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Tito Neklauso Stalino
Isz Amerikos
MAINIERIAI
, NESTRAIKUOS

Gavo Doleri Ant Die
nos Daugiau Ir Didesni 

Fonda

BENAMIAI
ATVAŽIUOS IN

AMERIKA

WASHINGTON, D. C. —
John Lewisas, Minksztos Ang
lies bosas vėl laimėjo ir sumu- 
sze kompanijas ir paczia val
džia. Nepaisant visokiu grasi
nimu, teismo baudu, Lewisas 
iszgrajino ir gavo savo mainie- 
riams doleri ant dienos daugiau 
ir dvideszimts centu nuo kiek
vieno tono anglių del mainieriu 
fondo.

Szitokia pergale labai gražai 
skamba ir visi mainieriai links
mi. Visi Amerikiecziai teipgi 
linksmi kad jau dabar straiku 
grasinimai dingo, kad mainie
riai dirbs, bus minksztu anglių 
ir fabrikai neužsidarys.

Niekas mainieriams nepavy
di to dolerio daugiau. Mainie- 
rio darbas yra sunkus ir pavo
jingas, ir mainierys turi uždirb
ti gana nevien tik sau, bet ir sa
vo szeimynelei ir susitaupinti 
juodai dienai ir senatvei.
Bet kas visiems mums skaudu, 
kad kai Lewisas sumusza kom
panijas ir tuos bagoczius, tos 
kompanijos nei cento nepatro- 
tina, nepraranda, ir visai nieko 
nenukenczia! Bet, paprastas 
žmogelis baisiai daug nuken- 
czia. Viskas tuoj aus pabrangs
ta, nes kompanijos, sutikdamos 
daugiau mokėti, tuoj aus anglis 
pabrangina. Ir kur tada dingės 
ne tik paprastas darbo žmogelis 
bet ir tas pats mainierys.

Kai eina derybos del didesniu 
algų ar kokio tavoro pabrangi
nimo, argi nebutu teisingiau 
kad ir tas darbo žmogelis kuris 
visa ta naszta turi neszti, butu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresas nustatė kad du szim- 
tai ir penki tukstancziai Euro
pos benamiu gali dabar atva
žiuoti in Amerika ir ežia apsi
gyventi.

Bet kiek ir kas atvažiuos pa
reina nuo Amerikiecziu. Pirm 
negu benamis gali ežia atva
žiuoti, kas nors Amerikoje turi 
valdžiai užtikrinti, kad tas be
namis gaus darba ir turės vieta 
kur apsigyventi.

Reiszkia, mes turime dabar 
susirūpinti ir stengtis kuo dau
giausia Lietuviu parsitraukti. 
Szitoki darba geriausia galėtu 
atlikti musu parapijos, drau
gystes ir kliubai.

Komisija szitam darbui dar 
nėra paskirta, bet Prezidentas 
Trumanas prižadėjo trumpu 
laiku tokia komisija sudaryti, 
in kurie bus galima staeziai 
kreiptis jeigu norėsime kokiam 
benamiui užtikrinti pragyveni
mą musu kraszte.

Amerikos valdžia pristatys 
apie asztuoniolika laivu del 
szitu benamiu, ir jiems szipkor- 
tes, keliones kasztus padengs 
Tarptautine Benamiu ir Pabė
gėliu Draugija.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GAISRAS
ATLANTIC CITY

Ugniagesys Kapitonas 
Žuvo; Kotelis Sudege

—

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Vienas ugniagesys, Kapitonas, 
Louis Unger užduso kai jis su 
kitais inejo in deganti vieszbu- 
ti. Jis buvo greitai nuvežtas in 
ligonine, bet nebuvo galima ji 
atgaivinti, ir jis tenai pasimirė.

Žmones užtiko ta gaisra apie 
puse po trijų po pietų. Bet 
liepsnos buvo jau taip insigale- 
je, kad už deszimts minueziu vi
sas tas vieszbutis pavirti in bai
su gaisra.

Visi vieszbucziai rengėsi pri
imti daugiausia žmonių del ke
liu dienu nes tai buvo pirmuti
ne proga žmonėms iszvažiuoti 
in pamares. Kai szitas gaisras 
isztiko, tai ulyczios ir vieszke- 
liai buvo uždaryti ir automobi
liai buvo sustabdyti apie tris ar 
keturias mylias isz abieju pu
siu.

Apart to ugniagesio, niekas 
kitas nebuvo nei sužeistas, kelis 
reikėjo iszneszti kai jie buvo 
durnu apdusinti.

Ugniagesiai ir policijantai 
sako kad jie da nežino kaip 
szitas gaisras prasidėjo, bet jie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SIUNCZIA EROPLA- 
NUS IN BERLYNĄ

WASHINGTON, D. C. — • 
Trisdeszimts devyni dideli ero
planai yra siuneziami isz Ame
rikos staeziai in Berlyną, kad 
su jais hutu galima maisto pri
statyti tiems kurie randasi Ber
lyne po Amerikos priežiūra.

Generolas Lucius D. Clay, 
Amerikos kariszkas Guberna
torius Berlyne, pareikalavo szi
tu eroplanu kai Sovietai nukir
to visus susisiekimus. Jis sako 
kad Amerikiecziai nepasitrauks 
isz Berlyno del jokiu priežas- 
cziu.

Szitie eroplanai kurie yra 
dabar pristatyti Amerikie- 
cziams Berlyne gali ant vieno 
sykio vežti daugiau negu sep
tynis tonus tavoro. Jie dabar
lekia isz Alaskos, isz Carrib- 
bean Juriu, Hawaii ir isz Paci- 
fikos mariu. Su jais atskrenda

Trumanas Politikierius

apie asztuoni szimtai ir dvide
szimts penki karininkai ir ka
reiviai, kurie tenai pasiliks tol 
kol jie bus Generolui Lucius 
Clay reikalingi. Isz Hawaii at
lekia keturi szimtai ir dvide
szimts penki karininkai ir ka
reiviai.

