, mes ant saves už-Į galėtu eiti ant operacijos isz
Istorija apie “AMŽINA ŽY
žuole Carole Landis tyezioskolintusi
pinigu.
sitrauksime
gyva
pragara
ir!
labdarybės darbas yra augszmo akyse, visi yra kalti ir iri-,
kurios niekas nesitikėjo kad mis traukiasi ta beždžione DĄ.“ Jo kelione po svietą ir
sau
pražūti.
“
Jis
sako
kad
jis
cziausias
ir
prakilniausias.
tarti.
Tai jau isz tikro nauja gady
jis pagis. Dabar jis vėl kita
prie saves. Tcs musu loszikes iudymas apie Jezu Kristų.
jau
dabar
mato
kad
labai
daug
20 Centai.
ne ! Kai mes kada norėjome pa “Labdarybės darbas,“ sake
operacija pergyveno, isz ku gražuoles visokiu kvarabu
Dabar isz szitu keliu ir trum siskolinti pinigu, mes beveik Szvėntas Tėvas, “parodo ir in- Kongresmonu ir Senatorių la rios daktarai nesitikėjo kad
Saule,
Mahanoy
City, Pa. ;
iszgalvoja kad tik j u pa
bai
prieszinsis
Amerikos
Sek

gyvendina
Kristaus
mokslą,
pu prilyginimu, tegu musu tie klupcziomis ejome prie tu po
jis iszliks. Daktarai sako
veikslus nutrauktu ir in laikKomunistėliai pasirenka;, kur nu' ir jiems rankas iszbucziuo- kuris buvo visiems gražiausias retoriui, kuris nori bilijonus kad da viena operacija yra raszczius indetu. Paprasto ‘‘Talmudo Paslaptys”
teisybe ir kur tikra laisve ir davome kad jie teiktųsi mums labdarybės pavyzdys. Kris duoti Europai. Jis sako kad, jam reikalinga. Jie taipgi sa proto žmogus nuo pakauszes
kur geriau ir saugiau gyventi. kelis szimtelius paskolinti. O taus mokslą ir Kristaus patari nors ir jis prisipažinsta kad ko kad tik vienas isz tuksligi padu paraustu jeigu kas Apie Žydu Tikybos Prisaky
Ir tik Amerikoje jie gali pasi dabar jie pas mus ateis. Lauk mai ir sziandien gali būti visu reikia Europos žmones szelpti, tanczio szitokia operacija
pamatytu ji taip laikant bež mus. Labai užimanti Apysaka
musu ingyvendinti ir invyk- bet jis mato didesni darba iszgyvena. Bet jie ta pati sa džione, bet tokioms gražuo •
rinkti, neš Rusijoje net ir už to sime tu ponu piniguoeziū.
::
Tiktai 15^ ::
svarbesne pareiga: Save szelp
dinti.
ki pasirinkimą ir už szitoki
ke apie anas dvi operacijas.
lems
yra
garbe
jeigu
tik
kas
Popiežius, kalbėdamas per ti, savimi rūpintis namie. Jis Vaikutis rodos visai nesirū j u paveiksią nutrauks. Kaip
prilyginimą, lauktu tu Komu Kai Prezidentas Trumanas
Saule Publishing Co.,
j
sako kad mes dabar norimo
nistėliu ir szito straipsnelio ra paprasze visus Amerikieczius radijo, sake kad tas žodis lab
pina, bet bovinasi ir džiau ežia Lietuviai sako, “Kad
Mahanoy City, Pa.
siunsti ir jau siuneziame Euro
ižytojo szaltas Sibiras.
giasi kad jis vis gali skaity ir nežmoniszka, bile kitoniszmažiau kviecziu ir kitu javu daryste yra kartais labai iszpai tokiu tavoru, tokiu dalyku,
tis tarp gyvųjų.
vartuoti, Amerikos bravorinin- kraipytas ir isznaudotas. Visi
ka.”
ISTORIJŲ **• n. ta m*.
isz kuriu tie Europos krasztai
kurie
duoda
nors
kiek
savo
piDabar kai jau galima pirktis kai prižadėjo tik puse tiek var
---------------- iszo iszlins, Al
gali sau pasidaryti ginklus vė
cukraus kiek tik norime, žmo tuoti, kiek jie pirmiau vartuoyva in virszu iszkils, Kaip uiBe Mėsos, Bet Ne Be Žuvo
liau ant mus užpult!
nes ima vėl virtis sznapsa, jo, kad butu galima, daugiau Skubinkis Isz Lėto!
taikyti sveikata ir apsaugoti
Arkivyskupas Robert E. Lu“ Munszaine” namuose. Val siunsti in Europa. Bet Franeuszeimynele nuo lygu,Verta Necey, isz San Antonio, Texas
džia siunezia savo policija vi zijos ir Anglijos bravorininkai
ažmirszt, Kaip dagyvent 100
teipgi kalbėjo per ta suvažiasur sznipineti ir jieszkoti tu nieko pamaszaus nedaro ir ne
metu, Pamokinimai, Apie boba
vima. Jis apgailestavo kad
bailiu, bliudu ir katilu, kurie ketina daryti. Jie kaip tik prieka negalėjo savo liežuvio au! sziandien labai daug labdaryyra variuojami ‘ ‘ Munszainei ’ ’ szingai sako. Jie sako kad jie
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
! bes darbininku randasi kurie
virti ir gaminti. Kai buvo už visomis galiomis stengsis dau
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
nepripažinsta ir nesupranta
drausta visas sznapsas ir alus giau alaus rauginti ir sznapso
maina oro, Ožka isz Dzūkijoj
■ žmogaus augszto paszaukimo.
■po visa Amerika, tai moterėles gaminti. Jis pasiaiszkina kad
Geros rodos, Gailinga ypata,
i Visi susirinkusieji pareiszke
Galybe Meiles, Juokai, Ragansau virėsi namie. O kitos net ir jiems labiausiai reikia doleriu,
kad jie remia ir užtaria ta nau
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
gera bizni vare parduodamos o tie doleriai plaukia isz Ame
ja
byla,
instatyma,
kuris
pri

