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Lenku Valdžia Protestuoja
*

Isz Amerikos Perspėja Kongresą

UNIJA PRAVARYS
VIRSZININKUS

Kurie Prieszinasi Ame
rikos Užsienio Tvarkai

WASHINGTON, D. C. — 
Laikraszcziai mažai ka raszo, 
bet jau numatyti kad CIO uni
ja rengiasi daug savo virszinin 
ku paszalinti jeigu jie vieszai 
prieszinsis Amerikos nusistaty
mams del Užsienio klausimu ar 
del kraszto reikalu.

Jeigu Unija isz tikro taip 
rengiasi daryti, tai daug galin
gu unijos vadu Amerikoje ir 
atskiriose valstijose neteks la
bai sziltu vietų.

Atskiros Unijos kurios tik 
prisirasze ir dabar prie CIO 
unijos priguli nebutu privers
tos tokius vadus iszmesti, bet 
Prezidentas Philip Murray sa
ko, kad visoms unijoms butu 
geriau panasziai daryti.

Jau dabar gandai eina, kad 
Harry Bridges bus pravarytas 
isz savo vietos Californijoje. 
Jis ežia buvo paties Prezidento 
paskirtas. Bet Prezidentas 
Murray negales pravaryti Aus- 
tralieti Bridges isz jurininku 
unijos vadovystes, nes jis tenai 
buvo paežiu darbininku isz- 
rinktas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PALIKO DEVYNIS
MILIJONUS DOLERIU

NEW YORK. — Paskutinis 
testamentas Thomas W. La
mont kuris buvo J. P. Morgan 
Kompanijos pirmininkas, paro
do kad jis paliko $9,943,000. 
Jis paskyrė penkis milijonus 
Harvard universitetui, du mi
lijonus Phillips Exeter Akade
mijai ir viena milijoną doleriu 
Metropolitan Meno Muziejui.

LENKAMS NEPA
TINKA MIKOLAJ-

CZYKO PRAKALBOS

NUŽUDĖ SAVO

MOTINA

Motina Neleido Dukre
le Eiti Ant Szokio

FRANKLIN, N. J. — Pen
kiolikos metu amžiaus mergai
te, Marion Russo prisipažino 
polici j autams kad ji užmuš ze 
savo motina už tai, kad motina 
neleido ja eiti ant szokio per 
Szvento Valentino diena. Mer
gaitei buvo galva praskelta, tai 
policija sako kad gal ji bus isz- 
teisinta, kad buk ji nužudė sa
vo motina apsigindama save.

“Asz savo motina musziau 
su viskuo ka tik nustvėriau,” ji 
pasakė policijantams.

Motinos lavonas buvo suras
tas skiepe tarp sudaužytu bon- 
ku. Isz pradžios dukrele poli
cijantams aiszkino kad jos mo
tina nupuolė trepais ir užsimu- 
sze. Bet policijantai rado tos 
dukreles, sukruvintus drabu
žius, kuriuos ji stengiesi isz- 
plauti. Tada jie suėmė ta duk
rele ir pradėjo jos klausinėti. 
Daktaras buvo paszauktas ir 
jis rado kad ir dukrele buvo 
gerokai apdaužyta. Tada ji pri
sipažino kad ji susipesze ir su- 
simusze su savo motina ir pas
kui ja užmusze.

John Foster Dulles, Repu- 
blikonu Užsienio reikalu 
mokslinczius pasakė ir per
spėjo Kongresą, kad Rusija 
užgrobs visa Europos krasz- 
ta jeigu Amerikos Sekreto
riaus nusistatymas nebus 
greitai invykdintas suszelp- 
ti tuos Europos krasztus ku

rie vis nepasiduoda 
Sovietams.

TAUTU SANJUNGA
IR PALESTINAS

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Tautu Sanjunga ims svarstyti 
baisiai svarbu ir baisiau pavo
jinga klausima apie siuntimą 
vaisko in Palestina. Szitas vais- 
kas bus sudarytas isz tarptauti
niu armijų.

Kaip Tautu Sanjunga szita 
klausima iszrisz, taip bus nu
statyta visos tos sanjungos at
eitis. Klausimas bus svarsto
mas in Lake Success, Tautu 
Sanjungos kambaruose, bet vi
si tie delegatai ir atstovai žiuri 
in Washingtona ir laukia pa
matyti in kuria puse nukryps 
Amerikos nuomone.

Deszimts sanvaicziu atgal 
Tautu Sanjunga nubalsavo, pa
dalinti Palestina Žydams ir 
Arabams ir sudarė penkių at
stovu komisija. Szita komisija 
turėjo nuvažiuoti in Palestina 
ir padalinti Palestina lygiai 
Arabams ir Žydams.

Arabai davė visam svietui 
žinoti kad jie nesutinka ir ne
sutiks ir kad jie paskelbs szven- 
ta kara priesz visa pasauli pirm 
negu jie sutiks ant tokio suskal- 
dinimo. Jau dabar susikirti
mai tarp Arabu ir Žydu yra 
kruvini.

Ana sanvaite szita komisija 
surengė savo raportą, kuris bu
vo vakar paskelbtas. Tame ra
porte komisija pataria ir net 
reikalauja kad Tautu Sanjun
ga pasiunstu in Palestina tarp
tautini vaiska palaikyti tvarka 
ir padalinta ta žeme. Ta komi
sija taipgi sako kad be vaisko 
nebus galima Palestina pada
linti. Jeigu armijos nebus tenai 
pasiunstos, tai visi Žydai jausis 
nuskriausti ir pati Tautu San
junga pasirodys kad jis nutari
mai nieko nereiszkia ir kad ji
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Vilkas, Vilka Edą

Nikita Khrushchev, Kom
unistu Partijos Sekretorius, 
dabar sako ir skundžiasi kad 
Stalino taryba kariauja 
priesz Komunistus Ukraine 
kurie prieszinasi Sovietams. 
Szitos žinios ir szitas pa- 
veikslas atėjo isz Moskvos, 
tai tiek mes ir tikime. Bet 
mums visai nebutu naujiena 

dažinoti, kad ir Rusijoje
“Vilkas, Vilka Edą.”

NAUJAS ANGLUOS
AMBASADORIUS

WASHINGTON, D. C. —
Lord Invershapel, Anglijos 
Ambasadorius Washingtone 
pasitraukia isz savo vietos. Jis 
buvo Anglijos Ambasadorius 
Amerikoje nuo Gegužio (May) 
pirmos dienos, 1946 metu. Jo 
vieta užims Sir Oliver Franks 
mokslinczius ir mokintojas ku
ris buvo pirmininkas Pary
žiaus Konferencijoje. Jis padė
jo sudėti ir sustatyti visus pa
reikalavimus del paszelpos ku
ria visai Europai prižadėjo 
Amerikos Sekretorius George 
Marshall.

DUBLIN, EIRE, — Buvusis 
Airijos valdytojas De Valera, 
pralaimėjo rinkimuose. Jo vie
ta užims John A. Costello, 
metu amžiaus advokatas 
Dublino.

56 
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GRAIKIJOJE. — Kariszkos 
aplinkybes ežia da vis prastos, 
nors Amerikiecziai karininkai 
jau ima Graikijos valdiszka ar
mija pertvarkyti. Trumanas 
praszys isz Kongreso da dau
giau pinigu del Graikijos ir 
Turkijos.

Balsas” 
visiems

duoda

WASHINGTON, D. C. — 
Komunistiszka Lenku valdžia 
pareiszkia savo nepasitenkini
mą su buvusio Lenkijos Pre- 
mieriaus prakalbomis, kurias 
jis dabar sako per radijo. Jis 
kalba per radijo, kuris yra va
dinamas ‘ ‘ Amerikos 
ir kuris yra taikomas 
Europos žmonėms, j

Lenku Ministeris
Amerikos valdžiai žinoti, kad 
Lenku valdžia yra nepatenkin
ta ir reikalauja kad Stanislo
vui Mikola j czykui butu už
drausta per radija kalbėti.

Labai aiszkus dalykas kodėl 
tiems Komunistams tos prakal
bos nepatinka. Mikolajczykas 
pabėgo isz Lenkijos, kai jis jau 
buvo paženklintas del nužudy
mo. Jis per daug tada žinojo, ir 
dabar per daug teisybes apie ta 
Komunistiszka valdžia pasako. 
O teisybe visados buvo ir szian- 
dien yra didžiausias Komunis
tu prieszas, kurio jie bijosi kaip 
velnias rožaneziaus.

TABAKAS ISZ
RUSIJOS

MOSKVA. — Eina gandai 
kad Amerikos biznieriai taria
si ar jau susitarė su Sovietu 
valdininkais pirktis daug taba
ko isz Rusijos ir parsivežti in 
Amerika. Keli biznieriai dabar 
važinėja po Rusija su Ameriko- 
niszkais doleriais.

Mums nebutu visai dyvai 
kad Sovietai ir visa savo tabo
ka parduotu Amerikiecziams, 
nes tabokas dabar Ruskiams vi
sai nereikalingas. Cigaretai per 
brangus, cigarai yra poniszki 
ir paženklina žmogų kaipo ka- 
pitalista; O, kiek mes žinome 
ir girdime, tai Ruskiams dabar 
nevalia pypke rūkyti, nes Sta
linas pypke ruko, ir butu ne
gražu lygintis save su Stalinu. 
Už tai, mes sakome kad mums 
visai nebutu dyvai kad Ruskiai 
visa savo taboka mums par
duos. Žinoma, jie pasiliks gana 
to taboko, kad Stalinas galėtu 
cziulbti savo liuika ir pipsėti.

WASHINGTON, D. C. —
Generolas Eisenhoweris sako, 
kad jeigu mes taip rupintumies 
apsisaugoti nuo karo kaip nuo 
visokiu ligų, tai jau seniai ne
būtu buvę karo. Jis sako kaip 
liekarstos ir daktaras reikalin
gas del ligos, taip galinga armi
ja ir ginklai reikalingi apsisau
goti nuo karo.