Amerikos valdžia pritaria 
Generolui Clay ir duoda tuos 
eroplanus pasiaiszkindama kad 
ežia nieko jau taip pavojingo 
nėra, nes tie eroplanai yra siun- 
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PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS

KUNIGUŽIO
MEILE ISZGARAVO
Žmona Reikalauja

Persiskyrimo

5,000 Žuvo
Žemes Drebėji
mas Japonijoje

Amerika Pristato Maisto Vokie- 
ežiams Su Eroplanais; Bulga
rija Atnaujina Draugiszkus
Santykius Su Yugoslavia; Už
sienio Sekretorius Sako Visiems

Gresia Pavojus Su Rusija
★--------- -------------------------------

BELGRADE, YUGOSLAVIJA. — Su 
piktumu ir kersztingumu, Yugoslavijos Ko
munistu Partija atsikirto priesz Rusija ir 
priesz Moskvos agentus, Yugoslavs! sako 
kad Moskva meluoja ir szmeižia ir jie da
bar Moskvai duoda žinoti kad santykiai su
Rusija turi būti pamatuoti ant pasitikėjimo
ir bendro darbo, o ne ant melagyseziu ir
szmeižtu.

Rusijos Sovietu žmones kreipiasi in Yu- 
goslavijos Komunistus ir pataria jiems nu
versti savo valdžia ir Premiera Marshal Ti
to, ir kitus iszsirinkti, jeigu szitie vadai ne-; 
pasitaisys ir nepames ir neiszsižades savo

Isz priežasties kad Ameriko- 
niszka Szvente:
“Nepriklausomybes Diena” 

arba “Independence Day,” szi- 
met apvaikszcziojama Panede- 
lyje, Liepos (July) 5-ta diena, 
tai ateinantis Utarninko Saules 
numeris neiszeis, kad ir musu 
darbininkai galėtu apvaikszti- 
nete ta Amerikoniszka Szvente. 

—“Saules” Redakcija.

. Prezidentas Trumanas, be
važinėdamas po vakarines 
valstijas sudarė daugiau nau
jienų laikrasztininkams, ne
gu deszimts paprastu žmonių 
galėtu sudaryti per kelis me
nesius ar kelis metus. Jis vi
sus nustebino ir daug žmonių 
papiktino kai jis vieszai ir 
atvirai prisipažino kad jis at
važiavo in Sun Valley, Idaho 
vien tik del to kad jis nori ta 
vieta iszgarsinti del savo 
draugo Averell Harriman, 
kuris ežia yra pasistatęs la

bai gražius vieszbuczius, ko
telius ir kitus pasilinksmini
mui namus. Prezidento Tru- 
mano politikos kelione, visai 
nepasiseke. Jis kelis sykius 
labai prasiszoko ir žmones 
inpykino laikrasztininkus ir 
laikraszcziu redaktorius su 
savo pastabimis apie Ameri
kos laikraszczius. Jis ežia 
sėdi ant krieslo, kuris ant 
dratu yra traukiamas in Dol
lar Kaina, in kuri negalima 
inlipti ar kitaip invažiuoti.

DETROIT, MICH. — Di- 
džiai Gerbiamas Kunigužis 
Kirk B. O’ Ferrall, kuris yra 
buvęs virszininku Episkopalu 
Bažnyczios, Szvento Petro ir 
Povilo Katedros, klebonu, da
bar jau neteko savo žmonos, del 
kurios jis atsisakė savo parapi
jos ir savo garbingos vietos.

Tik metai atgal, Kunigužis 
Kirk B. O’Ferrall insimylejo in 
viena savo parapijos choro cho
riste, trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Ponia Izabele Wilson 
Morill. Ji buvo gyvanaszle ir 
už tai jis turėjo viską palikti 
kai su ja apsivedė.

Jųdviejų sutuoktuves buvo 
paskelbtos kai tik jo pirmoji 
žmona pasimirė. Jis tada ir pa
sitraukė isz savo klebonavimo 
vietos.

Ponios O’Ferrall advokatas 
Kendrick Johnson sako, kad 
divorsas yra reikalauj amas, už 
tai kad jiedu negalėjo sugyven
ti ir jis laikrasztininkams už
tikrina kad Kunigužis O’Fer
rall visai nesiprieszins. Jo žmo
na dabar laikinai apsigyveno in 
Reno miestą, kur galima greitai 
ir lengvai divorsas gauti.

tautiszkumo.
Premjeras Tito pargryžo isz savo atosto

gų, vakaciju, isz Bled kraszto, ir iszlipda- 
mas isz savo eroplano, neiszrode susirūpi
nės. Yugoslavijos Komunistai sako kad 
visi szitie nesusipratimai gali būti iszaisz- 
kinti ir iszlyginti vien tik jeigu Rusija pa
siims savo atstovus pas Yugoslavijos Komunis
tus. Yugoslavijos atsikirtimas net ir ta 
Rusijos galinga Politbura iszbare. Yugo- 
slavai sako kad Rusijos Politburas nedave 
Yugoslavams progos pasiaiszkinti ar pasitei
sinti. Toliau, Yugoslavai prikaiszioja kad 
Rusijos laikrasztis Belgrade mieste nieka
dos nieko nesako apie kiek pažangos Yu
goslav! jos Komunistai yra padare ir dabar daro.

Isz pavirsziaus nieko taip jau naujo ar 
nepaprasto nebuvo galima patemyti Yugo- 
slavijoje; žmones sau ramiai gyvena, kad 
rodos nieko panaszaus nebutu atsitikę.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽEMES DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJE

FUKUI, JAPONIJA. — Dar- 
bininkai dirba per diena ir nak
tį, jieszkodami tu kurie žuvo ar 
buvo sužeisti, kai žeme sudrė
bėjo.

Generolas Douglas McArthur 
sako kad karo sztabas suskaite 
tris tukstanezius du szimtu ir 
penkiolika žuvusiuju ir septy
nis tukstanezius septynis szim- 
tus ir penkios deszimts du su
žeistus, Fukui mieste ir prie- 
mieseziuose.