ba kaip ir visos Bobos. 150.
ta “Munszaine“ ar šu ja nu- rikos jeigu in Amerika plaukia
žiuręs
ir
suvaldys
darbininku
sznapsas.
Saule
Pu b. Co., Mahanoy City;
girdydamos savo susiedus ir
prasiszokusius
vadus,
nes,
jie
■draugus.
pareiszke, szitoks nusistaty
Prezidentas Trumanas vi
mas, szitokie instatymai apsau
Kai valdžia ima rūpintis kad siems mums pataria, kad jeigu
gos darbininku szeimynas ir
per daug žmonių jau ima virtis mes norime visus Europos
I p akele darbininko luomą ir pasau ta ‘ ‘ Munszaine, ’ ’ valdžios krasztus iszgelbeti nuo bado ir
Ponia John R. Steelman, ■ rodys kad darbininkas nėra tik
karo sztabas paleido ant parda nuo Komunizmo, mes turime
1 koks ratas pramones maszinovimo didelius varinius katilus, nevalgyti mėsos Utarninkais, žmona prezidento patarėjo i j e, bet yra sau žmogus ir ant
bailes, kurie buvo per kara var nevalgyti visztienos ar kiauszi- laiko savo rankose plakata
1 Dievo pavidalo sutvertas.
iuojami vandeni perviryti. Szi niu Ketvertais, sutaiupinti nors kuris visiems automobiliu
tie katilai labai yra tinkami tai viena szmoteli duonos kasdien, draiveriams pataria skubin
“Munszainei“ virti. Czia ir nepraszyti duonos ir sviesto tis isz lėto. Obaisis visiems Ar Žinote Kad...
valdžiai ir valdininkarhs geras restauranuose jeigu mes tikrai tiems kurie važiuoja auto
mobiliais yra: “Važiuok isz
— Saules szviesa yra 600,biznis, ries visiems darbo atsi- nežinome ar valgysime ar ne.
Buczierys Joseph Prouke
les visas tas jo žuvis iszpirlėto
ir
gyvenk.
’
’
Vis
daugiau
000 kartu szviesesne ne kaip
rhhda. Valdžios žmones jieszko
isz Chicagos sveria kelias žu ko.
■tu “MunszJaiininku,” o kita val Jurininkai kurie plauke, va skaitome apie nelaimes su I menulio szviesa.
arba pradžia
Kai Prezidentas Truma
džios szaka parduoda katilus žiavo sykiu su Columbus buvo automobiliais. Dauguma tu
— Sala Java gal yra tan vis, kurias jis nusipirko kai
nas sake kad jis paskirs vie
tai “Munszainei“ virti.
prasikaltėliai, kurie buvo isz- nelaimiu su automobiliais- kiausiai apgyventa vieta ant iszgirdo kad Prezidentas
Trumanas
pataria
nevalgyti
na diena in sanvaite kada vi
leisti isz kalėjimu kai jie sutiko pareina isz strioko ir isz per viso svieto. Ten gyvena apie 36
...ir...
su
mesa
Utarninkais.
Jis
iszsi
turėtu valgyti be mėsos,
greito
važiavimo.
Kitos
ne

milijonai žmonių, norints szmoVisos tautos vėl rengiasi in važiuoti sykiu su juo.
RASZYMO
laimes atsitinka kai žmogelis I tas žemes ant kurios gyvena rokavo kad jeigu žmones val mes tikejomies kad jis pa
kara ir vėl ginasi kad jos gink
skelbs
Petnyczia,
nes
daug
gerai
prisiszveites
sėdasi
už
! žmonis turi tik 48,504 ketur- gys mažiau mėsos, mažiau
Columbus buvo daug visokiu
luojasi del karo, bet aiszkinąsi
žmonių, apart Kataliku už i 64 pus., Did. 5x7col
rato
ir
traukia
namo.
Geras
( kampines m v les.
‘kad jos tik nori save apsisau pasakų prisiskaitęs ir tikėjo
visztienos ir mažiau kiauszilaiko Petnyczias, bet matyti
kad gyventojai, kuriuos jis ras ir protingas patarimas vis į — Didelis slonius sues,ant niu, tai jie valgys ir pirksis
goti.
Dabar Po 25c.
kad nabagui Trumanui nie *
ant tu salų bus vienaakiai ir iems tiems kuris automobi dienos apie 150 svaru maisto.
daug
daugiau
žuvies.
Jo
iszkas nepasake ka szimtai
liais važiuoja yra: “Jeigu
'■ priesz pirmutini pasaulini ju galvos bus panaszios in szurokavimas
buvo
labai
geras,
tukstancziu žmonių daro
iszsigeri, nevažiuok; jeigu
kara tik keturios tautos buvo niu galvas.
MAHANOY CITY, PA.
Skaitykite
‘
Saule
”
nes
už
keliu
valandų
moterePetnycziomis.
važiuoji, neiszsigerk-“
prisirengusios del kariavimo,