LONDON, ANGLIJA. —
Pasitarimai suvienyti Angli

jos, Amerikos ir Francuzijos 
užimtas Vokietijoje vietas bu
vo nutraukti. Nieko nenutarta.

iNe Viskas Tvarkoj
Su Amerikos 

Bizniu
Bankas Nenori Skolinti; Tautu 
Sanjunga Klausimas Apie Siun
timą Vaisko InSzv. Žeme; Angli
jos Ambasadorius Pasitraukia 
Isz Washington; JaunaMergaite 
Nužudė Motina Franklin, N J.

CHICAGO, ILL. — Pirmutinis ženklas kad 
ne viskas tvarkoj su Amerikos bizniu ir pramo
ne vis ateina isz musu banku ir bankieriu. Da
bar jokio pavojaus nematyti, bet, kaip tos 
“Mikaldos Pranaszystes,” taip banku atsargu
mas jau rodo kad kas nors bus ar mainysis.

Biznieriai ir fabrikantai dabar szienau ja, ge
ra bizni varo; bet jiems dabar reikia daugiau pi
nigu, nes visas ju turtas sukisztas in tuos fabri
kus ar in tavora. Daigtu brangumas reikalau
ja kad biznierius turėtu daugiau grynu pinigu 
ant rankos. Didesnes algos reikalauja kad fab
rikantas turėtu daug pinigu iszmoketi tas algas.

O dabar žmones jau taip nesiskubina visko 
pirktis ir nenori taip brangiai mokėti. O kiti 
jau nori imti ant iszmokesczio, nes ju kiszeniai 
jau isztusztejo.

Už tai, biznieriai ir fabrikantai jieszko pini
gu, skolinasi isz banku. Bet bankieriai jau 
taip nesiskubina paskolinti pinigus tiems biz
nieriams.

Daug biznierių persipirko. Jie pirko viską 
kas tik buvo sunku gauti, tikėdamiesi kad jie 
tada gales daugiau parduoti. Vienas toks biz
nierius, kuris yra mums gerai pažinstamas, už 
kelis szimtus tukstaneziu doleriu prisipirko 
brangiu moteriszkiu suknelių, “dresiu.” Jis 
tiek pinigu neturėjo ant rankos, nors jo biznis 
buvo daug sykiu tiek vertas. Keli menesiai at
gal bankos jam mielu noru paskolino kiek tik jis 
norėjo.

Bet per ta laika tos moterėles jam koja paki- 
szo. Moteriszku suknelių mada persimainė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DAUGIAU PINIGU
GRAIKAMS IR 

TURKAMS

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas pasakė 
visam Kongresui, kad jis už ke
liu dienu praszys da daugiau 
pinigu, ginklu ir karininku del 
Turkijos ir Graikijos. Jis sako 
kad reikia visko daug daugiau 
nes Komunistai tuose krasztuo- 
se labai daug žalos padare ir sa
vo darba ir propaganda varo 
per sukilėlius.

Prezidentas sako kad Graiki
joje randasi apie dvideszimts 
tukstaneziu sukilėliu, kurie 
vien tik sziaurineje pusėj e pali
ko apie keturis szmitus ir dvi
deszimts tukstaneziu žmonių be 
namu ir be maisto.

Trumanas staeziai prisipaži
no kad Graikijos valdžios ka
riuomenes nieko gero nenuvei- 
ke ir sukilėliu nesumusze.

Neaiszku kiek Prezidentas 
Trumanas praszys del Turkijos 
ir Graikijos, bet spėjama kad 
tai bus daugiau negu devyni 
bilijonai doleriu.

Prezidentas Trumanas sako: 
“Ners kariszku žvilgsniu labai 
mažai ar beveik nieko nenu
veikta, bet turime atsiminti 
kad Graikijos krasztas yra vis 
laisvas. O to kraszto laisve 
daug mums reiszkia jeigu mes 
norim Rusijai kelia pastoti.” 
Jis taipgi paaiszkino kad ne
reikia per daug susirūpinti kad 
net dvideszimts tukstaneziu ka
reiviu randasi sukilėliu armijo
se; jis sako kad daug tu karei
viu buvo po prievarta paimta 
in vaiska, ir už tai nereiszkia 
kad net dvideszimts tukstan-x 
ežiu Graiku prieszinasi savo 
kraszto valdžiai.

Graikijos valdžios armija da
bar bus padidinta ir patobulin
ta su Amerikos karininku pata-
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Kas Girdėt
' Lenku valdžia padare sutar

ti su Francuzijos valdžia, kad 
Lenkai duos Prancūzams ang
lių kaipo užmokesti už visas 
tas Francuzu nuosavybes, ku
rias Lenku valdžia pasisavino. 
Ųž visas anglis kurias Lenkai 
pasiuns Prancūzams iki 1951 
metu Lenkijos skola bus ant 
tįek sumažinta. Lenku valdžia 
yrą Francuzijąi skolinga sze- 
szios deszimts milijonu dolerių.

Rusija dabar yra galingiau
sia tauta ant viso svieto. Jeigu 
kas paklaustu tai kodėl Sovie
tai dabar nestoja in kara ir ne
užima liekanczias Europos tau
tas, tai atsakymas in ta yra kad 
nors Rusijos armijos galingiau
sios, bet Rusijos pramone yra 
silpna, Rusijos fabrikai negali 
savo kareivius paremti ir jiems 
gana kariszku ginklu pagamin
ti.

Francuzijos Komunistai pa
dare vieną,didele klaida kai jie 
stengėsi užimti ir valdyti Pran
cūzu darbininku unijas. Jie ta 
klaida padare plieno darbinin
ku unijoje. Jie sulygino papras
tus darbininkus su inžinieriais 
ir mokintais darbininkais, be 
kuriu plieno darbas negali būti 
varomas. Szitie inžinieriai ir 
mokinti darbininkai yra kitu 
darbininku vadai, ir jie visus 
datbininkus atkalbino nuo Ko
munistu ir sustabdė visas strei
kas savo fabrikuose.

Mes Amerikoje pykstame kai 
mums pasako kad sziais me
tais bus.mažai mėsos, bet visam 
svietui sziais metais bus labai 
mažai duonos. Tie kurie rupi- 
-ę, . ...

naši apie maista del Europos, 
sako kad sziais metais Europos 
žmones gaus deszimts milijonu 
mažiau kviecziu ir kitu javu.

Czekoslovaki jos Komunistai 
labai susirūpino. Rusija jiems 
daug ko prižadėjo bet nieko ne
davė. Dabar Czekoslovakijos 
žmones jau vieszai ima kalbėti 
priesz Rusija ir kaltina savo 
Komunistus. Komunistai jau 
mato kad jie neteks daug “vo- 
tų,” bąlsu per rinkimus szi pa
vasari.

Butkus sako kad jis vos spė
jo visas savo Kalėdų bilas užsi
mokėti, del taksu susikrapszty- 
ti ir sztai jau Velykos artinasi. 
Reikes moterėlei nauju drabu
žiu ir keliu skrybelaicziu. «

• •

O tam brangumui nėra nei 
galo nei kraszto! Ilgai szitaip 
jau negali būti. Prieisime prie 
galo ar prie kraszto, kai visas 
tas burbulas, eis pukszt!
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Visi žino kas kaltas už visa 
szita branguma. Visi kitus kal
tina in kitus pirsztais bado. 
Biznieriai kaltina darbininkus, 
sako kad darbininkai per daug 
reikalauja. Syki, du sykiu, jau 
treczia syki reikalauja kad 
jiems algos butu pakeltos.

Darbininkai biznierius kalti
na, sako kad kompanijos ir fab
rikantai per daug lupa, per 
daug sau turto kraunasi.

Kiti valdžia kaltina, sako 
kad valdžia perka per daug 
kviecziu ir kito maisto ii’ tavo- 
ro del paszelpos ir del Europos 
atstatymo.

Visi kaltina tuos kurie pasi- 
piriiguoja, parduodami kai 
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brangu ir pirkdami kai pigu.
Ir visi tie kurie kitus kaltina, 

teisybe sako, bet ne visa teisy
be. Nei vienas isz tu prasikal
tėliu nėra sau vienas kaltas, 
bet visi sykiu, visi po biski pri
sideda ir sztai tas paszieliszkas 
brangumas.

' • • 1

Bet, vienos priežasties retas 
kuris paminėjo ar apie ja rasze: 
Tai kad per kara valdžia turė
jo daug daugiau pinigu pada
ryti. Tie pinigai nebuvo bu- 
maszkos ar sidabriniai, bet tie 
Karo Bonai. Tie Karo Bonai 
dabar taip kaip pinigai ir suda
lo kompanijoms ir fabrikan
tams labai gera kreditą arba 
užstatą del biznio, pirkinio ar 
paskolos. Tie Karo Bonai nesza 
nuoszimti, auga, ir tuo paežiu 
sykiu leidžia kompanijoms 
daug daugiau skolintis ar pirk
tis. Reiszkia, tie Karo Bonai 
dvejopa daria dabar atlieka. 
Dabar kaip kompanijos, taip ir 
pavieniai 'žmones turi pinigu 
bankose ir nori tuos pinigus ant 
ko nors praleisti. Bet nėra tiek 
daigtu, tiek tavoro del visu tu 
pinigu.

Vienas mažas laivas inplau- 
ke in New York uosta isz Pana
ma krasztu. Ant to, laivo juri
ninkai buvo visokiu tautu: Da- 
nietis, Kroatas, Lenkas, Rus- 
kis, Yugoslavas ir Azietis. Nei 
vienas isz ju nemokėjo Anglu 
kalbos. Visi jie tik viena Anglu 
žodi buvo insikande ir žinojo; 
tai buvo “ Overtime. ’ ’

Darbininkai gaus apie- de- 
szimta ar dvylikta nuoszimti 
daugiau mokėti. Kai kurios 
kompanijos tada mažiau užsi
dirbs, bet dauguma kompanijų 
labiau pabrangins savo tavora, 
kai darbininkams reikes pakel
ti algas.