Japonu valdžia spėja kad bus 
daugiau negu deszimts tukstan- 
cziu sužeistųjų, kai visi bus su
rasti ir suskaityti.

Amerikiecziai daktarai ir 
slauges dirbo per kiaura nakti 
prie spragsejaneziu žvakių 
szviesos, nes elektros nebuvo.

Dabar randasi pavojus kad 
užkrecziamos ligos neiszsipla- 
tintu, nes vanduo yra neezystas 
ir netinkamas gerti.

Amerikis kareiviai greiti 
pribuvo in pagelba ir padėjo 
iszneszti sužeistuosius.

Kai žeme sudrėbėjo tai na
mai ne tik sugriuvo, bet ir užsi
degė ir visas miestas pavirto in 
baisu gaisra.

Siauras, keturiolikos myliu 
ilgumo kelias tarp Fukui mies
to ir Takefu buvo taip užsikim- 
szes kad buvo beveik negalima 
ant jo keliauti. Iszsigande žmo
nes bego, neszesi isz Fukui in 
Takefu, o daktarai, kareiviai ir 
kiti skubinosi isz Takefu in Fu 
kui su pagelba.

Japonijos Vidaus Ministeri
jos sztabas paskelbė kad tiems 
žmonėms bus duodama tavoro 
savo namams atstatydinti. Kai 
kurie isz tu nelaimingu žmonių 
jau antra karta atsistato savo 
namus, nes szitas miestas buvo 
beveik visiszkai sunaikintas 
kai musu didieji bomberiai už
puolė ant jo per kara. j i

-J J ri
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Kas Girdėt
Žmogui syki ženytis yra pa

reiga, du sykiu durnyste, o tre
czia syki gryna kvailyste.

' _ • .•

Naszle yra labiau ir karsz- 
cziau pageidaujama negu sen
merge tokiu paežiu metu.

Durnius vis randa didesni 
dumiu, kuris ji gerbia ir giria.

”“———- e c

Moteriszkei yra skirtos dvi 
džiaugsmo dienos; kada ji iszte- 
ka už vyro ir kada ji ta vyra 
palaiduoja.

———— • e ■

Bingeliai yra Dievo duoti 
žmones; jie yra sutverti sura
minti, paguosti ir priglausti 
naszles.

iu i .. .

Žmogelis antru kartu ženyja- 
si kai amžina viltis pervirszija 
patyrimą. 1

1 • • "

Bogota naszle su viena aki
mi verkia, aszaruoja, o su kita 
jau mirkezioja, vilioja.

■ • • - 1 ■

Žmogelis kuris apsiženyja su 
naszle su trimis vaikais, apsi
ženyja su keturiais labai apsuk
riais vagiais.

■ • •

Geriau laisve negu paeziute. 
O žmogelis ant szio svieto nega
li džiaugtis laisve ir paeziute. 
Jis turi pasirinkti.

' • •

Dabar sunku matyti bet koki 
skirtumą tarp partijų. Repub- 
likonai ir Demokratai ta pati 
mums prižada. Nežiūrint kuri 
partija rinkimus laimes ir savo 
Prezidentą indės, tvarka Ame
rikoje ir užsienyje bus ta pati. 
Pavojus tik toks, kad koks ne
praustaburnis neiszsižiotu ir 
mums pati dangų prilengti ne- 
prižadetu, ir kad mes jam nein- 
tikėtume. Komunistai taip da
ro dalbai’ Italijoje. Daug žmonių 
tokiems intiki, sakydami kac 
jie nieko neturi ir negali nieko 
prarasti, o gal ka ir gaus isz to
kiu vadu.

vojingesniu kambariu kaip 
bažnyczios, kai žaibas trenkia, 
kad žaibas tankiausia trenkia 
in bažnyczios boksztus. Tai da
bar mes suprantame kodėl visi 
bedieviai neeina in bažnyczia; 
ie Dievo nepažinsta, o Perkūno 
bijosi.

Tas žmogelis, kuris vis sako 
kad jis žmonėmis pasitiki, kad 
žmones yra teisingi, niekados 
neturėjo buezerne. Jeigu pa
prastas buezierys turėtu tiek 
pinigu, kiek žmones yra jam 
skolingi, jis mestu savo darba 
ir bizni ir kaip ponas sau gy
ventu. Žmogelis sanžiningai už
simokės saliune, bet buezierys 
gali laukti ir laukti.

——— • •

Ana diena Butkus mums la
bai nusiskundė: “Mano žentas 
negali gerti ir nemoka kaip isz 
pinigu kazyruoti. ’ ’

“Nu, tai labai gerai, ko tu 
ežia aimanoji?” “Mes jam 
greitai atkirtome. “Tokis žmo
gus sziandien tikra retenybe!”

“Ne taip jau gerai,” atsidus
damas Butkus nusiskundė. 
“Mat, tas mano žentas negali 
gerti, bet vis geria, ir nemoka 
kazyruoti, bet vis kazyruoja.”

Visas biznis ir darbai labai 
gerai eina ir eis iki po rinkimu 
del prezidento. Darbininkai rei
kalauja ir gauna jau treczia sy
ki pakelti algas.

Visi mes atsimename kaip 
mes juokiemies ir szidinome isz 
Faszistu, pasiaiszkindami kac 
Faszisma galima geriausiai isz- 
Oiszkinti su szita pasakaite;

‘ ‘ Tu turi viena karve; tu už
simokėjai už ta karve su pini
gais kuriuos tu su savo prakai-

Dabar bankos ne taip greitai 
duoda paskolas, nes visi ban- 
kieriai bijosi kad kada nors, o 
gal labai greitai, viskas ims at
pigti ir visi bizniai ir namai 
ims atpigti. Bankos dabar Ir 
didesnius nuoszimczius ims rei
kalauti ant paskolų.