Kas Girdėt

del karo: Ioki!“)a’
Italija ir Prancūzija. Ir visos
keturios kara pralaimėjo, ar
nors ju žemes buvo užkariau
tos.
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” S AU L E ” MAHANOY CITY, Nt
mano?” Užklausė Petras su freju Grantu, su kuriuo asz su ranka ir szaltas žibėjimas akiu gaseziams, susituokėme - sziam
J neramumu. “Tu dargi pabalai? sipažinau, kuomet vieszejau kalbėjo apie sielos kanezia at dien ryta, ir mano geriausias
Molli musu susitarimas pasiro- * pas teta. Ji vienatvinga senute mestos moteriszkes ir verte bi draugas Htidfrejus Grantas da
lyvavo sąžiedavime kaipo pa
de isztiesu nelauktu, sztai visa.1 ir mėgsta, kad asz jai intikine- josi jos kerszto.
Kuomet Petras ėjo in svecziu jaunys.”
Ko-gi tu netenki ūpo?”
į cziau, o ne Molli ji sako, kad
Betti pakele in jauniki savo sesuo netaip moka. Ne, ne, man kambari, Molli sutiko ji su gi
Mietinga Apysaka
paimti tamstos mažiaja sesele dideles juodas akis ir visiszkai reikia parziai važiuoti.”
lia užuojauta. “Man taip sun
Bendras
už žmona ? ”
■
i nelauktai ’apsipylė aszaromis.
“Taip? Reiszkja mus laukia ku, jog prisieina perduoti tams
J^ĮOLLI vilkosi neskubėdama.
“Praszau labai, Molli, ar ga-j “Ka tu, truputi mano?” Ka-Įj persiskyrimas neapribotam lai tai liūdnas žinias tarė ji szvel
.
. . I x •• • •*' '
■ x
Akys jos sujaudintai žibė lima man Petra paimti už vy • me dalykas?
” Užklausė iszsl- kui?”
niai.
jo, o skruostai dege ryszkin ra?” Antrino juokdamasi Bet- gandusiai I etras.
( j Betti vėl pabalo. Ji apie tai
“Dieve mano!” Suszuko jis.
raudonikiu. Kiekvienai slave
‘
“
Kas
nors atsitiko su Betti?
Ak, Petrai, asz bijaus, . nepamanė. “Ak, Petrai,” su. Ij
tualeto smulkmenai ji skyr<
Molli likos tamsu priesz akis.
1
. pritarė Betti pasikukeziodama sznibždejo ji.‘,‘Sztąi ji, pradžia • Sakyk tamsta greį^ziąu, nekan
iszimtina dome. Ji jau kelk ^upos jos pabalo ir sudrėbėjo, p. apglebdama jo kakla ranko- nnųsu nelaimes ”
kink!”
m tusu nelaimes.”
kartus perdirbo suszukavima o sekanezia valandėlė jos veidą’ mis. Bijais? Ko tu Iii jais ? Į jisai paėmė josios nubudusi
“Su Betti nieko . .peatsitiko,
ir, pagaliau, suerzintai isztrau- užpylė ryszkus raudonikis. Bi “Petruk, mielasai, nežinau. veideli in abi rankas <<Kokil Petrai. Bet ji prasze, manes,
ke špilkas isz auksingu plauku, jodamas! neiszlaikyti, ji tylė Bet jaueziu, jog kažkas atsitiks įu -kvailele, Betti,” tarė ji, “ir duoti žinia apie vieną dalyką,,
kad susukti juos paprastu maz dama atsisuko ir inejo in narna. tai i-pe musu. ’ ’
’ kad inrodytį tau, kaip tu nutei- kuris, asz žinau, tamstai su
gu ant akauszio. Paskui ji nu Bctti ir Petras, pastebėjo, kaip Jis raminaneziai
teiks dideli skausmą.”
i
— —.........glostė jos si, >asz nuvežiu tave ten motoru,
metus nuo saves matine, apsi ji persimaino veidu, mėtėsi pas j garbanuota galvele nors neri- Eik greieziau, rengkis. ”
Petras inkypai pažvelgė i n
vilko in geresni ruba. Ilgai ji kui ja.
Molli, lyg kad norėdamas at
, manstąvimas jos persidavė ir
*
*
*
prastovėjo priesz veidrodi, “Kame dalykas, Molli?” Už-' j.
jam. “Brangoji mano mergy-( Molli įsztisoms dienoms liko sieti, ka ji pasakys. Jis atsisė
pirm negu iszeiti in svecziu klausė Petras. “Kodėl tamsta te, ” tarė jis rimtai, “tu žinai si viena su savo mintimis. Sziiv do ir tarė tvirtai: “Asz klau
kambari. Atsisėdus ežia pato mus nesveikini nelinki lai puikiai jog tarpe musu atsitikjos vis labiau augo ir stip sau.”