Darbininku unijos praleis, 
iszduos apie penkiolika mi
lijonu doleriu ant rinkimu isz- 
rinkti Trumana.

, • • -
U'ž keliu metu mums reikes 

daugiau mokyklų, bažnyczin, 
teatru ir visokiu pasilinksmi
nimo vietų, nes per kara atsira
do daug daugiau kūdikiu negu 
paprastai. Neužilgo jie paūgės, 
paaugs ir paskui užaugs ir skai- 
czius žmonių padidės ir reikes 
visko daug daugiau.

Pernai viena isz keturiu ves
tuvių baigėsi su divorsu, persi
skyrimu.

Bet isz asztuoniu divorsuotu, 
persiskyrusiu žmonių, septyni 
vėl apsiženija ir sudaro szeimj - 
na.

Žmones dabar ilgiau gyvena; 
dabar randasi daugiau senesniu 
žmonių negu pirma. 1940 me
tuose Amerikoje buvo apie de
vyni milijonai žmonių suvirsz 
szeszios deszimts penkių metu. 
Dabar mes turime apie de
szimts milijonu ir szeszis szim- 
tus tukstaneziu tokiu seneliu.

Reiszkia dabar reikia dau
giau pinigu del senatvės pensi
jų.

' ————• 0 -

Darbininku unijos dabar ima 
reikalauti kad algos darbinin
kams butu pakeltos trisde- 
szimts centu ant valandos. Jie 
taip reikalaus iki Balandžio 
menesio kada jau isz tikro susi
kirs. Kompanijos siūlius daug 
mažiau ir visi sutiks ir susitai
kins ant penkiolikos centu dau
giau.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Jurgis Washingtonas, pir
mutinis Amerikos Preziden
tas atsižymėjo savo teisingu
mu. Net ir sziandien vaikai 
mokyklose mokinasi apie ta 
musu pirmutinio Prezidento 
teisingumą. Yra pasaka apie 
Jurgi Washingtona, kad, kai 
jis buvo mažas vaikas, jis nu
kirto vysznaite su savo nau
ju kirvuku. Kai jo tėvas už
klausė: Kas tai padare? Jur
gutis greitai prisipažino.

Karta, kai Jurgis Wash
ingtonas jau buvo Generolas, 
vienas juodukas (nigeris) 
nusiėmė kepure ir ji pasvei-

Teismine Kova
Priesz Neapykanta

NEW YORK. — Pasaka apie 
Miss Ada Lois Sipuel, jauna 
negre, juoduke, kuri du kart 
norėjo instoti in Oklahoma, pa- 
University teisiu mokykla, pa
rodo kai kuriuos punktus apra- 
szytus seniai lauktuose rapor
tuose President’s Commission 
on Higher Education. Komisi
ja. iszleido tris raportus Gruo
džio (Dec.) menesi, ir lygiai 
kaip raportas President’s Com
mittee on Civil Rights, jie pa
brėžia reikalingumą suderinti 
amerikoniszka praktika su 
Amerikos laisves ir lygybes bu
dais.

“Vienas isz didžiausiu musu 
apsileidimu” sako raportas, 
“yra neaprupinimas tinkamos 
lygybes apszvietos progų vi
siems jauniems.” Kiek ir koki 
mokslą musu jaunieji gali in
gyti, priklauso ne tiek nuo ju 
gabumu kaip nuo szeimynos pi- 
nigiszko stovio ir apylinkes 
kur jie gimė, ir kas da blogiau 
nuo savo spalvos ir tikėjimo ju 
tėvu.”

Raportas smerkia segregaci
ja negru ir baltu studentu pieti
niu valstijų mokyklose, ir dis
kriminavimą priesz Žydus, Ka
talikus, Negrus, Meksikieczius, 
Svetimszalius ar vaikus sve- 
timszaliu.

Ada Lois Sipuel atsitikimas 
pasiekė Suvien. Valstybių 
Aukscziausia Teisina tik po isz- 
leidimu “Commission on High
er Education” raportu.

Panele Sipuel, gyvena rytuo
se, bet paeina isz Oklahomos. 
Tos valstijos instatymai reika
lauja kad negrai ir baltieji turi 
lankyti atskiras mokyklas. Bai
gus Langton Universitetą, vie
ninteli valstijos užlaikyta uni
versitetą negrams Oklahomos 
valstijoj ji nori tapti advokatu 
savo valstijoj. Bet Oklahoma 
neturi teisiu mokyklos negrams 
ir 1946 m., Miss Sipuel pasiun
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kino sakydamas, “Labas ry
tas!” Generolos Washing
tonas nuszoko nuo savo ark
lio ir ranka padavė tam juo
dukui. Kiti kareiviai net pa
sipiktino, kad Generolas taip 
save nusižemina, bet Gene
rolas Washingtonas jiems 
pasiaiszkino: “Ar jus mano
te kad asz leisiu tam juodu
kui parodyti, kad jis turi 
daugiau mandagumo už ma
ne!”

Kai jo gyvenimo metai jau 
ėjo vakarop, jis savo drau
gams sakydavo: “Asz nei 

tė savo aplikacija in Valstijos 
universiteto teisiu mokykla, 
bet aplikacija nepriimta, todėl, 
kad ji negre.

Panele buvo insitikrinus kad 
jeigu nėra teisiu mokyklos neg
rams savo valstijoje ji turėjo 
pilna teise lankyti mokykla 
baltiems. Pirmiau žemesnis 
teismas, ir vėliau Oklahomos 
Aukscziausias Teismas iszmete 
jos byla.

1948 m. Sausio menesi jos by
la pasiekė aukscziausia tribu
nolą szalyje Suvien. Valstybių 
Aukscziausia Teisina. Iszklau- 
sydamas reikalus isz abieju pu
siu, aukscziausias teismas grei
tai ir vienbalsiai nusprendė 
kad Oklahomos valstija turi 
paurpinti jai “legal educa
tion” pagal legalius apsaugos 
punktus Konstitucijos Keturio
likto Priedo (“Nei viena vals
tija negali atsakyti asmeniui 
savo jurisdikcijoj instatymo ly
gia protekcija”).

Aukscziausio Teismo nu
sprendimas neminėjo konstitu- 
cionaliszkuma Oklahomos seg
regacijos instatymu. Kada Ok- 
lahomos generalinio prokuroro 
asistentas pareiszke nuomone, 
kad P-le Sipuel nepripažino 
valstijos segregacijos nusista
tymą, teisėja Robert B. Jack- 
son atsake: “Kodėl ji turi taip 
daryti?” Abudu teisėjai, Jack- 
son ir Frankfurter laike, kad 
negalima lyginti teisiu mokyk
la su vienu studentu su Valsty- 
bes universiteto teisiu mokyk
la.

Oklahoma turėjo ar priimti 
P-le Sipuel in Valstijos Univer
siteto teisiu mokykla arba in- 
steigti atskira teisiu mokykla 
negrams priesz Sausio 29 d., 
kada antras semestras Valsty
bes Universiteto teisiu mokyk
los prasidės.

“State Board of Regents for 
Higher Education” pranesze 
budus ineteigti teisiu mokykla 
LangstoJ Universitete ne
grams. P-le Sipuel nutarė vėl 
instoti in Valstijos Universite

vienam žmogui nepavydžiu, 
asz isz pat jaunystes pasiry
žo su visais sugyventi, su vi
sais sutikti; ir szitoks mano 
marsziavimo nusistatymas 
mane veda kaip upe per gy
venimą in amžinystes mares, 
kur asz ramiai užmigsiu su 
savo pro-teviais.”

Gimimo Diena Pirmutinio 
Amerikos Prezidento Jurgio 
Washington© (gimė 1732 me
tuose), kuri pripuola Vasa
rio (Feb.) 22-tra diena. Mirė 
Gruodžio (Dec.) 14-ta diena 
1799 metuose. Turėjo 68 me
tu amžiaus.

PASAULIO
KALENDORIUS
NEW YORK. — Paprastai 

kalendoriai parodo dienas ir 
szventes. Kai kurie kalendoriai 
iszpranaszauja koks oras bus; 
kiti kalendoriai parodo menu
lio dylima ir augima. Senovisz- 
ki kalendoriai turėdavo ir pa- 
sakaieziu, patarlių, patarimu, 
joku ir kitokiu apraszymu.

Mes ežia trumpai visai kitokį 
kalendorių norime paduoti sa
vo skaitytojams. Pasaulio ka
lendorius kuris trumpai paro
dys ka viso svieto valdovai ar 
atstovai daro ar darys per 
sziuos metus.

Sausio (Jan.) menesyje pra
sidėjo Pietų Vokietijos suvie- 
nyjimas. Anglija, Amerika ir 
Francuzij a stengiasi isz vien 
valdyti Vokieczius.

Prezidentas Trumanas nusta
tė ar stengėsi nustatyti kiek 
Amerika duos Europai per 
sziuos metus paszelpos.

Vasario (Feb.) menesyje 
Anglija visus savo isz Ameri
kos pasiskolintus pinigus jau 
praleido ir nežino kur kreiptis 
kitos paskolos.

Kovo (Mar.) menesyje laiki
ne paszelpa Europai užsibaigs. 
Amerikos valdžia turės galuti
nai nuspręsti ir nutarti kiek, 
kada ir kam paszelpa bus duo
dama.

Rinkimai bus laikomi Korė
jos kraszte kur Amerikiecziai 
vis valdo. Rinkimai bus ne vė
liau kaip trisdeszimts pirma 
diena Kovo (Mar.) menesio.

Italija laikys rinkimus Kovo 
septinta diena. Komunistai vėl 
stengsis sugryžti in valdžia.

Balandžio (Apr.) menesyje 
Anglijos valdžia pertvarkys sa
vo užsienio armijas.

Pavasaryje Graiku armijos 
rengiasi pultis ant visu sukilė
liu ir kitu savo prieszu ant sa
vo rubežiaus. Indija su Pakis
tan baigia savo sutartis.