Jau per penkiolika metu po
litikieriai papirko savo rėmėjus 
su visokiais patepimais, kaip 
pinigais del veteranu, pargry- 
žusiu kareiviu bonais, ir ūki
ninkams paszelpomis. Valdžia 
ir politikieriai tokias paszelpas 
nesustabdys iki po rinkimu, nes 
visa tai reiszkia vis daugiau ir 
daugiau balsu, votu. Nei vienas 
politikierius neiszdrys savo 
žmonėms pasakyti kad ta mel
žiamoji karvute jau yra isz- 
melžta.

Mes norime perspėti visus 
biznierius, ypatingai buezierius 
ir grocerniu sanvininkus, kac 
dabar visi žmones ima pirktis 
ant knygucziu ir kad nematyti

KAIP PRAVESTAS
INSTATYMAS TREM
TINIAMS INSILEISTI

BROOKLYN, N. Y. — Insta- 
atymas insileisti 205,000 trėm
imu per dvejos metus in Ame
rika jau insigaliojo. Kongreso 
priimta Byliu, Prezidentas Tru- 
manas pasirasze. Kai kuriems 
jis labai nepatinka ir del jo rei- 
szkiama daug nepasitenkinimo. 
Buvo žmonių, kurie prasze pre
zidentą nepasiraszyti. Ta ne
pasitenkinimą reiszkia daugu
moje tie, kuriu globojamu trėm
imu pirmiau atvykdavo iki 90 

nuoszimtis. Pravestasis insta
tymas, nežiūrint jo silpnumu, 
yra palankus Lietuviams, Es
tams, Latviams, Lenkams ir 
Ukrainiecziams, gyvenusiems 
in rytus už vadinamos Curzono 
linijos.

Instatymas reikalauja, kad 
40 nuoszimtis vizų butu suteik
ta tremtiniams, kilusiems isz 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
rytu Lenkijos.

Lemiantysis žodis už naujaji 
instatyma buvo Senatoriaus 
Chapman Revercomb. Szis Lie
tuviu draugas buvo nuvykęs in 
Europa ir pats susižavėjo Lie
tuviais. Su Senatorium, kaip 
ir kitais Senato ir atstovu ka.ni- 
baru nariais, nuolat ryszius pa
laike BALE pirmininkas Kun. 
J. B. Konczius, laiszkais ir as- 
meniszkai.

‘Congressional Record’ Bir
želio 19ta diena laidoje puslapy 
9194 indejo Senatoriaus Rever
comb kalba, kurioje jis atsake 
in priekaisztus. Savo kalboje 
Revercomb pasinaudojo BALF 
Pirmininkas Kun. Dr. J. B. 
Koncziaus patiektais tikrai ir 
samprotavimais.

BALF vadovy'be su pirm. 
Kun. Dr. Konczium prieszaky- 
je ilga laika 'budriai veike, kad 
ypacz Lietuviu tremtiniu reika
lai nenukentetu Kongrese, 
svarstant tremtiniu insileidimo 
instatyma. BALF pirmininkui 
teko daug kartu važinėti, lan
kyti intaikingus asmenis, lai
mėti palankuma.

Imigracijos ir paszelpos rei
kalais, praszome kreiptis in: 
United Lithuanian Relief Fund 
Of America, Inc., 105 Grand St.,

Skaitykite “Saule”
PLATINKI!’!

LOUIS SUMUSZE
WALCOTT

NEW YORK. — Joe Louis, 
juodukas, nigeris, kumsztinin- 
kas susitiko su juoduku Joe 
Walcott, isz New Jersey ir ji

stojo in politika ir stijo kaipo 
politikos mokintojas ir Komu
nistu padupezninkas, tai mes 
matome kad ir milžinai tampa 
Molio Motiejai.

Intartas Raszytojas
sumusze. Szitos kumsztynes yra 
Joe Louisui paskutines, nes jis 
sako kad jis dabar jau mes 
kumsztiniavima ir sau taip gy
vens.

Joe Louis dvideszimts penkis 
sykius stojo in kumsztynes su 
visokiais kumsztininkais ir vis 
laimėjo.

Szitos kumsztynes turėjo bū
ti laikomos Birželio 23, bet lie
tus atidėjo jas net du sykiu, ir 
atsibuvo Birželio 26 diena.

Tie kurie mokėjo nuo penki
nes iki penkiosdeszimtines kad
pamatytu to du juoduku pesz- 
antis, mažai ka gavo už savo pi
nigus. Kumsztininkai viens 
kito bijojosi ir daugiau strak
sėjo negu muszesi.

Louis aplaike $412,522, Wal
cott $213,761.

Kad ir Louis laimėjo ir su- 
musze ta Walcott, bet sunku 
pasakyti katras isz jųdviejų 
yra geresnis kumsztininkas. Ne 
taip seniai tas Walcott gerai 
apdaužė Louisa ir kai kurie 
sportininkai sako kad Louisas 
buvo sumusztas ta syki kai

Rene Borgia, raszytojas, 
kuris buvo intartas ir suim
tas už visokias melagystes ir 
szmeižtus priesz Amerikos 
kraszta, a,nt radijo, kuris yra 
leidžiamas in visus kitus 
krasztus, po vardu, “Ameri
kos Balsas,” sako kad jis yra 
visai nekaltas, kad visa tai 
ka jis rasze ir leido per radijo 
jis rado valdžios knygose ir 
Amerikiecziu raszytojo John 
Gunther knygoje, užvardinta 
“Amerikos Viduje.”

tu užsidirbai. Valdžia pavėlina 
tau pasilaikyti ta karve, ja 
szerti, prižiūrėti ir visus isz- 
kaszczius užmokėti, nes Faszis
tu valdžia gera. Valdžia tau ta 
karve paveda, bet visa pieną 
pasisavina. ’ ’

Kas panaszaus dabar darosi 
ir pas mus Amerikoje su takso
mis. Jeigu kas uždirba $16,000 
in metus, valdžia per taksas pa
sisavina puse tu pinigu. O jeigu 
kas užsidirba du szimtu tuks- 
taneziu doleriu, tai valdžia pa
sisavina net devynios deszimts 
Viena nuoszimti tu pinigu. 
Reiszkia, neužsimoka per daug 
uždirbti, per daug darbuotis, 
nes juo daugiau uždirbsi, juo 
daugiau atiduoti.

ateityje tokios tvarkos kad jie 
gales už viską užsimokėti. Jei
gu duosi ant knygutes tai buk 
pasirengęs daug pinigu pra- 
kiszti, ypatingai jeigu tavo 
biznis yra varomas ir vedamas 
mainieriu tarpe. Jeigu mainie- 
riai vėl sustraikos, tai jie viską 
bus priversti pirktis ant kny
gueziu, nes jie dabar pinigu 
jau neturi. O kada jie užmokės, 
tai vien tik Ponas Dievas žino. 
O Dievas nieko nepasako, nei 
mainieriams nei buezieriams!