gioj kėdėj, ji paėmė knyga mes ? ’ ’
“Priesz tris metus Betti vy
ti niekas negali. Tu privalai ti-i
ti-1 rej0 neapykanta link jaunesneWalter Reuther, Auto
skaitymui. Bet kaip ji nesi- Joje prabudo visas jos iszdu- keti in mane. Nesuprantu, kaip jįes sesers.
liojo tūlas Hodfrejus Grantas”
mobiliu
darbininku unijos
stenge susikraupti, jai tas ne dumas. “Man sziandien be to in tavo sveika galvele galėjo in -i
pradėjo Molli. “Mes visi manė
Apgaviko,
nuduodant!
!
”
prezidentas su savo žmona
vyko. Visa laika jos ausyse gir galva skauda, o czia da abudu lysti tokia beprasme mintis.”
i Sznibždejo ji. “Asz ncapken- me, jog jie apsives, bet jis stai vaikszczioja po sztora ir per
dėjosi balsas Petro, kuriuo jis jus su jusu iszdyka vimais, ” at
Betti nustojo verkti ir pake cziu tavęs, neapkeneziu! Ir tu ga iszvažiavo ir dabar parasze,
kasi maisto. Ju dukrele Lin
su ja sziandien ryta kalbėjo te sake ji griežtai. “Viliuos, kad
le prie jo galva. “Petrai,” ta niekuomet netapsi jo žmona.” jog atvažiuos jos.”
da sykiu eina ir pirkinejasi.
lefonu: “Man reikia su tamsta tamstos pasitenkinsite vienas
re ji tvirtai ir su insitikinimu, Atsitiktinai iszgirstasis saki “Suprantu,” tarė Petras
Szitokiu sztoru jau vis dau
kalbėtis labai svarbiu reikalu. kitu ir man atleisite. Asz eisiu
“asz tikiu tau pilnai, bet min nys apie gryžima Hodfrejaus sząltai, “ir ji dabar nori, kad
giau
ir daugiau randasi. Jie
Nuo tamstos atsakymo priklau pas save in virszu ir atgulsiu.”
tis mano beprasme. Kas tai ne Granto davė ’akstiną užgimti asz jai gražineziau laisve?”
so visas mano likimas.”
Molli priėjo prie jo ir atsi yra vedami unijos darbinin
Ji atsistojo ir su vertingumu gera atsistojo tarpe musu Ir jos smagenyse planui. “Asz
ku ir juose parduodama vis
“Mielas Petrai,” susznibžiszejo isz kambario. Bet kuo gresia musu meilei.”
padirbdinsiu jos raszysena,” klaupė priesz ji:
dejo ji. “Pamanyti tiktai, kad
“Petrai, balandėli, neimk to
met ji atsidūrė pas savo miega Ja pertrauke tarnaite, pada pamanė ji.
jis, toks puikus, geras ir prie
tamsta prie szirdies. Perskai
majame ir uždare duris ant vusi jai telegrama.
Ka Darytum
Pats likimas jai buvo prie
to turtingas,.pamylėjo mane.”
tyk
geriau tamsta jos laiszka ir
rakto,' visas jos iszsilaikymas “Nuo tetos Anės,” tare Betti lankus. Priesz gryžima Betti
Ji atmete knyga,, atsistojo ir
pražuvo. Laužydama rankas ir perbėgus ja. “Ji susirgo ir namo, jai paskambino telefonu stengkis ja suprasti.”
Magde — Jeigu asz mirtau
perejo per kambari. Tai patai
suspausdama dantis ji puolė szaukiia mane. Man tucz tuo Petras, klausdamas ar gali jis Petras drebaneziomis ranko Jonai, ka tu darytum?
sydama pagalvi ant sofos, tai
mis paėmė laiszka ir perskaitė
ant lovos, kad aszarorais isz- jaus reikia važiuoti.”
ateiti pas ja po pietų. Alolli 'at
Jonas — Gal netektau pro
nuimdama nudžiuvusi lapeli
ji.
“Brangusis Petriukui, dova
verkti smaugusias ja kanezias
jog
lauks
jo.
sake,
“Bet, Betti!” Balse Petro
nuo geliu, ji eme galvoti apie
nok man. Asz maniau, jog my to.
pavydo, ir pykezio.
Ta diena ji apsirenge tokiu
jaute prikiszimas. “Argi Molli
Magde — Pacziuotumais
jaunesniaja seseri Betti.
liu tave ir asz isztikruju myliu,
Jos
priepuolis
tęsęsi
neilgai.
negali važiuoti? Kame tavo te- pat domumu, kaip tuomet, kuo
“Indohiu, kaip ji in tai rea
bet netaip, kaip reikia, tikrai. tuojaus su kita, ar ne?
Ji
greitai
stojosi
nuo
lovos
ir
met
lauke
jo
pasiūlymo.
Pėdsa