Gegužio (May) menesyje 
Tautu Sanjunga inžengia in Pa
lestina, in Szventa Žeme.

Rinkimai Czekoslovakijoje. 
Czekoslovakijos žmones jau 
ima nerimauti ir drysta vieszai 
Sovietams prieszintis. Visi lau
kia szitu rinkimu.

Prancūzai apie szita laika 
laikys savo rinkimus.

Birželio (June) menesyje 
Amerikos paszelpa Graikams 
užsibaigia.

Amerikos Kongresas nutars 
kaip ir kokis biznis bus daro
mas su svetimais krasztais; Ar 
pirkti ir parduoti už pinigus ar 
mainikauti.

Liepos (July) menesyje Fin- 
landijoje bus rinkimai. Finlan- 
dijos valdžia stengiasi gyvuoti 
tarp kūjo ir priekalo, ji nori su 
Vakarinėmis tautomis drau- 
giszkai gyventi, bet tuo paežiu 
sykiu nenori Rusija inžeisti. 
Žingeidu bus pamatyti kaip tie 
rinkimai iszeis.

Rugpjuczio (Aug.) menesyje 
Niderlandija, ar Holandija lai
kys rinkimus ir balsuos apie In
donezijos laisve ir nepriklauso
mybe.

Anglijos kareiviai pasi
trauks isz Palestinos.

Rugsėjo (Sept.) menesyje 
Tautu Sanjunga laikys savo 
mitingus ar konferencijas Eu
ropoje. Visi sako kad butu ge
riausia tuos susirinkimus lai
kyti Prancūzijoje, nes ten da
bar viskas pigu, skaitant Ame
rikos doleriais.

Visi lauks pjūties. Visos Eu
ropos likimas kabo ant kvie

to Teisiu Mokykla. Po sanvai- 
tes Valstijos universitetas atsa
ke jos aplikacija, inrodydamas 
kad vyrausybe isz trijų moky
toju pasiruoszes pradėti teisiu 
kursus Langston universitete. 
P-le Sipuel advokatai apeliavo, 
įnuodydami kad tiek vienas 
studentas teisiu mokykloje ne
gali ingyti toki mokslą koki 
Valstijos universitetas gali pa
rūpinti.

Tas viskas yra kova priesz 
neapykanta.

Universiteto studentai pa
reiszke norą priimti p-le Sipuel 
savo tarpe.

Tas visas atsitikimas tik pa
brėžia diskriminacijas apszvie
tos dirvoje.

Todėl “President’s Commis
sion on Higher Education” pa
brėžia sekamus punktus: at- 
szaukima valstijų instatymu 
priesz atskirima negru ir baltu 
panaikinti kvotos būda, pagal 
kurios kolegijos suvaržo inlei- 
dima Žydu, Kataliku arba Pro- 
tesitonu, Negru, Meksikiecziu, 
Rytiecziu ir kitu studentu sve
timos kilmes ir iszbraukima isz 
aplikacijos 'blanku visu klausi
mu kurie lieęzia rase, tikyba ar
ba tautine kilme. — C.

Butu Kitaip
Žydelka inpuole pas dak

tarą szaukdama:
Žydelka — Aj vai, ponas 

daktare, ratavokie, mano Ic- 
kus pasiuto!

Daktaras — O kaip tu ži
nai kad jis pasiuto?

Ž. — Niu, ba jisai valgė 
kiauliena.

D. — O daugiau nieko?
Ž. — O ir tarnaite Ona, ku

ri yra Katalike, pabueziavo.
D. — Tai da ne yra dava- 

du, kad pasiuto.
Ž. — Vi haust, ne dava- 

das? O kada butu davadu 
kad pasiuto?

D. — Jeigu butu Ona su
valgęs, o kiauliena pabuezia- 
ves! , 

cziu ir rugiu. Jeigu metas bus j 
derlingas tai visiems gerai; jei
gu ne, tai net ir revoliucijos ga-, 
Ii iszkilti Europoje.

Spalio (Oct.) menesyje viso 
pasaulio darbininku federaci
jos susirinkimas. Czia bus daug 
drąsiu kalbu ir prakalbu bet 
nieko gero nebus nuveikta.

Tautu Sanjunga stengsis nu
tarti kad Arabu ir Žydu Pales
tinas butu nepriklausomas ir 
laisvas.

Lapkriczio (Nov.) menesyje 
Amerikoje bus rinkimai del 
Prezidento.

Gruodžio (Dec.) menesyje 
jau visoje Europoje bus matyti 
ar Europos krasztai eina pir
myn ar trepais žemyn. Žiemos 
szaltis ir didesni reikalavimai 
del szilumos ir del maisto paro
dys in kuria puse Europa 
krypsta.

Istorija apie “AMŽINA ŽY- v 
DA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co.,

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altoi’ukas, maldų knyga Tilžės 
spaudimo grąžais celuloidos apdarais, 
misziu maldos su paveikslais $1.75; 
Vainikėlis, maža maldų knygele, pa
veiksluotos misziu maldos 75c; Afici_ 
eraus auksztu klausimai, o kareivio ■ 
mandagus atsakymai, maiszas juoku 
15c; Alenute ir Jonukas gražios pasa
kos 25c; Apie dangų, saule ir kitas 
planetas 10c; Biblija su apie 379 nau
jais paveikslais su apskaitymu ka jie 
reiszkia $2.25; Celibatas arba neže- 
notu kunigu gyv. 30c; Burtai ir bur
tininkas 35c; Dainų knyga gražiausiu 
dainų 75c; Detroito lietuviu muszty- 
nes, už dalinimą nekatalikiszku lape
liu priė bažnyczios 35c; Pamokslai, 
spyeziai, monoliogai ir pilnas trokas 
juoku 35; Eustachijusa graži apysa
ka isz pirmutiniu amžių krikseziony- z 
bes 35c; Iszganingi dunojimąi apie 
sopulius Motinos Dievo 35c; Girtuok
liu gyvenimas, ju gadzinkos ir szei- 
miniszkas gyvenimas. Nupiesztas su 
15 paveiksliu 35c; Geros rodos ir nau 
dingi pamokinimai 15c; Gudrius pie
menukas, žiemos pasaka 25c; Istorija 
seno ir naujo Testamento 25c; Kaba
las, laimes nuburimai 15c; Karves ir 
gardu suriu padarimas 25c; Keliau
tojai in szventa žente 35c; Lengvas 
būdas iszmokt angliszkos kalbos, be 
kito pagelbos 35c; Laime ir planetos, 
nuspejimai 25c; Paparczio žiedas, nu
sako kur ir kaip ji atrasti 25c; Pata
rimas vyriams ir moterims apie lyties 
dalykus ir kiti szeiminiszki patarimai 
su paveikslais $2.50; Pontsko Piloto 
galas kuris apsud. Jez. 10c; Pekla, 
kur ji yra ir kam reikalinga 30c; Rak
tas in geresni ir laimingesni gyveni
mą nurodo kaip tapti turtingu $1.00; 
Sveikata ligoniams knygute apraszo 
apie 350 visokiu vaistiszku augmenų 
ir nuo ko jie yra 25c;Naujas saviszro- 
las su paveikslais juokingi skaitymai 
40c; Praloto olszausko darbai ir nuo
pelnas už pasmaugima savo meilužes 
su paveikslu 25c; Virėja, kepeja su , 
apie 450 visokiu reikalingiausiu re
ceptu $1; Laiszkams popiera in Lie
tuva su pasveikinimais ir dainei, 1 
tuz. 40c. ŽOLES ARBATOS FOR
MOJE: Kiekvienos rusies atskiriai in 
pakelius su lietuviszkais ir angelskais 
nurodimais. Nuo nervu, iszgasczio, 
bęmieges, galvos ir sprando skaudėji
mo ir visokios nervu suirutes 85c;Nuo 
suvalinjimo ir pataisimo kietu viduriu 
60c; Nuo inkstu ir streinu skaudėji
mo, varo laukan akmenėlius 60c; Ne- 
sislapyk bemiegant 60c; Nuo kosulio, 
dusulio ir mainu astmos, lengvina at- 
koseti 60c; Nuo cukrines ligos 85c; 
Nuo nemalonaus kvapo isz burnos 85 
c; Nuo užisenejusio nosies ir galvos 
katario, hay-fever, $1.25; Nuo viso
kiu rumatisku sausgeliu 60c; Vyrisz- 
kumo pataisimui, oh boy, geraveikia 
ne tik vyriams, bet ir sutingusias lei- 
dukes pa-akština $1.25; Moterių mė
nesiniu reguliavimas 60c; Gimdos to
nikas praszalina kliūtis nevaisingu
mo 75c; Trajanka del arielkos 75c; 
Pailiu arbata 85c, Mostis $1.25; Nuo 
surūgusio pilvo, heart-burn 85c; Nuo 
szirdies ir vandeninies ligos 60c; 
Kraujo valytojas valo krauja 60c; 
Plauku tonikas augdina plaukus valo 
paliszkanus ir apsaugoja nuo slinkimo 
ir pražylimo 60c; Seneliu arbata ku
rie nuvargę ir negali ramiai pasilsėti 
85c; Aukszto kraujo milteliai 5 unc. 
$1; Tyra mostis malszina bile koki 
nežiuli rože, eczema ir t. t. $1.25; Ra
munėlės, trukszoles, liepos žiedai, Va
lerijonai, peliunas po 25c; gausit pas

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



______________________________ - _______________ * ‘ S A U L E * ’ MAHANOY CITY, PA.

Pasaka Apie Karalaite
V A KALAITE sėdėjo prie sa

vo pilies lango, ir žiūrėda
ma in kylanczius isz tolimu ma 
riu debesis, klausė saves, kam 
gyvenanti ?

Karalaitei sukako dvide- 
szimts metu, bet atrodė, ji dau
giau ir mažiau; ji'buvo juodais 
plaukais, bet vietomis spindė
jo jau isz ju sidabras, veidas 
buvo skaistus, bet turėjo dram
bliakaulio spalva.