Visi dalbar beveik viską per
kasi ant iszmokesczio. O jeigu 
bus straikos, tai isz kur tie dar
bininkai ims tuos pinigus užsi
mokėti už tuos daigtus kuriuos 
jie sziandien perkasi?

Du sykiu daugiau moterų su
silaukia szimto metu negu vy
ru. Ka isz tokiu žinueziu galima 
pašimoketi, sunku pasakyti. 
Gal kuris musu skaitytojas ga
lėtu mums paaiszkinti.

__________ • • -1

Apdraudos, insurance kom
panijos pranesza, kad nėra pa-

Pragyvenimas mažai szeimy- 
nelei kasztuoja daugiau negu 
penkios deszimts doleriu ant 
sanvaites, o paprastas darbi
ninkas užsidirba apie trisde- 
szimts ar trisdeszimts penkis 
dolerius ant sanvaites.

pasižadejes remti Prezidentą 
Trumana.

Kai laikrasztininkai jo sta- 
cziai užklausė ar jis ir jo unija 
rems Guubernatoriu Dewey ir 
Warren per rinkimus jis trum
pai ir piktai atkirto: “Nieka
dos!”

Jis toliau paaiszkino kad 
Trumanas gali rinkimus laimė
ti,bet kad vis per anksti ka tik
ro pasakyti, nes Henry Wallace 
su savo treczia partija gali vis
ką sumaiszyti.

Su szita Darbininku unija 
visi politikieriai turi skaitytis, 
nes szita unija susidaro isz asz- 
tuoniu milijonu darbininku. O 
tiek balsu daug reiszkia per 
rinkimus.

Bet unijos vadai galutinai 
nepareiszke už ka jie stos ir už 
ka jie patars savo nariams bal
suoti szi rudeni.

PER DIEVA VISKAS
BUS GERAI
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bas? Kunigas man sakydavo, 
kad pasinaudoti žmogaus ne
laime yra nuodėmė. Argi jis ty- 
czia szove? Tai tik nelaimin
gas atsitikimas. Gal teismas ir 
priteistu ka, bet man rodos, tai 
butu lyg žmogaus apipleszi-

ar ne sunku kartais jam ten gy
venti 'bet pažinstami ramino, 
sakydami, kad Amerikonai be 
reikalo laiszku neraszo. Jai pa
ežiai ir dukterims tuo tarpu se
kėsi ne 'blogiausiai. Ji visuomet 
turėjo darba ir duonos kąsni. 
Viena diena jis sužinojo, kad 
jos vardu isz Amerikos atėjo 
laiszkas, pinigu ir be galo dide
lis siuntinys, tokis didelis, kad 
ji isz vagono vos pajiege iszim- 
ti. Visi nustebo ir spėliojo, kas 
ten galėtu būti. Kai ta dideli 
siuntini vargais negalais atga
beno in miesteli tai pasirodė, 
kad ten būta didžiulio, puikiai 
iszkalto ir nuszlipuoto akmens. 
Tai buvo paminklas tėvo kapui 
kuri Petrelis pats padare ir at
siuntė isz Amerikos. “Petrelis 
savo žodi iszlaike,” kalbėjo 
naszle kuone verkdama isz 
džiaugsmo. Tai 'buvo puikiau
sias paminklas, kai tik kas ka
da mate. Auksinėm raidėm isz- 
kalta Jonaiczio pavarde, ant 
virszaus iszkalta staliaus inran- 
kiai ir puikus kryžius.

O laiszke Petrelis rasze: “Pa
galiau man pasiseko, mieloji 
motute, ir asz galiu ant tėvo 
kapo pastatyti parniūkia, apie 
kuri asz tiek metu svajojau. At
važiavęs in Amerika asz da
viau žodi tol neatsiliepti, kol 
viskas bus gerai. Dabar aeziu 
Dievui nieko man netrūksta.

Walcott ji taip apdaužė ir net 
kelis sykius partrenke.

Joe Louis jau per daug metu 
buvo geriausias kumsztininkas. 
Visi ji mylėjo, nes jis buvo ge
ras ir protingas vyrukas, kuris 
per daug nesididžiavo. Ir szian
dien ta juoduką, kaipo kumszti- 
ninka žmones myli ir gerbia, 
bet jis jau ne tas Joe Louisas 
kuri mes keli metai atgal paži
nime.

Kaipo kumsztininkas, jis ir 
sziandien gal neturi sau lygaus 
bet kaipo politikierius jis yra 
paskutinio karpalo durnius ir 
czystas kvailiukas. Jis nusista
tė kaipo politikos žinovas kai 
jis stojo remti Henry Wallace 
in politika ir susidėjo su rau- 
donskuriais ir Komunistais. Jo 
kumszczios ir sziandien yra 
stiprios ir vikrios, bet jo protas 
kaž-kur iszgaravo.

Gaila kad toks didingas did
vyris turi taip insivelti ir apsi- 
szaukti.