lą
gyvena
?
’
’
guos. Man rodosi, jai bus viJonas — Ne, mano duAsz pati nesusivokdavau savo
“Ji gyvena Horstende, kai- kai nuovargio iszbalusiame jausmuose, kol ne gryžo pir- sziuk. Da prie tokio kvailu
siszkai vistiek pat, nors Petras nusijuokė trumpu, piktu juoku.
vienintelis isz mano artimųjų Paskui ji skubiai atidarė duris minysteje su draugu tavo Hod- veide buvo praszalinti sugabia myksztis mano geras draugas,
mo nedaeitau!
n
pažystamu, kuriam ji rodo pa- ir nubėgo žemyn.
Hodfrejus
Grantas.
Jeigu
tu
ži

Kuri sportelius ant
kantuma. Valandėlėmis dargi Kuomet Molli iszejo isz kam
notum, Petrai, kaip man sunku.
bario,
Betti
keistai
nuszczluvo,
f<
vyro užvaro,
SKAITYKIT
ji lyg kad simpatizuoja jai. Tuo
Pasakyk, jog tu supranti mane
Žinoma, tie vyrukai
geriau, tai paprastinas daly “Kas su tavimi brangioji
ir dovanoji. Betti.”
“SAULE”
motere užstoja,
kas.”
Petras lėtai suglamžė laiszka
Boseli siaivo katavoja,
Ineidama vis in didesni susi Viską Nukenczia Del
PLATINKI!!
ir, atstūmės isztiesta in ji Molli
Po tam bobele net
jaudinimą, Molli iszejo in ve
ranka, pakilo nuo kėdės. Akys
buloja,
Grožio
randa ir, nusileidus in sodną,
jo žiurėjo in ja su neapykanta. ★
SIENINIAI
J
Tai jau visai ne kas,
priėjo prie vartelių. Isz czia jai
“
Asz
nežinojau,
Molli,
jog
Jeigu bosas nulipausis
buvo matomas visas tylus,
yra pasaulyje tokios moterys, Į KALENDORIAI J
ir kvailas,
skęstantis žalumoje skersgat
1948 M.
J
kaip tamsta,” pratarė jis dre- »
Žmogeli, bobai valios
vis. Sztai ten netoliese baltuo
baneziu isz pasipiktinimo bal
♦.
neduok,
ja tvora jo namo. Da taip nese
su. “Tamsta pasirodai esanti J 15 coliu ploczio x 23% col. *
In kaili duok,
nai, laik ilgameczio nebuvimo
tuo blogu, kurio taip bijojosi ★ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 *
Jeigu motere savo vyro
Petro namie, jisai stovėjo už
Adresas:
Betti. Tai žinok gi tamsta! Mes J
nepaguodoja,
kaltas, o dabar su jo atvažiavi
J
SAULE
PUBLISHING
CO., *
su Betti, kad padaryti gala vi ★ MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
Be
paliovos
ant
jo
loja,
|
mu jis visas atgijo. Greit prasiVienai mergelėj vyniotis
siems kankinusiems mus iszĮr
da
kitus
užsiuntineja,
u darys durys ir jis, da isztolo
norėjo,
Be reikalo in lakupa
sveikindamas ja ranka, ims ei
Ir visokais glaistas
uždarinėja,
ti prie jos, kad isz jos ranku
Daro Degtukus, Mcczkes
naudojo,
Tokia
boba
tik
pakart,
gauti savo laime. O laime ji
Visaip ji prasze,
Pas velnią ant tarnystes
duos jam didele, gilia.
Ir ant galo,
nusiunst,
Ji iszlengvo nuėjo prie namo
Jokio vyruko negavo,
Nes
ten
jai
butu
ir atsisėdo terasoje. SupaukszDaug vaikinu vadžiojesi,
smagiausia,
ejo varteliai ir Molli apmirė
Su kožnu vestis
Ir
ant
visados
szirdis. Bet tai buvo tiktai Bet
tariasi,
geriausia!
ti. Kokia jos vaikiszka, nirszi
Bet viską kažkaip
iszvaizda. Jai jos trumpais,
*
*
*
dingo,
amžinai iszdiuikytais plaukais,
Viena bobele man iszkalbejo,
Visas jos darbas
niekas nebūta davės dauginus
Ir da iszkoliot prižadėjo,
.
susimaisze,
szesziolikos metu, o tuo tarpu
Vai tu dede,
Girdėjau kad viena,
jai jau apie dvideszimts. O
Kad
tave velniai,
Czia jus matote ne kokia
vyruką apskundė,
sztai paskui ja 'bėga ir Petras. baisenybe isz pasakų ar isz
Tu vis ant bobelių sakai,
Visai nekalta,
Sugavo ir sugriebė ja už ran Tukstanczio Nakcziu, bet tai
Kad jos sziokios ir
Bet per tai,
kos.
tokios,
yra nauji radimai ir inranNieko nelaimėjo,
Molli atsistojo ir su piktin- kiai pagražinti musu moteKad
neszvarios,
Ir da pati visus
gu jausmu inejo in kambari. Ji roles. Ta kepure ant galvos
Bet ir vyrai kaip
fainus užsimokėjo.
buvo nepatenkinta Petru. Argi ir ant viso veido, tos pirsztiapsipaeziuoja,
*
*
*
taip ateina su pasiūlymu? Ma naites ir tos klumpes yra su
Tai apie jaunutes pacziules
Tiligrama isz Filadelfijos
tomai, jis perdaug insitikines elektra intaisytos kad pa
neadboja,
gavau,
pasisekime. Gerai gi! Reikes ji greitinus musu moterėliu
Naktimis po visokius
Ir tuojaus in fenais
truputi palaikyti, pakankinti.
užkaborius vaŲdojesi,
kraujo plakimą ir tekėjimą,
nupiszkejau,
Pamaczius, jog Petras nepa- kuris, anot tu mokslincziu,
Ir autobilais po
Kad vienam vargsziu
seke jos, ji pajuto da didesni padarys musu moterėles gra
rodhauzes trankosi.
in pagelba pribūti,
piktumą ir gryžo atgal in tera žesnes.
Tai
vyrueziai už tai
Bobelei per kaili
niekai,
są. Sodne pievelej sėdėjo Betti,
Kiek mes nužiurome ir su
. užduoti,
Nors Otto Krueger yra
visame pausalyje yra pada
Ir
tas
labai
negerai,
o priesz ja ant keliu su pakelta prantame, tai jau bus mums
Bet mano rodą, tokia:
jau mires, bet jo iszradimai
ryti Szvedijoje. Czia matome
in dangų ranka stovėjo Petras. vyrams gyvas pavojus. Tos
Jeigu apsipaeziavai
Ar rodos neduosite,
kaip degtukus daryti eina maszinas kurios szimtus
tai ziurekie,
Abudu jie kvatojosi, kaip maži moterėles jau ir taip per
Ir savo bobelių
pirmyn. Czia, Szvedijos fab tukstaneziu degtuku padaro
vaikai.
Nesivalkiok,
namie
sedekie,
karsztos, o dabar kai da elek
neapmalszysite ?
rikai gamina, daro degtukus,
in minuta, ir milijonus dole
Ir gyvenimą pataisyk!
“Praszau labai, Molli,” su- tros joms in gyslas inleis, tai
Argi gerai tokia
meczkes visam svietui. Apie
riu uždirba už sziupulius.
szuko Petras, “ar galima man jau isz tikro reikes lenktis.
motere daro,
du treczdaliai visu degtuku

ATMESTOJI

Tai tavęs, jis* griesztu jude
siu atsisuko ir iszejo isz svecziu
kambario.
— L. V.
—GALAS-----

Sztoras

kas daug pigiau nes jie jokio
pelno niekam neatnesza. Szitas sztoras buvo inrengtas ir
intaisytas in Highland Park,
Michigan valstijoje. Czia
viskas parduodama taip kaip
sztorninkams parduodama,
ir žmones daug pinigu susitaupina.

Gerai Pasakė
Steitinis Inspektorius Au
tomobiliu — Pasakyk man
dabar, ka pirmiausia reikia
daryti kada mokinasi varyti
automobiliu?
Mokinys — Iszmokti visus
poterius!

“SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia
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 Vieszpatystese $6.00. Užraszant

reikia drauge ir pre
numerata siunsti per
Money-Orderi arba
pinigais registruotam
laiszke
■$

Sauie Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS
GRAB ORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Vestuvių Ir Kitokiams
::
Reikalams
::
535 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA.