Jos tėvas ir broliai žuvo ka
rėj, o sužiedotinis, Iszpanijos 
karalaitis, apleido ja, sužinojus 
kad tėvo palikti jai turtai nėra 
taip dideli kaip galima buvo 
laukt.

Ir sztai, pasiszalinusi in pili 
prie juru, ji klausė save, kam 
gyvenanti ?

Ji jau nekentejo daugiau, 
bet kartais apraudodavo tuos 
laikus, kada bent kentėjo, ka
da vargas užklupdavo ja netik 
kaukdamas kaip vėtra, bet ir 
žaibuodamas kaip griaustinis. 
Tada josios iszdidumas blasz- 
kesi sūkuryje, lyg apkaustytas 
liūtas, jei reke, draskė dantimi 
savo kanezia kai kada apgalė
dama jas. Laikas, tas niekelio 
neszauktas gydytojas, trupi
niais nesze isz jos krutinės ser- 
ganezia szirdi; dabar visa tylė
jo, visa buvo tuszczia aplink ja 
ir joje paežio jo, ir ji verke tu 
dienu, kada ji, bentgi kentėjo. 
Dabar dienos riedėjo abejingai 
nei geros, nei blogos, o tik ilgos, 
ilgos, nors ir buvo žiema. Bet 
žiema stovėjo minkszta mariu 
dūsavimu suszildyta. Aržuolai 
miszke ties pilim užlaikė visus 
savo iszauksintus sausus lapus 
ir vėjui, pakilus, per medžius 
matėsi žole, spindinti kaip ža
les vanduo. Vakarais dangus 
buvo toks skaistus, kad net per 
uždarytus langus karalaitei ro
dėsi buk ji matanti kaip juda 
žvaigždes.

Ta. vakaru, debesys iszkilo 
už miszko ant juros. Tai (buvo 
jau pavasario debesys, gelsvai, 
rausvai, maiszyti su žydriu, ir 
pirma syk po ilgu menesiu ka
ralaite panorėjo verkti, pa
klausė saves, kam ji gyvena. 
Del ko, kam verkti? Szis klau
symas sulaikė jos aszaras 
skruostuose, panasziai kaip ra
sos laszai susilaiko ant vora
tinklio. Bet viena aszarele stai
ga nuriedėjo jai ant krutinės 
nukrito ant priejuostes. Kara
laite suprato vergianti pati sa
ves, nes jai pasidaro gaila saves 
ir tukstaneziai kitu aszaru pa
sipylė isz akiu ant krutinės, nuo 
krutinės ant priejuostes, ir taip 
ligi žemes.

Tada jai pasirodė, buk ji at
siminusi, ka tai prašzant jos 
pagelbos, ir ji paliovė verkusi 
ir atsiminė, kad ji pati laukia 
isz saves pagelbos. Ji atsistojo 
ir pasiryžo iszteketi, susilaukti 
vaiku, kuriems suteiks kare, 
nužudytu broliu vardus, vaiku, 
kurie iszauge irgi numirtu ka
ro laukuos. Szi karta vyra ji 
norėjo pasirinkti isz neturetė- 
liu, taip kad jos turtai jam at
rodytu daug didesni negu Isz
panijos karaliaus. Ir ji panorė
jo isz pradžių pažinti ji, ta vy
ra, kad neatsitiktu kaip ana 
syk su karalaicziu, kurio ji vi
sai nebuvo maeziusi.

Ji pasiszauke sargybos vir- 
szininka.

— Asz noriu Iszteketi. Mae 
nusibodo visus vakarus sėdėti 
vienai, dabar kada bus galima 

atidaryti langus ir pradės 
cziulbeti laksztute. Bet asz no
riu neturtinga vyra, kuris bu
tu, vienok, valybas ir neburno
tu Dieva.

— Sunku rasti“ toki, atsi
liepė virszininkas iszkeliaves 
visa pasauli.

Bet vis-gi da ta nakti, jis 
iszsiunte szauklius, jieszkoti 
neturtinga jauniki, bet valyba 
ir garbinga.

Po septynių sanvaieziu su- 
gryžo szaukliai. .Sargybos vir
szininkas nuėjo praneszti ka
ralaitei. Langas buvo atdaras 
ir oras kvepėjo gėlėmis ir žas- 
minais.

— Karalaite neturtinga, va
lyba ir garbinga jaunikaiti su
radome ežia, ties pilim pamary. 
Jis žvejys ir nežinia isz kur 
czion atkeliavo. Jis gražus, gy
vena trobelėj, aplink kuria isz- 
sikerojo rožes, turi laiva su 
geltonom burėm ant kuriu isz- 
tapytas Kristaus paveikslas.

—• Puiku, atsiliepė karalai
te.

— Bet jis nenori vesti!
Karalaite nieko neatsake. Ji 

pamanė, kad, gal but, žvejys 
sarmatijasi užeiti pas ja ir pa
siryžo pati aplankyti ji.

Ji persivilko kaimiete apsi- 
riszo skarele ir pamanė apie 
ta džiaugsmą, kuri jisai suteik
sianti betureziui, kai jis suži
nos, vedas turtinga žmona.

Ji buvo mažom kojelėm, pri
pratusi vaiksztineti slidžiomis 
grindimis ir jai reikėjo daug 
laiko ateiti in ta vieta, kuri bu
vo taip arti, kad isz ten girdė
josi, kaip pilyje dainuoja tar
naites sijodamas miltus, priesz 
kepant duona.

Nendrių bakūže riogsojo lyg 
didelis krepszis terp laukiniu 
rožių, ir tas darželis buvo pil
nas pupoliu, pradėjusiu sprog
ti bet taip lėtai, lyg jos nenorė
jo kad isz karto pasirodytu vi
sa ju gTO'Žybc.

Jura buvo, žydra, ir ant lin- 
guojaneziu laivo buriu nupiesz- 
tas Kristaus paveikslas lyg lai
mino visa aplinkine.

Žvejys tik ka sugryžo ir dė
liojo isz dėžės sidabrines žuvis. 
Jis pasisuko in pakraszty, ir 
akys jo buvo tokios mėlynos, 
kad priverto nublukti dangų ir 
jura. Pamatęs kaimiete, jis pa
sisveikino ir pakvietė bakūžėm

Nori Policijanto Darbo

Mrs. Frances H. Dwire,
buvusi policijante Clevelan- 
do mieste, ir jau dabar mo- 
cziute, pranesza kad ji stoja 
in rinkimus de^ Lake Apy
gardos Sherifo, policijos vir- 
szininko vietos. Ji sako kad 
jeigu ji laimes rinkimus, ji 
uždraus ir iszkasavos visas 
vietas kur yra losziama isz 

pinigu.

— Asz laukiu tavęs, pasakė 
jis.

Ji visa suvirpėjo.
— Reiszkia, tu geidi ma-

Acziu Dievui jau ka vyrai, 
Suvis davadni, tai jau

gerais 
Jau taip negriksznuoje, 

Ir tiek nekaziruoje, 
Ir nesipaszyuoje.

Taigi, jau atvėso kraujas, 
Apsimalszino, kur kas, 

Musztynes konia gala gavo, 
Kožnas suprato kvailumą savo. 

Iszsigerti da kaip kokis 
iszsigere, 

Bet taip nepasigere.
Jau ne boto, 

Kad kauszelio neiszriauktu, 
Arba czcrkeles neiszmauktu. 
Bet užstojo didele atmaina, 

Gavėnia,—už tai, 
Negirtuokliauja, norints pede 

gauna, 
O ir nustojo kazyrauti, 

Ir susikivirezinus in teismas 
szokti.

P r a s i v a r dž i a v i m a i d i n go, 
Rodos kad kitoks vejas užputę,

Ir viską apstabde. 
Teisybe, ir moteriukes per gera 

buvimą, 
Tai da mano kurna užima, 
Turi nebage visur lapsėti, 
Ir kaip kokia apkoezioti.

Bet ir tosios jau protą gauna, 
0 kaip kokia ir guzute 

neragauna, 
Jau taip ne inirszta, 

Ant doros kelio sugryžta.
Teisybe, vertos buvo kolioti, 

Ir gerai koezioti.
Sziandien jau taip teismo 

nevaro, 
Ir vyrai ne tai]) skundžesi, 
Vaikelius savo prižiūrėtu, 

Baimes Dievo mokytu, 
Ir dukreles prie darbo 

pratintu. 
Pinigu ant niek nemetytu, 
Dresiu brangiu nepirktu, 
Ba vyrelis lieja prakalta, 
Ir naikina savo sveikata. 
Ašz kad paezia tureezia, 

Tai dideles valios neduezia, 
Kad mano uždarbiu mėtytu, 

Niekuiekius pirkinėtu.
Pirmas prietelis tai pinigas, 
Be pinigo žmogus vargszas, 

Kaip pinigu neturi, 
Niekas ant tavęs nežiūri. 

Kaip žmogus jaunas ir drūtas, 
Tai manstina, kažin kas, 

Jog visada uždirbti gales, 
Ir visada pajiegas turės.

Prie cento, centelis, 
Pasidaro szimtelis,

O jeigu pinigėlius iszdavinesi, 
Tai ant senatvės nieko neturėsi, 

Bada ir vargą kentėsi.
Taigi, tuosius mano žodžius 

, paminėkite,
Gilei in pakausi insidekite,

O pamatysite, 
Kaip gerai iszkirsite, 

Ir man už tai dekavosite.

nes ?
— Žinoma, asz geidžiu ta

vęs. Dabar, kai jura rami ir 
laksztutes daina primena sire
nas, liūdna būti vienam. Bet tu 
atėjai.

Ji nedryso žiūrėti jam in 
akis, kaip jis jai tiko. Ji jautė
si priesz ji klusni, lyg isztikru- 
ju ji butu buvusi kaimiete. Pa
galiau, ji ramiai tarė:

— Sako, esą tu nenori ves
ti.