Jeigu jis butu pasilikęs prie 
savo kumszcziu amata, visi mes 
butume ji niekados neužmirsze, 
bet dabar kai jis isz kumsztyniu

UNIJA PRIESZ
DEWEY

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Darbininku Ferera- 
cijos Prezidentas William 
Green užėjo pas Prezidentą 
Trumana in sveczius ir staeziai 
pasakė kad nei jis nei jo unija 
nerems Gubernatorių Dewey 
kaipo kandidata in Prezidento 
rinkimus.”

Jis sako kad Dewey nėra jau 
toks intakingas ir nėra žmoni n 
mylimas. Jis atėjo pas Prezi
dentą Trumana papraszyti kad 
Keen Johnson, buvęs Kentucky 
valstijos gubernatorius butą 
paskirtas kaipo Darbininku 
Sekretorius, užimti vieta Lewis 
B. Schwellenbach, kuris nese
niai pasimirė.

Kai Darbininku Federacijos 
Prezidentas iszejo isz Prezi
dento Trumano kambario, laik
rasztininkai jo užklausė ar uni
ja rems Republikonus szi rude
ni per rinkimus? Jis jiems nie
ko neatsake. Bet visi mes žino
me kad jis jau ankseziau buvo

mas.
Moterėlės iszgirde tokia Pet

relio kalba, tuojau po visa 
miesteli iszniesziojo telegra
mas. Koks 'buvo tėvas, girdi, 
toks ir sūnūs. Tas buvo visiems 
perdaug geras ir nemokėjo gy
vent, matyt, ir vaikas toks bus. 
Moterų kalbas nugirdo ir mi
nėtas pirklys. Viena diena jis 
užsuko aplankyti ligoni, buvo 
be galo su juo meilus ir iszeida- 
mas paprasze, kad Petrelis atei 
tu pas ji, kai tik pasveiks.

— Asz tau, vaikeli turiu 
daug ka pasakyti, kalbėjo jis.

Petrelis sziek tiek susveiko, 
bet pasirodo, kad viena koja jis 
niekuomet negales kaip rei
kiant priminti. Motina labai 
susirūpino, nes savais szeimi- 
ninkais negalėjo jo atgal pri
imti: ka jis veiks su vos paei- 
naneziu vaiku, kada, jam reik 
vikraus ir greito pasiuntinio. 
Petrelis atsiminė, kad pirklys 
buvo praszes ji ateiti. Jis vos 
galvijo, eiti ar neiti, nes neno
rėjo szlu'bas būdamas tiems 
žmonėms nesmagumo padaryti. 
Pagaliau viena diena stengda
masis neszlubuoti, nuėjo.

Moku gerai savo amata, dirbu 
kiek galėdamas ir visi manim 
patenkinti. Turiu sziek tiek su
sitaupęs pinigu, siuneziu ir tau 
motute, tuo tarpu du •szimtus 
doleriu, kaipo dovana, o netru
kus manau ir pats parvažiuoti 
in tėvynė.” Dar ir daugiau to
kiu maloniu dalyku ir geru 
naujienų Petrelis rasze savo 
laiszke.

Isz tikrųjų pavasari ir jis 
pats parvažiavo, kaip buvo ža
dėjęs. Ji sutiko visi laibai mei
liai ir negalėjo atsigėrėti geru 
budu. Motinai jis nupirko gra
žius namelius, abiem seserim, 
besirengianeziom iszteketi, da
vė po szinita doleriu ir apsibu
vęs nutarė ir in Amerika ne- 
gryžti. Jis apsigalvojo, kad ir 
tėvynėj ras pakankamai darbo. 
Ir isztikruju netrukus jis ati
darė savo dirbtuve. Kad jis 'bu
vo turtingas ir malonus žmogus 
tai vieszbuczio szeimininkas, 
pas kuri Petrelis kadais tarna
vo, nepasididžiai už jo iszleisti 
savo dukteri. Jis vede ir lai
mingai gyveno, vis neužmirsz- 
darnas savo tėvo žodžiu: “Vis
kas gerai, ka Dievas duoda. ’ ’

Beisbolininku Karalius

Babe Ruth, visu vaiku ir 
suaugusiu sportininku labai 
gerbiamas baisbolininkas su- 
gryžo in savo draugu tarpe, 
apsirengdamas kaipo beisbo-

lininkas ir pasisveikindamas 
su visais susirinkusiais. New 
York Yankes, beisbolininku 
ratelis losze su Clevelando 
beisbolininkais kai garsus

Babe Ruth pasirodė. Žinios 
dabar pranesza kad Babe 
Ruth vela serga ir randasi 
New York ligonbute.

Pirklys sutiko ji labai mei
liai ir praszneko: “Klausyk, 
vaikuti! Mano pareiga tavim 
pasirūpinti. Kai tu sirgai asž 
tyczia tave nelankiau (nors 
man buvo labai nesmagu), no
rėdamas sužinoti, koki jus žmo
nes. Kai dalbar patyriau kad jus 
mano nelaimes nenorit isznau- 
dot, supratau, kad jus esat kil
nus žmones, ir asz jusu neuž- 
mirsziu. Asz žinau, kad tu nori 
iszmokti akmens taszytojo 
amata. Ar nebijosi, vaikeli va
žiuoti in Amerika? Ten gyvena 
mano brolis, jis tavim rūpinsis, 
tave globos ir leis in mokslą. 
Tai-gi^ pasikalbėk su mamyte. 
Czia tau bus pinigu kelionei.” 
Ir pirklys padėjo priesz Petreli 
toki dideli pinigu pundą, kac 

i vaikas net nusigando tiek daug 
matydamas. Isz džiaugsmo jis 
vos neužmirszo tam geram žmo
gui ir padėkoti.

Ir netrukus Petrelis iszvažia 
vo in Amerika. Praėjo de
szimts metu ir tik kelis laiszkus 
motina nuo jo gavo isz to toli-
mo kraszto. Ji pradėjo rūpintis

— GALAS —

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says’ i
i

You do not need to be a crystal ball 
gazer to figure out the truth of the 
saying that the future holds for you 
what you hold for the future.