MAHANOY CITY.Pl.

r.'.: -

■/v-i -

iki 31-mos paskirti auka lietuvos jaunimui. Per szitas die
nas suteikime visas savo jiegas
sukelti ko daugiausia pinigu
GELBĖKIME LIETUVOS paremti. Kreipkimės in visus
KARO TREMTINIUS!
szaltinius, kuriuos tik galime |
pasiekti, praszydami aukos lie
— Nors karas seniai pasituviu tautos ateicziai iszgelbe, baigė, bet da musu broliai ir seti. Turime viską padaryti,
„KSerys Europoje) vargsta isatrekad iszgelbetume 1 i e t u y i u
mime. Ju vargias Igba i didelis,
tremtiniu jaunomene nuo džio
; sunkus ir mums ežia Amerikpvos, nuo mažakraujystes, radi-i
( je skaudu girdėti.
ito ir kitu baisiu ligų. Per au-1
. A Tai, kad bent mažai jiems kas, padarykime kad jiems bu
: pagelbėjus, Mahanoy City Ben- tu lengviau iszlikti gyvais ir
V dras Amerikos Lietuviu Fun- sveikais.
?. das, Kuopa 83-cziia, kurios PirTodėl, neužmirszkite Lietu
į miniu kas yra Kun. Kazimieras vos Paszelpos Sanvaite, bus
Rakauskas; Iždininkas Stasys Spalio (Oct.) nuo 27-tos iki 31Gegužis ir Rasztininkas Chas. mos!
Rusk, nuoszirdžiai praszo visu Kun. Kazimieras Rakauskas,
• Mahanoy City gyventoju Lie
Pirmininkas.
tuviu ir Nelietuviu prisidėti — Isz priežasties sauso oro,
prie vieszos auku rinkliavos. po kalnus prasiplatina daug
Lietuviu tremtiniu padėtis giriniu ugniu.
Europoje, ypatz Vokietijoje, — Petnyczioj pripuola Szv.
ir Austrijoje, nuolat sunkėja, Rapolo Arkaniuolo.
blogejia. Jie iszgyveno tremty — Politika verda; kandi
je jau tris sunkias žiemas. Da datai ant visokiu ofisu. Rinki
bar, vyriausias Amerikos vadas mai pripuola Utarninke Lap^Vokietijoje, Generolas Clay, kriczio (Nov.) 4-ta diena.
pranesza, kad ateinanczia žie — Subatoj Szvento Luko
ma bus daug sunkesne ir var Evangelisto.
gingesne.
— Ponas Albertas Maczys
Skurdas ir vargas tremtyje isz Girardvilles, žentas Pranas
Įdaugiausia palieczia jaunimą, Kygolis su paczia isz Gilbertoypacz vaikuczius, kuriu jau no, motoravo in miestą su rei
nam, augancziam kunui reikia kalais ir prie tos progos atlan
ir geresnio maisto ir sziltesnio kė “Saules” redakcija, nes vi
rūbo, drabužio ir geresnio buto. si yra laikrtaszczio “Saules”
(Motina gales ta labai gerai su skaitytojai. Acziu už atšilauprasti. Nežiūrint kad visko kyma.
[baisiai trūksta, lietuviu trem — Kita sanvaite: Nedelioj
tiniu jaunimas neleidžia laiko pripuola Kristus musu Kara
•dykai. Ju tėvai ir auklėtojai lius; Panedelyje Frumentio
yra insteiga visa eile mokyklų, Vyskupo. Utarninke Simono
kurios yra pilnos lietuviu jau ir Judo, taipgi ta diena, 1939
mete Lietuva atgavo Vilnių;
nimo, siekianczio mokslo.
'■ Lietuviai tremtiniai Vokieti- iSeredoj Szv. Marcizo, taipgi ta
joje turi 80 vaiku darželiu, ku diena pripuola angliakasiu
riuos lanko apie 2,600 vąiku- 'Unijos szvente, “'Mitchell
cziu. Jie turi 97 pradžios mo Day.” Ta dienatangliakasyklos
kyklas su 4,200 mokiniu. Ju nedirbs. Ketverge Szv. Alphoninsteigtas 37 gimnazijas lanko so Rodriguezo; Petnyazioj SS.
3,234 moksleiviai. Invairiu a- Vitalio ir Agrikolo, teįipgi ta
inatu ir specialybių mokyklose diena yra Pasninkas pri esz Vi
apie 800 jaunimo. Aparto 2,- su Szventuju; Subatoj1 Visu
000 lietuviu jaunuoliu lanko Szventuju, taipgi pirma, diena
invairius universitetus kuriuo Lapkriczio, menesis paszvensse jie labai pavyzdingai moko tas už Duszias Czyscziuje efeiansi, ruoszdamiesi savarankisz- czias.
— Nedelioj pripuola Kris
kam gyvenimui.
.
■ Mokymasis tremties mokyk taus Karaliaus Szvente.
lose yna pilnas daugybes sun
Shenandoah, Pa. — Sena gy
kumu. Nėra tinkamu patalpų,
ventoja
Rozalija Mocieiuniene,
trūksta knygų ir kitu mokymo
si reikalingu priemonių, kas nuo 210 N. Emerick Uly., Nedei
dien tenka pažinti alki ir net lios ryta numirė namie. Velio
bada. Bet lietuviu jaunimas ne atvyko isz Lietuvos būdama!
uoliai mokosi. Priesz akis jam jauna mergina, in Shenadoryje.
szvieczia svarbus uždaviniai: Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
Ko geriausiai prisiruoszti atei- rapijos. Paliko trys dukterys,
ezifai, kad galėtu būti ko nau ponios: William Von Winkle
dingiausiais savo tėvynei Lie isz Handen, Conn., V. Staniotuvai,.savo tautai ir visai žmo- niene, Amsterdam, N. Y., ir
Gregory Chick mieste; taipgi
uyjai.
Bendro Amerikos Lietuviu sunu Juozapa Mahanoy City ir
Fundo vadovybe visa paszelpos 9 anukus. Likos palaidota Se•darbia taip tvarko, kad visu redoje, su Szv. Misziomis Szv.
gaunamu ir perkamu gerybių Jurgio baižnyczioje 9- ta valan
didele dalis eitu vaikucziams ir da ryte ir palaidota Szv. Mari
priaugancziam jaunimui szelp- jos kapines. Graborius Vincas
ti,. stiprinti. Visame BALF pa- Menkeviczius laidojo.
fezelpbs darbe pirmenybe ski — Garnys paliko drūta ir
riama vaikucziams, kad tik sveika sūneli del pons. Anta
jiems pirmoje eileje pakliūtu nams Valaicziams Locust Mt.
tinkamesnis maistas, sziltesnis ligonbute. Cecilija Palubinsdrabužėlis ir tinkama medici kiene isz miesto tupėjo opera
cija. Ona Bendinskiene ir jo
nos pagelba.
<
sios
duktė Maizevilleje gydosi
Dabar, kai prasidėjo nauji
mokslo metai, yra pats geriau Ashland ligonbute.
sias laikas stoti tiaikon lietuviu
tremtiniu jaunimui.
Todėl Mahanoy Plane, Pa. — Ži
BALF valdyba kreipiasi in vi nios praneszia kad buvusis gy
sus lietuviu tremtiniu priete- ventojas szio miesto, gerai ži
lius, praszydama didesnes pa nomas Antanas F. Bolinskas
ramos lietuviu tremtiniu jau- 56 metu amžiaus isz Philadel
phia, Pa., numirė Spalio 10-fca1
nomenei.
(Daigi, isz szirdies praszome diena Laivyno ligonbute Fila
Spalio (Oct.) menesi nuo 27-tos delfijoje. Velionius buvo senas