— Taip, atsake jis, susi
lenkdamas, ties da tebegyvo
mis žuvimis kurios iszszokda- 
mos isz krepszio virpėjo ant že
mes. Man pasiūlė in paežius 
kaimyne karalaite bet asz ne
norėjau jos. Asz karalaitis, sa
ke jis, pakeldamas savo gražu 
veidą, lyg prinokusiu vynuogių 
kekėmis, plaukais. Asz privalė
jau vesti karalaite, kuria pa
mylėjau. Bet mano ministeris 
man neleido vesti, nes pasimi
rus josios tėvui pasirodė, kad 
josios turtas nėra taip didelis, 
kaip buvo laukiama. Tada su
pykęs asz atsitolinau ir priža
dėjau gyventi neturte ir vesti 
neturtingą mergaite.

— Asz toji karalaite, kuria 
tu norėjai vesti, ir asz noriu im
ti tave toki neturteli, koks tu 
esi.

— A, man, asz negaliu vest 
tavęs, nes asz padariau inža- 
dus imti paezia gimusia isz ne
turtingu tėvu.

Ji pasikėlė ir iszejo: iszdidu
mas priverte ja skubiai žings
niuoti, nors jos mažos kojeles 
tebuvo pripratusios prie sli
džiu grindų. Kerszydama ji pa
liepė sargybos virszininkui, 
kad ne viena mergaite, netur
tinga gimusi, niekad nedrystu 
vaikszczioti per miszka in pa
mario krumus.

Ir ji vėl atsisėdo prftj savo 
saliono lango, ir klausė saves, 
kam ji gyvenanti?

Žydėjo giria, ir gėlyne atsi
vėrusios rožes rodėsi saulei vi
soj savo gožė j, kaip numylėto
ji savo mylimajam. Girdėjosi 
kuždėjimas juros ir gelžnos 
tarnaieziu dainos vėliau kuž
dėjimas dainos nutilo. Visa at
rodė negyva, negyva isz meiles. 
Vargszas karalaitis sėdėjo prie 
sustingusios juros, ties laivu ir 
ant buriu Kristaus, ir-gi negy
vas, nuleido galva. Vargszas 
karalaitis sėdėjo pasirėmęs al
kūnes ant keliu ir jo rankos 
spaude plauku kekes. Netur
tinga mergaite ne ėjo ir jis nerio 
romis maustė apie ta karalaite, 
vienok nesvyruodamas savo 
pasiryžime.

Ir ji taipgi ten, virszuj, sva
jojo apie ji nes tai buvo vienin
telis beturtis, valybas ir gar
bus, koki tik buvo galima su
rasti visam pasauly. Bet ka
dangi jis nenorėjo jos tai ji 
klauso save kam ji gyigvenanti? 
Ir verke žiemos dienas, kada 
bent langas buvo uždarytas. 
Dabar-gi jis buvo atdaras ir 
girdėjosi laksztutes cziulbeji- 
mas. Ir jos dainos pripildė nak
ti visu tuo ka tiedu insimyleje, 
sėdi toli viens nuo kito, negalė
jo iszreikszti žodžiais. — P. G-.

— GALAS —

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 150 ::
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”

DSUO Filomena paliete lupo
mis klausyklos langeli ir 

pradėjo kureziu, tykiu balsu 
kalbėt:

“Dvasiszkas tėvo, mane kan
kino abejone, ar asz nenusidė
jau. Man sanžine pasako taip, 
taip, tai-ne. Ir keista! Kuo
met ji sako ne, asz keneziu kur
kus daugiau, negu kuomet ji sa
ko, taip.”

“Asz visa teisybe papasako
siu, priesz jus iszpažinsiu. Nie
ko nepaslapsiu. Panedeli apie 
pusiaunakti dažiuruojantis li- 
gonbuteje daktaras, kur asz pa
maniau sesele Marija, pasakė 
man, kad Nr. 7 penktoj palatoj 
mirsztas ir kad jo mirties osa 
gali laukti isz vienos valandė
lės in kita; visokiame atvejuje, 
priesz szvintant, viskas busią 
pabaigtas kentėjimai neilgai 
prasitęsia. Bet jeigu, pridūrė 
jis, prireiksią mano dalyvavi
mo, sesele, nesivaržykite, pa
kvieskite mane, ir asz tuojaus 
gi ateisiu. Jus tiktai per kiek
vienas deszimt minueziu duoki
te po szaukszta szitu vaistu.

Mergyte, Kaip Žuvyte

Ar kada girdėjote kaip ki
ti didžiuojasi sakydami, kad 
jie ta ir ta mokėjo ar galėjo 
padaryti net pirm negu jie 
galėjo vaikszczioti? Tik pa
sižiūrėkite in szita mažyte 
mergyte, kuri gales didžiuo
tis kai ji užaugs kad ji mokė
jo plaukti pirm negu ji galė
jo stoti didute ir vaikszczio
ti.

Sherry Lynn Whitford, 
isz Los Angeles yra tik devy
nių menesiu amžiaus mergy
te ir jau moka kaip žuvyte 
plaukti. Ji gali pati sau vie
na net dvideszimts pėdu per
plaukti. Ji eina maudytis 
tris sykius in diena ir ir jau 
moka plaukti kniupszczia ir 
augsztieninka. Ji plauke 
pakiszus savo galvute po 
vandeniu. Czia gera ir gra
ži plaukike leidžia ta mažyte 
in vandeni.

Daug musu Lietuviu vai
ku ir mergaieziu da ir dabar 
nemoka kaip plaukti, už tai 
kad musu tėvai neleido juos 
eiti maudytis kai jie buvo 
jauni ar maži. Tai didele 
skriauda musu jaunimui, ir 
musu tėvai negerai dare kai 
jie draudė kad vaikai ne eitu 
maudytis.

Kai karas iszkilo ir musu 
vaikai, vyrukai buvo imami 

Asz, kaip papratusi, atsisėdau 
ant kėdės prie ligonio lovos ir 
mintimis pradėjau melstis už jo 
duszia. ’ ’

“Už keno duszia ■”
‘1 Nelaimingojo, besirandan- 

czio kankesia.”
‘ ‘ Reikia, tai buvo> vyras ? ’ ’
“Argi asz szito nepasa

kiau?”
“Tu, mano vaikeli, pasakei 

tiktai Nr. 7, o numeris neturi ly
ties. Na, toliau!”

“Laikrodis iszmusze tris va
landas, kuomet ligonis silpnu, 
su pertraukom, užkimusiu bal
su prasznabždejo: Sesele Filo
mena, nejaugi taip vėlu?”

“Nuo pusiaunakties jis gulė
jo kaip ir giliam snaudulyj. 
Stiprinkites, susznabždejau asz. 
jam in ausi, stiprinkities! Bet 
staiga jis prakalbėjo, lėtai, bet 
taip suprantamai, kad‘buvo ga
lima kiekvienas žodis iszgirst:

“Asz pasirengęs. Labai liūd
na, neiszpasakytai liūdna, nu
mirt einant 25 metus, bet reikia 
nusilenkt likimui. Ir rasit, taip 
geriau. Asz visuomet buvau

in vaiska, valdžia insake kad 
visi turi iszmokti plaukti. 
Bet laiko buvo trumpa ir 
daug musu vaiku važiavo ii*» 
kara, nemokėdami plaukti. 
Karo Sztabas pranesza kad 
daug musu vyruku žuvo 
kaip tik už tai kad jie nemo
kėjo plaukti ir nebuvo pri
pratę prie vandenio.

Kai mes augome musu ma
mytes uždrausdavo mums ei
ti maudytis. Bet tas uždrau
dimas tik tiek padare kad 
mes lindome in visokias sky
les maudytis, kur buvo ne
sveika ir pavojinga. Kad 
musu tėveliai ir mamytes bu
tu mums pavėlinę eiti mau
tis, mes butume eje ten kur 
yra gerai prižiurema ir kur 
vis buvo keli vyrai kurie mo
ka gerai plaukti.

Paprascziausias grasini- 
isz musu mamycziu būdavo: 
Ne eik maudytis, nes jeigu 
prigersi, asz tave primusziu!

Bet mes visgi lindome in 
skyles ir balas ir pliki mau- 
diemies. O tie kurie nebuvo 
tokie drąsus, ir sziandien ne
moka kaip plaukti ir bijosi 
vandenio.

Dabar didesnes mokyklos 
jau po prievarta mokina vai
kus kaip plaukti, ir tas vi
siems in sveikata.

vienui vienas. Asz buvau varg
szas. Vis svajojau tapt poetu, 
bet nieko neiszejo. Svajojau, 
kad kas nors mane pamylėsiąs, 
bet niekas manės nepamylejo. 
Jeigu jus dabar szalia manes 
nesedetumet, tai man prisieitu 
numirt vienatvėje visu apleis
tam, kaip tyruose.”

Czia jis nutilo ir asz pakar
tojau : stiprinkites, mano broli, 
ir atsidėkite Dievo Apveizdai!

Už keliu minueziu jo puikios 
mėlynos akys prisipildė asza- 
romis ir jis tarė: “Neatsakyki
te man, sesute Filomena, pas
kutine malone!” Asz atsakiau: 
‘ ‘ Mano broli, visa, kas tik bus 
mano valdžioje.” Jis tese: Ar 
norite, idant asz isztikruju ray 
miai numireziau? Idant bemir- 
damas asz laimincziau Tvėrėja, 
mane sutverusi?

“Taip privalo numirt kiek
vienas tikintis Krikszczionis, 
atsakiau asz.”

“Teisingai, labai teisingai, 
mano dukrele,” tarė kunigas.

“Mirsztantis maldavo: Taip 
pagelbekite man, sesute, ramiai 
numirt. Padekite man peržengt 
szio gyvenimo slenksti, kuri 
asz turiu apleist, duokite man 
pereit in kita pasauli, su dėkin
ga atminezia apie jusu neiszpa- 
sakyta. geruma! Sesute Filome
na, pasigailenite mirsztanczio. 
Bukite gailestinga, pabueziuo- 
kite mane.”