If you look into your present yoit’ll 
find the answer to how much security 
you can count upon for yourself and 
your family. Are you bringing home 
United States Savings Bonds regu-, 
larly? Millions of my nieces and neph« 
ews know that these bonds are among 
the most essential assets to hold for 
their future because savings bonds are 
safe and profitable.

U. S Treasury Depatrment

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Per Dieva Viskas Bus Gerai
yiENO miestelio pakraszty 

stovėjo nedideli nameliai.
kuriuose gyveno neturtingas 
stalius, pavarde Jonaitis. Jis 
dirbdavo nuo ryto lyg vakaro, 
ir szaip taip galėjo iszmaitinti 
savo szeimynele. Marijona, to 
staliaus žmona, 'buvo rūpestin
ga szeiminin'ke. Ji labai rūpino
si namu tvarka ir szvarumu, 
taip pat tvarkė savo nedideli 
sodeli ir darža. Jonaicziu buvo 
trys vaikai: dvi dukterys ir su
nns Petrelis, vyresnis už sese
ris; jam jau buvo dvylika metu.

Jonaicziuos buvo visada ty
lu ir ramu. Su savo kaimynais 
jie puikiai sugyveno ir niekas 
jais skustis negalėjo. Jonaitis 
buvo tylus žmogus, ir su juo su
sipykti 'buvo sunku. Net di
džiausio nepasisekimo ir nelai
mes isztiktas, jis paprastai lik
davo ramus ir tik pasakydavo: 
“Viskas gerai, ka Dievas duo
da.” Szita iszminti jis stengėsi 
inskiepinti ir savo vaikams, 
nors žmona ne visados su szi- 
tais jo žodžiais sutikdavo. Ja 
kartais imdavo erzinti jo ramu
mas. Jai tada atrodydavo, kad 
jos vyras yra tik apsileidęs 
žmogus, daugiau nieko.

Jonaitis niekad neskubėda
vo. Viena diena. Marijona jam 
sako:

— Antanai, sziandien lent- 
piuvei pigiai parduoda nosiniu 
lentų. Eik, nusipirksi.

— Kodėl ne, atsa'ko Jonai
tis ir ramiai sau valgo.

— Bet pasiskubink truputi. 
Pasivėlinsi, ir nupirks kas ki
tas. Ar atneszt apsiausta?

— Gerai, sako Jonaitis ir 
ramiai kemszasi pypke. Paskui 
pamažu ima apsiausta, žvilgte
lia kalendorių, ir susijieszkojas 
lazda, da pažiūri in dirbtuve. 
Pagaliau eina. Marijona visa 
laika raginusi ji skubėt, jau 
džiaugiasi, bet' sztai jis kažko 
gryžta.

— Nakas yra? Ko gryžti?
— Užmirszau nosine.
— Ach, kad tu kur, ar neap- 

siesi ir be jos.
— Kaip apsieisi? Visur tu

ri būti tvarka, atsako jis ramiai 
ir pagaliau iszeina. Po valan
dos jis gryžta namo, iszkrato 
pypke, tylėdamas nusimeta ap
siausta ir ramiai eina in savo 
dirbtuve.

— Na, ko tyli,? Ar nupirkai 
lentas ? Klause nerami Marijo
na.

— Ne, kaimynas nupirko, 
atsako stalius.

— Ar nesakiau, kad skubė
tum. Ar nesakiau, kad pasivė
linsi! Tiek puikiu lentų ir už 
tokia maža kaina! Kaimynas, 
girdi, nupirko. Kiek dabar jis 
turės pelno!

— Negalima, žmonele, pa
vydėti, atsako Jonaitis tyliai. 
Ir jam, žmogui reikia gyventi. 
Nepasiseke, tai nepasiseke. Ka 
darysi?

— Ir jis deda pypke in sza- 
li, ima lenta, gerai ja isz visu 
pusiu apžiūri ir pradeda darba. 
Taip ne valandėlė noiszleisda- 
mas inrankiu isz ranku, dirba 
jis nuo ryto lyg vakaro. Viskas 
ka jis padaro, yra gražu, niekas 
negali pasakyti, kad Jonaiczio 
darbas nevertas mokamu pini
gu.

Jonaiczio sūnūs Petrelis irgi 
buvo panaszus in tęva. Nors 
ypatingu gabumu nerode, bet 
mokėsi atidėjęs ir buvo tvar

kingas, mandagus vaikas. Mo
kytojas niekad juo nesiskundė. 
Namie jis padėdavo tėvui ir vis 
su juo pasikalbėdamas, svajojo 
tapti akmenų taszytoju. Akme
nų taszytojo amatas jam kaž
kodėl labiausiai patiko. Dažnai 
vienas sau sėdėdamas prie sta
liuko, jis paiszydavo kryžius, 
kuriuos buvo mates kapuose, ir 
dažnai jam pasisekdavo nupai- 
szyti visai gražu. Jis galvojo, 
kaip tai butu gražu, kad ir jo 
pavarde kada nors luitu taip 
puikiai iszkalta akmens kry
žiuj.

Tikras kryžius netrukus pri
slėgė szita szeinia. Kažkokia 
sunkia liga pradėjo sirgti mies
telio gyventojai. Susirgo ir Jo
naitis su žmona. Ligonines bu- •O
vo pilnos, o pagalbos isz kur 
gauti tokiai neturtingai szei- 
mai buvo labai sunku. Dabar 
ant Petrelio pecziu užgulė sun
kus rupeseziai, jis turėjo rūpin
tis serganeziais tėvais ir pri
žiūrėti seseris. Motina labai 
dejavo ir skundėsi, o tėvas vis 
silpnu balsu kartojo: “Ka Die
vas duoda, viskas gerai.” Moti
na netrukus pasveiko, bet tėvas 
ėjo vis silpnyn ir silpnyn. Pini
gai jau baigėsi, o dirbti nebuvo 
kam. Suprasdamas szeimos ne
laime. Petrelis dažnai galvoda
vo, kur ežia pinigu gauti? Su 
tokiu malonumu jis eitu in 
darba, kad tik gautu kur darba.