Žinios Vietines

.

I
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OFICIALIAI “B.A.L.F.” TAG DAYS NEW YORKE SPALIO (OCT.) 2, 3, IR 4 ATIDA
RANT, NEW YORKE MIESTO MAYORAS WILLIAM O’DWYER MIESTO ROTUSZEJE PRIĖMIMU SVETAINĖJE, OFICIALIAI INTEIKIA LIETUVIAMS
TREMTINIAMS GELBĖTI AUKA.

—-------------- -

BALF Vieszosios Rinklia
vos New Yorke proga Spalio
3 diena miesto Mayoras Wm.
O’Dwyer miesto rotuszeje
inteikia BALF Pirmininkui
Kun. Dr. J. Koncziui proklamadja, kuria pats mayoras
perskaitė ir miesto vardu
oficialiai paskelbė ‘ ‘ Lithu

anian Relief Tag Days,” vieszai užgirdamas rinkliava
Lietuviams tremtiniams gel
bėti. Kairėj stovi: panele
Terese Vaicziute, Lietuvos
Ministeris Pulk. Povylas Žadeikis, Lietuvos Generalinis
Konsulas Jonas Budrys. Vi
dury stovi: BALF Pirminin

veteranas. Paliko savo paczia
Edna, duktere Mariana Hesser
isz Copeland, Kansas, ir sunu
Antana Philadelphia. Velionis
likos palaidotas in Amerikos
tautiszka kapines, Beverly, N.
J.

Silver Creek, Pa. — Aleksan
dras Yankaviczius kuris sirgo
per keletą dienas numirė Coal
dale ligonbute. Velionis atvyko
isz Lietuvos daugelis metu at
gal ir gyveno pas Aleka Bernitskus.
f

AMERIKIECZIAI
IN GRAIKIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ro liūdna priežastis tai yra ge-<
rimas. Jaunieji dabar geria
svaiginanezius gėrimus ir sta
tosi vyrais kai jie iszmaukia
viena ar kita alaus stiklą ar iszlenkia kelis sznapselius. O
sznapsas sumaiszytas su gazo
lino sudaro baisu pavoju ant
musu vieszkeliu. Mes savo
skaitytojams ir ju vaikams pa
tariame: “Jeigu geri, neva-žiuok; jeigu važiuoji, negerk!”

ilgo bus Sovietu Rusijos užimti
ir užkariauti. Jis su tikromis
žiniomis ir priparodinimais
priparode kad Komunistai len
da ir kiszasi in visu tu tautu
reikalus.
Australijos delegatai pritarė
Amerikos atstovui, bet Lenki
jos, Czekoslovakijos ir Yugo EROPLANAS SUDU
slav!jos atstovai stojo už VishŽO IN KALNA
insky ir pasmerkė Amerikos
insikiszima. Czekoslovakijos
Jan Masaryk pranaszavo kad
3 Žuvo, 4 Sužeisti
tokia komisija del prižiūrėjimo
COLORADO SPRINGS, 00Balkanų krasztu bus vienaszaliszka ir pritars Amerikai ir LORADO. — Kariszkas preky
Anglijai. Vishinsky staeziai in- binis eroplanas C-47 pataikė in
taria kad Amerika priverezia kalno virszune ir sudužo. Trys
visus Graikijos gyventojus bal lakūnai ant smert žuvo ir ketu
suoti taip kaip Amerika nori. ri buvo sužeisti.
Jis sako kad Amerika dabar Medžiotojas Leonard Dethenori laikyti rinkimus po prie rage, 28 metu amžiaus vyrukas
kas Kun. Dr. J. B. Konczius, varta ir po savo vaisko ir po
ėjo bredžiu medžioti ir ta sudu
Tag Day Komiteto pirminin savo vaisko priežiūra.
žusi eroplana užtiko. Eroplano
kas Dr. B. K. Venczius, už
Kai Sovietu atstovas užbai viduryje jis rado szeszis vyrus,
Mayoro O’Dwyer stovi Tag gė savo kalba, Amerikos atsto
kuriu trys jau buvo negyvi. Jie
Day Komiteto vice-pirminin- vas, Herschel Johnson staeziai
visi buvo sziltai suvynioti ir
kas Juozas Ginkus, sekreto pasakė kad Amerika pasiren
palikti tenai, kai vienas isz j u
rius Adomas Jezavitas ir rei gus savo insitikinimus paremti
Saržentas John W. Knight, ku
kalu vedėjas Juozas Macziu- su savo vaisku, kad Amerika
ris nebuvo sužeistas, paliko
lis.
(Photo P. Urban) jau dabar pasirengus pasiunsti
juos ir ėjo jieszkoti pagelbos.
savo vaiska savo kareivius in
Tas medžiotojas tuojaus suGary, Ind. — Pereita sanvai Graikija.
te, vakare, razbaininkas apvo
(Jus kurie skaitote “Saule” gryžo pas savo automobiliu ir
gė Tapello sztora, prie 1901 žinote kad mes jau keli mene pasiszauke savo draugus, ku
Grant Ulyczios. Tapello paszo- siai atgal sakeme kad Ameri rie isznesze visus isz eroplano
ve nažbaininka, bet jisai pabė kos vaiskas prirengtas ir tik ir paskui pasiszauke policija in
go. Policija dabar jieszko O. laukia insakymo isz karo szta- pagelba.
bo marsziuoti in Graikija. Tuo
Loftis, turintis 27 metu.
Ant eroplano važiavo, apart
laiku kai mes taip raszeme, re Saržento Knight, Major Ro
tas kuris mums intikejo ir sa bert R. Oliver, isz Albert Lea,
ke kad mes tik gazdiname žmo Minn.; Saržentas Aloysious
nes. Dabar paezios valdžios at Kissel, Saržentas Jack W. Gli
stovas sako ta ka mes raszeme der, ir Saržentas Leo Simmons,
keli menesiai atgal.)
visi isz Des Moines, ir Leite
nantas D. D. Clark, isz Minne
apolis. Septinto kareivio pa
JAUNIMAS
varde karo sztabas neiszduoda.