‘ ‘ Pabucziuoti ?- ’ ’
“Asz velei pakartojau: Stip

rinkites, mano broli! Ruoszki- 
tes prie Vieszpaties buczkio!”

“ Gerai, teisingai, mano duk
rele. ’ ’

“Bet sztai mirsztantis surin
ko savo paskutines jiegas ir su 
aszaromis balsiai pakartojo: 
Padarykite man ta malone! Ne 
jaugi, jus, sesute Filomena, ne 
suprantate, kad tai busiąs ma
no iszganimas? Nejaugi jus no
rite atgaila kamuotis? Ar jus 
norite mano paskundos, ar no
rite kad bueziau prakeiktas?”

“ Na., o tu, ka, mano dukrele, 
o tu?”

“Asz taip szitu žodžiu iszsi- 
gandau! Asz galvojau kad jei
gu jis numirtu be atgailos ženk
lo, jis busiąs amžinai prakeik
tas ! Asz manau kad, jam atsa
kiusi, asz per visa ‘ gyvenimą 
bueziau priversta gailėtis. Asz 
žinojau, kad mirtis, da priesz 
szvintant turinti ateit ir kiek
viena praleista valandėlė tik
tai priartinanti nelaimingąjį 
prie karsto. Aplinkui 'buvo ty
ku, žiburiai, buvo beveik užge
sinti, baltos lovos toje ūkanoje 
atrodė, kaip szmcklos. Asz gir
dėjau, kaip jo alsavimas kas 
karta darėsi vis sunkesnis ir 
sunkesnis. Rodėsi, sztai-sztai 
jis iszleisias paskutini kvapą. 
Asz ties juo pasilenkiau ir ji pa- 
bueziavau.

Man pasigirdo, kad jis tarė: 
Acziu! Ir nusiraminusi, asz vė
lei pradėjau melstis.”

“Mano dukrele, ir in kur tu 
ji pabueziavai? ” Paklausė pa- 
sznabždomis kunigas, stengda
mas paslėpti apimanti ji susi
jaudinimą, visiszkai supainio
jusi jo mintis.”

—TOLIAUS BUS—

US!?3 Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigui 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

‘‘Saules’’ Redyste.
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Žinios Vietines Žydai Palestine

— Gerbiamoji Motina M. 
Dovydą, musu Pranciszkiecziu 
Seselių Generale Motina isz 
Pittsburgh, Pa., ana diena lan
kėsi Mahanoy City pas Seseris 
musu parapijos mokytojas, ir 
prie tos progos aplanke Gerbia
ma musu kleboną, Kun. P. C. 
Czesna.

Vasario 13-ta diena Gerbia
moji motina isz ežia iszvažiavo 
in Philadelphia, Pa., aplankyti 
tenSzv. Jurgio parapijoje kitas 
Seseris mokytojas.

Vasario 27-ta diena Motina 
Dovydą, drauge su Sesere M. 
Karolina iszplauks laivu isz 
New Yorko in Brazilija, kur 
szi pavasari bus szventinamas 
naujas Seserų Vienuolynas. Se-

ir dabar turime jo laikytis ir 
iszpildyti savo pasižadėjimus. 
Jie sako, kad nepaisant ka mu
su valdžia darys ir kaip Arabai 
pyks ant musu valdžios, jie vis- 
tiek parduos savo aliejų musu 
biznieriams nes Arabams labai 
reikia Amerikoniszku doleriu. 
Jie sako kad patys Arabai yra 
pareiszke kad j u valdžia prie- 
szinasi Palestino padalinimui, 
bet ji nieko nedarus užpykinti 
Amerikos biznierius ir sugadin
ti aliejaus bizni.

Ka musu didžiūnai Washing
tone darys ir kaip jie szita klau
sima iszrisz tai negalima pasa
kyti. Laikrasztininkai užklau
sė Washingtono tarybos: Kur 
Amerika stovi ir kaip szita,s 
klausimas bus iszrisztas? Jiems 
buvo atsakyta kad Prezidentas 
Trumanas nusistatęs remti 
Tautu San jungos nusprendimą.

retoriaus Marshall tvarkai Eu
ropoje prieszinga.

Tam Darbininku Tarybos 
Sekretoriui buvo griežtai insa- 
kyta kad ateityje jo laiszkai in 
kitas unijas ar darbininkus 
Užsienyje turi eiti per CIO uni
jos rankas ir kad jam nevalia 
sakyti ar raszyti visos unijos 
vardu.

Matyti kad unijos jau ima su 
siprasti ir nujausti kad Komu
nistai ir kairieji vadai joms 
garbes neatnesza ir kad visos 
unijos būva smerkiamos del ke
liu puskeptu vadu.BANKOS NENORISKOLINTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dabar moteriszkos sukneles

Tokiu biznierių sziandiert 
tukstaneziai randasi, ir dau
giau atsiras, jeigu bankos jiems 
neskolins pinigus! Kiti biznie
riai eina in kompanijas kurios 
pinigus skolina. Bet ežia jie 
dvigubai ar trigubai didesni 
nuoszimti turi mokėti.

Paprastam žmogeliui skola 
isz bankos'tai didelis daigtas, 
bet biznieriai ta kasdien daro. 
Jiems daug geriau imtis isz 
bankos skola, negu savo pini
gus vartuoti. Ir ne už tai kad 
jie ka neteisingai daro, bet kad 
taip biznis ežia Amerikoje yra 
daromas. O jeigu bankos ne
skolins pinigus tiems biznie
riams, tai biznis bus prastas, o 
jeigu biznis prastas, tai ir dar
bai bus prasti!

UŽTARIA LIETUVA
šuo Karolina Braziliecziams su
grįžus in ju tarpa.

Naujas 'Pranciszkiecziu Vie
nuolynas Brazilijoje stojasi tik
renybe dėka daugelis Ameri- 
kiecziu auku. Seseles visuomet 
dėkingos už aukas ir visokia 
pagelba joms teikiama. Atsily
ginimui jos meldžia Geraji Die
vuli laiminti ju geradarimo.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Elencherio, taipgi pasninkas.

.— Jonas Gustaitis, isz Lo
cust Valley, senas gyventojas 

; numirė pereita Subata 8-ta va
landa vakare, Ashland ligonlbu- 
teje, sirgdamas trumpa laika. 
.Velionis atvyko isz Lietuvos 
daug metu atgalios, o apie asz- 
tuoniolika metu atgal persi
kraustė in Locust Valley. Buvo 
narys Szv. Juozapo parapijos. 
Jo pati Marijona mirė du metai 
atgal. Paliko dideliame nuliū
dime 4 sūnūs ir 3 dukterys: 
Prana isz Florida; Margarie ta 
Roberts, Philadelphia; Joną 
namie; Adele, pati Anthony 
Ruppersburg, Columbus, Ohio; 
Reimunda, Maple Hill; Edvar
du, Shenandoah ir Jennie na
mie. Taipgi tris anukus ir viena 
sešeri Helena Dabuliene isz 
Shenandoah. Laidotuves invy- 
ko Seredoj, su apiegomis Szv. 
Juozapo 'bažnyczioje 9-ta valan
da ryte ir palaidotas in Szv. 
Jurgio parapijos kapines Shc- 
nadoryje. Graborius L. Tras- 
kauskas laidojo.

— Sukatoj Szv. Popino, 
taipgi pasninkas.
; .-— Charles R. Curvey, 48, 
metu amžiaus nuo 325 E. Cen
tre Uly., kuris yra bendrasavi- 
ninkas Lykens Valley Coal Co., 
kasyklos, likos pavojingai su
žeistas per automobiliu, kuri 
vare Gene Campbell, 18 meta 
vyrukas isz Maple Hill peczes. 
Nelaime atsitiko Nedelioj apie 
4:30 valanda popiet arti Third 
ir E. Centre Ulycziu. Žmogelis 
likos skaudžiai sužeistas in gal
va ir kuna ir likos tuojaus nu
vežtas in Locust Mt. ligonbute- 
je kuris numirė Seredoj 11:40 
valanda ryte. Velionis prigulė
jo prie Szv. Fideliso (Vokie- 
cziu) parapijos. Paliko paezia, 
2 sunu, 3 seserys ir du brolius.

Žydai žiuri in ateiti ir jau 
rengiasi ir ruosziasi del tos 
žemes kuri bus jiems paskir
ta Palestinoje. Czia jauni 
Žydai ir Žydelkaites lavina
si ir manksztuosi kad prisi-

rengus del Žydu taip vadina
mos Haganah armijos. Mo
kyklos vaikai ir mergaites 
dabar eina karo musztra kad 
visi butu prisirengė del karo 
kuri Arabai prižada ir ren

giasi paskelbti priesz visus 
Žydus. Mergaites ir vy
rukai neszioja kariszkus dra
bužius ir skaitosi kaipo tik
ri karininkai.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Gavėnios Neda
lia, taipgi ta diena (1387 me
tuose) Lietuviai priėmė Kriks- 
Czioniu Tikiejima, Nedelioj 
taipgi yra Amerikos Szvente 
Jurgio Washingtono Gimimo 
diena, bet kiti taipgi apvaiksz- 
tines ta Szvente Panedelyje; 
Panedelyje pripuola Szv. Petro 
Daminano; Utarninke Szv. Mo- 
tiejo Apsz., Seredoj Szv. Motie- 
jo, taipgi pasninkas; Ketverge 
Szv. Valburgo; Petnyczioj Szv.

Nestoro; Sukatoj Szv. Gabrie- 
lio.

— Ponas Simonas Staniulis 
su paezia isz Shenadoro, ana 
diena motoravo in miestą su 
reikalais ir prie tos progos at
lankė ir “Saules” redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata už 
laikraszti “Saule,” nes ponst- 
va Staniulei yra seni skai
tytojai. Acziu už atsilankymu.