RemkiteLietuvosTremtiniu Vaju, Remsime!

Ir Pasitikėkite Ant

MURTIN, ROOS IR PURCELL

Mokyklos Direktorių, Mahanoy City, Pa.

JOE MURTIN

JOHN ROOS

RICHARD PURCELL

Jo e Murtin, darbuodama
sis su Mahanoy City Social
kliubu, inrenge miesto Kalė
dinė eglele, parūpino vai
kams vieta bovytis, ir kitas
tokias vietas dabar rengia.
Jis prisidėjo prie vajaus pa
gelbėti tiems kurie nuo to di
delio gaisro nukentejo, ir da
bar darbuojasi suszelpti ka
reivius kurie buvo per kara
sužeisti. Jis taipgi prisideda
prie visokios veiklos ir visu
vaju; kaip pirmiau jis darbavuosi del karo bonu, taip
dabar jis darbuojasi del viso
kiu sportu kurie daug garbes
atnesza miestui ir biznio vi
siems.

John Roos visa savo amžių
gyvena ežia musu tarpe. Jis
visiems parode koks jis ge
ras ir sumanus direktorius,
sutaupindamas daug pinigu
žmonėms, nes jis apsukriai
ir sumaniai prižiūrėjo visu
pataisymu kasztus. Jis padė
jo atmokėti daugiau negu
szimta tukstaneziu doleriu
skolos nuo to laiko kai jis ta
po direktoriumi. Jis darba
vosi su Jo e Murtin ir parūpi
no labai gražu parka, Maha
noy City, kuriame indėj o
plieno sėdynės ir geras szviesas ir intaise vaikams vieta
bovytis.

Richard Purcell bus labai
geras direktorius, nes jam
visados rūpėjo ir rupi labda
rystes darbai. Jis visados ir
visur pasirodo kaipo geras
sportas ir supratlyvas žmo
gus. Jo pirmutinis vieszas
darbas ir pasitarnavimas bu
vo kaipo isztikimas darbi
ninkas Schuylkill Transit
kompanijoje.

Balsuokite Už
MURTIN
ROOS
IR
PURCELL

i

DURNAVOJA SU
AUTOMOBILIAIS Chile Su Brazilija Nu
traukia Santykius Su
PHILADELPHIA, PA. —
Visi tėvai turėtu susirūpinti
Rusija
,
savo vaikais ir gerai apsižiūrė
ti kas ežia darosi su automobi
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
liais ir su tuo karsztu krauju,
kuris teka jaunu gyslose. Pra
sveikata pasilikti tuose kraszeita sanvaite automobiliu ne
tuose. Komunistai ežia yra sulaimėse daugiausia žuvo jaunų
aresztuojami ir in kalėjimus
jų.
tupdomi. Jiems isz tikro dabar
Philadelphijos apylinkėje de karszta Pietų Amerikoje.
vyni jaunieji vyrukai ir mergi
nos žuvo automobiliu nelaimė
se. Tik du žmones kurie buvo Francuzu Taryba Suiro
virsz dvideszimts vieno meto
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
žuvo tokiose nelaimėse. Visi
kiti buvo jaunesni.
Tai net baisu ir pamanstyti. balsa turi valdžioje dabar rei
Beveik visose tose nelaimėse kalauja kad visiems darbininbuvo matyti kad jeigu tik nors I kams algos butu pakeltos net
biski tie jaunieji butu apsižiu- penkios deszimts septinta nuoszimti.
reje, kad nors biski leeziau bu
tu važiavę, tu nelaimiu nebūta Francuzai gal ir prisiimtu
Komunistus in valdžia ir tary
buvę.
ba,
bet jie žino kad Amerikos
Tie jaunieji per greitai va
žiuoja, nieko nepaiso ir neap- valdžiai Komunistiszka taryba
siruckoja kiek jiems tas grei- Francuzijoje nepatiktu. Frantumas kasztuoja. Jiems rupi i euzai tikisi gauti daug pagelbik greitumas. Jie nesupranta ( bos ir dideliu paskolų isz Ameir neinvertina nauju automohi rikos. Tai, kiek dabar galima
liu greitumo ir smarkumo. I numatyti, Francuzai neprisiNors jie galėtu daug geriau leis Komunistu, bet stos už Gevairuoti automobilius negu se- nerola de Gaulle, kuris yra
nesnieji, bet jie yra užsikriete Amerikiecziu patvirtintas ir
užgirtas.
ta greitumo liga.
Jaunieji turėtu būti mokyk
Neužmirszkit atnau
lose mokinami kaip vairuoti
“draivinti” automobiliu ir po jinti savo prenumerata už laiklicija turėtu ypatingai gerai raszti “Saule.” Del daugelis
prižiūrėti kad jaunieji tikrai laikas jau pasibaigė ir apie tai
moka kaip vairuoti pirm negu praneszeme! Bizni be pinigu
jie gauna pavelinimus automo sunku varyti, ypatingai laik
raszczio, kuris sureikalauja
biliu imti in savo rankas.
O kita labai svarbi ir isz tik- kožna doleri. ACZIU 1
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