St. Clair, Pa. — In mažiau 
negu trisdeszimts szeszias va
landas tris mainieriai žuvo mai- 
nose, kasyklose. Treczias mai- 
nierys, Stephen Legaza, ketu
rios deszimts metu amžiaus 
žmogus buvo ant sykio užmusz- 
tas aut Peach Mountain, kai ke
liolika tonu anglies ir akmens 
ji pagavo.

Ankscziau Nicholas Panko 53 
metu amžiaus ir Michael Ma- 
halsky, 43 metu amžiaus niai- 
nieriai 'buvo užmuszti in St. 
Clair Coal Kompanijos mainas. 
Jie timberius state paremti lu
bas mainose kai visos lubos in- 
krito.

Maizeville, Pa. — Szv. Liud
viko bažnyczioje bus Keturios 
Deszimts Valandų Atlaidai, 
Vasario (Feb.) 22, 23 ir 24 die
nas. Klebonas Kunigas Andrius 
Degutis užsikviete apylinkes 
kunigus, kurie pribus su dvasi
ne pagelba ir pasakys pamoks
lus per visus tris vakarus.

Pottsville, Pa. — Ponia Mar
garita Klimiene, Sukatos vaka- 
ra paslydo ant ledo ir iszsilau- 
že kaire ranka. Ji dabar namie 
gydosi. Klimai yra “Saules” 
seni skaitytojai ir uolus rėmė
jai. Visas redakcijos sztabas 
reiszkia savo užjuojauta ir vė
lina kad Klimiene greitu laiku 
pasveiktu.

NEW YORK, N. Y., — 
Viskas vėl ima brangti. Szierai 
ir stockos jau vėl ima gryžti in
savo augsztas vietas. Net ir 
maistas, kuris taip netikėtai at
pigo vėl ima brangti.

JERUZOLIMAS. — Trisde
szimts Arabu buvo nužudyta 
kai jie užsipuolė ant Tirą Tsvi. 
Czia ne Žydai atsikirto, bet bu
vo tame miestelyje Anglijos ka
riuomene.

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Tautu Sanjungos Komisija pra- 
nesza kad be tarptautines ar-

mijos nebus galima paskirstyti 
Palestina Žydams ir Arabams.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas sako, 
kad Amerika pritars Tautu 
Sanjungos nusistatymui ant 
Palestinos klausimo, bet Ame
rika nieko pati nedarys ir nie
ko nepatars.

MOSKVA, RUSIJA. — So
vietai, atsikirsdami ir norėda
mi pasiteisinti, kai buvo paro
dyta kad jie su Hitleriu tarėsi 
visa svietą užkariauti, dabar 
sako, kad Amerika norėjo su 
Hitleriu susitaikinti, ir tyczia 
neatidarė savo antra frunta va
karuose, kad duoti Hitleriui 
laiko ir progos Rusija sumusz- 
ti.

Daugiau Pinigu Grai
kams Ir Turkams

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rimu ir pagelba. Tikimasi kad 
neužilgo Graikijos valdžia tu
rės apie penkios deszimts tuks- 
taneziu kareiviu sargu, o visa 
kariuomene susidarys isz dau
giau negu 132,000 kareiviu.

Bet visi karininkai ir diplio- 
matai pataria Prezidentui Tru- 
manui rankas nusimazgoti ir in 
szi klausima savo nosies nekisz- 
ti. Ar Trumanas paklausys tu 
karininku ar užsispyrės savo 
užgaidas varys, tai negalima 
pasakyti.

Paimtas In Vaiska

Niek Datsis, Amerikietis 
kuris buvo barberys, plauku 
kirpėjas, Worcester, Mass., 
buvo suimtas in vaiska pri
verstas stoti kaipo Graiku 
sukilėliu barberys. Jis apsi
rengęs kaip koks ubagas pa
bėgo nuo tu sukilėliu. Jis 
sako kad Graikai sukilėliai 
dabar visus ima in vaiska, 
net vagia vaikus ir po prie
varta priverezia visus ka
riauti ar kitais budais jiems 

tarnauti.

TAUTU SANJUNGA
IR PALESTINAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

be jiegos, ir be intekmes.
Tautu Sanjungoje randasi 

vienuolika balsu. Reikia ma
žiausiai septynių balsu toki in- 
neszima patvirtinti. Visos pen- 
kios didžiosios tautos turi už ta 
inneszima balsuoti jeigu tas in- 
neszimas butu priimtas. Bet 
ana meta Lapkriczio (Nov.) 
menesyje tik szeszios tautos 
tautos balsavo už toki inneszi
ma. Dabar visos tautos žiuri in 
Amerika ir laukia pamatyti ka 
Amerika nutars ir kaip balsuos.

O Washingtone musu didžiū
nai tarpu saves peszasi ir nesu
tinka ant to klausimo. Vieni sa
ko kad Amerikai ne gerai kisz 
tis in szita klausima, nes mes 
negalima užpykinti Arabus isz 
kuriu mes gauname tiek daug 
aliejaus ir daugiau tikimies 
gauti. Szitie žmones sako kad 
jeigu mes siunsime savo karei
vius in Palestina, tai Sovietai 
pareikalaus kad ir jiems butu 
pavėlinta siunsti tiek, kiek mes 
siunsime. Sovietai tokiu budu 
inlystu in Vidurrytu kraszta, 
kur mes ju nenorime ir ju net 
bijemies, nes mums aliejaus isz 
ten labai reikalingas.

O kiti sako kad mes jau savo 
žodi daveme Tautu Sanjungai

UNIJA PRAVARYS 
VIRSZININKUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

CIO unija nutarė prieszintis 
trecziai politikos partijai, ku
ria Henry Wallace nori sutver
ti.

San Francisco Darbininku 
Tarybos Sekretorius Paul Sch- 
nurr buvo labai iszbartas kai 
jis, nieko nesiklausęs parasze 
Francuzu Komunistams kelis 
laiszkus, sakydamas kad Ame
rikos darbininkai remia ir at- 
jauezia juos ir kad CIO darbi
ninku unija yra Amerikos Sek-

daug ilgesnes. Tas biznierius 
turėjo duoti visas tas sukneles 
perdaryti. Tuo paežiu sykiu jo 
darbininkai pareikalavo ir ga
vo daugiau algos. Ir to negana, 
visi pradėjo szneketi apie viso
kį atpiginimą. O prie to prisi
dėjo tai kad dabar žmones ma
žiau pinigu turi ar nori praleis
ti.

Tas biznierius nuėjo in tas 
paezias bankas kurios jam keli 
menesiai atgal buvo taip malo
niai paskolinusios pinigu, ir 
prasze kad daugiau pinigu jam 
paskolintu, bet nei viena nesu
tiko. Dabar tas biznierius turė
jo parduoti daugiau negu puse 
viso savo tavoro, kad jis galėtu 
su savo bizniu iszsiriszti ir lai
kyti savo sztorus atdarus.

Ir tai nereiszkia kad jo biz
nis prastas ar pavojingas. Jam 
tik reikėjo grynu pinigu ant 
rankos. Kai jis negavo isz ban
kos, jis turėjo savo tavora už 
pusdyke parduoti kad gavus 
tuos pinigus.

Generolas Su Vaikais

Guber. Dewey Turi Vil
ties, Lietuva Bus Laisva

ALBANY, N. Y. — Guber- 
natorius New York valstijos, 
Dewey, paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybes apvaikszczioji- 
ma, sakydamas kad jis da vis 
tikisi kad Lietuva bus iszlais- 
vinta isz Rusijos paneziu.

Jis primine kad Lietuva, 
vienas isz Pabaltijos krasztu, 
buvo užgrobta ir pavergta kai
po Rusijos vergas.

Gubernatorius Dewey iszlei- 
do pareiszkima ant Trisdeszim- 
tos Lietuvos Nepriklausomy
bes Szventes ir pasakė:

“Lietuva tapo muczelninke 
karo ir Hitlerio ir Stalino gru- 
bijoniszko užkariavimo kai Na
cis Ribbentrop susitarė su Mo
lotovu, 1939 metais.

Gubernatorius sake kad New 
York valstijos Lietuviai tinka
mai ir padoriai susivienija su 
visais kitais Lietuviais Ameri
koje, iszreikszdami savo už
juojauta ir vilti savo broliams 
ir seserims Lietuvoje.

Žinoma czia aiszkiai matyti 
kad Gubernatorius Dewey taip 
iszsireiszke politiniais žvilgs
niais, nes jis turi aki in Prezi
dento rinkimus, bet visgi, 
mums Lietuviams džiugu ir 
lengviau ant szirdies, kad ir ki- 
tataueziai supranta ir užjau- 
czia musu tautos liūdna likimą.
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
Reikalams ::

Generolas Omar Bradley 
buvo Prezidento Trumano 
paskirtas užimti vieta Gene
rolo Dwight Eisenhower, 
kaipo Armijos virszininkas, 
czia linksmina vaikus kurie 
basket-bole, kriapsziasvaidi 
žaidžia New York mieste. 
Vietos vaikams žaisti ir pasi-

bovinti yra intaisytos in tuos 
miesto krasztus kurie bied- 
nieji gyvena. Generolas 
Bradley vienajokia vieta ap
lanke ir su vaikais pats bovi- 
nosi. Czia du vaikai laukia 
boles kuria Generolas laiko 
rankoje. Vaiku vardai John 
Cassidy ir Charles Barberi.

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

ANT GAVĖNIOS

Stacijos arba Kalvarija, 10c.
Graudus Verksmai,........10c.
klaideles Arcibrostvos Szv. 

Veido Jėzaus Kristaus, .. .25c.
Trumpas Katekizmas, pagal 

iszguldima Kun. Pilauskio su 
nekuriais naudingais pridėji
mais, ................. 10'3.

Tretininkių Serapphiszkas 
Officium, .......................... 10c.

Novena, Stebuklingo Meda- 
liko Dievo Motinos Garbei, 10c.

Siuskite orderi, ant adreso:
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.