Kai motina viena diena jau 
pabaigė paskutinius pinigus, 
tada mažesniu sesueziu verks
mingas praszymas: “Mamyte, 
duok mums duonos,” netik 
motinai, bet ir jam, Petreliui, 
iszspaude aszaras. Tada Petre
lis iszejo in miesteli szirdy 
melsdamas Dievo pagelbos. Jis 
mate, kaip prie kepyklų ir prie 
turtingu namu renkasi vaikai 
ir gauna szi ta. Jis jau irgi no
rėjo prie ju prisidėti, 'bet tuo
jau atsiminė, kad jam tęva,ne 
karta yra sakes, jog elgetavi
mas įžemina žmogų. Vercziau 
dirbti kad ir kažin koki darba, 
tik ne elgetauti, nes darbas 
žmogų ne žemina, o tik augs z- 
tina; vercziau sziandien būti 
nevalgusiam ir laukti rytojaus, 
gal rytoj atsiras darbo.

Taip galvodamas jis ėjo pro 
viena sodelio vartus. Sodely,

ai'kszteje, kažin koki ponai žai
dė kegeliais. Pamate Petreli 
jie szukteleje: “Eiksz, vaikuti, 
paduosi mums rutulius.” Be
matant Petrelis buvo sode ir 
padavinėjo tiems ponams rutu
lius. Pabaigė žaisti, ponai davė 
jam pinigu o matydami ji toki 
iszblyszkusi, tuo jaus suprato jo 
varga, davė valgyt ir namo 
nesztis. Be to liepe ir kita diena 
ateiti rutulius padavinėti.

Petrelio motina labai nusi
gando, kad pamate pinigus jo 
rankoj; ji mane, kad vaikas 
Ims kur isz maldos praszes, bet 
Petrelis linksmas szauke: “Ma
myte, asz uždirbau!” Motinos 
džiaugsmui nebuvo gali. O ma-

Prieszinasi

William Z. Foster, Komu
nistu Partijos vadas Ameri
koje staeziai sako kad jis ir 
visi Komunistai visai neklau
sys ir nepaisius to instatymo 
priesz Komunistus, jeigu jis 
bus investas. Jis taip drąsiai 
kalbėjo Senato komisijai. Jis 
taipgi staeziai pasakė kad 
nei vienas Komunistas Ame
rikoje nestos in vaiska, jeigu 
Amerika susikirstu su Rusi
ja- .

BALTRUVIENE

Priesz Amerikos Szvente, 
‘ ‘ Nepriklausomybes Diena, ’ ’

Beda turiu, 
įSu tuom savo kuinu

Taradaika, 
Po visas apygardas lankosi, 

Pas pažinstamus svecziuojasi, 
Gal po savo “Gud Times” 

pailsės, 
Tegul ta syk truputi po tam 

pasilsės.
Tai-gi, ka daryt, 

Turiu ji užvaduot, 
Del savo ruteliu vela 

padainuot, 
Kur ten arti Maspetho 

negerai varo, 
Girtavimo parties padaro, 
Ir tai tankiai per szventos 

diena, 
Ne rasi namele viena, 

Kad gėrimo kokio neturėtu, 
In Dievo namai nereikia eiti, 
Mat, gere, gere, seni ir jauni, 
O jeigu katra 'bobele nori in 

bažnyczia eiti, 
Tai vyrelis pradeda keikti,

Ir turi namie sėdėti, 
In tokius vyrus žiūrėti.

Vyrelis nuo kokio tai laiko, 
Savo moterėlė nužiurinejo, 
Bet ant blogo trikso užtikti 

negalėjo,
Anksti in darbo nuėjo, 
Ir staigai ant piet namo 

parėjo, 
Szirdeles, ka namie rado?

To nesakysiu, 
Geriau del saves da pasiliksiu, 

Tuojaus pekla šukele, 
Kaltininkus ant karszto darbo 

nutvėrė, 
Pas policija abudu nuvaro, 

. Priclaidini in lakupa uždare, 
Nes ta bobele daug funiu 

pridarė, 
To apsakyti negali,

Bet priedus pilna velniu, 
Josios vyras yra geras,

Ir pilna paguodones yra, 
Jo boba visai ant ji nežiūri, 

Nuolatos pas kitus girksznoja, 
Pasigėrus kvailuoju.

Szirdziuk, taip nedaryk! 
Senos Baltruvienės 

paklausyk, 
O jeigu mane neklausysi, 

Tai su koezelu per nugara 
aplaikysi. 

žosios sesutes, valgydamos Pet
relio parneszta duona su svies
tu net juo'kesi isz džiaugsmo.

Da sanvaite pasirgęs, Jonai
tis mirė. Jis geso, kaip žiburys, 
ir vis buvo geras ir ramus. Nu
siminusia žmona jis vis sten
gėsi nuraminti, sakydamas: 
“Kaip Dievas duos, bus ge
rai.” Vis kaip nors gyvensite 
Dievo padedami. Laidotuvėms 
reikėjo pinigu, ir naszle buvo 
priversta parduoti staliaus in- 
rankius. Netrukus, nerasdama 
kito iszcjimo, ji pardavė ir na
meli su daržu. Dabar ji vertėsi 
kaip galėdama, skalbė, mezge 
ir maitino savo szeimyna.

Petrelis jau negalėjo toliau 
mokytis; jis taip pat jau pra
dėjo rūpintis kad nors darba 
rasti ir tuo padėti motinai. Mo
kytojas jo labai gailėjosi, bet 
nieko negalėjo padėti. Jis pa
sakė: “Nenusimink. Buk do
ras, neužmirszk Dievo, Jis vi
suomet tau padės.”

Ta diena, kada atsisveikino 
su mokykla, jis su motina ir se
serim nuėjo aplankyti tėvo ka
pa. Žiūrėdamas in medini kry
žių, Petrelis tarė:

— Kai asz busiu jau geras 
akmenų taszytojas, asz patai
sysiu tėveliui puiku akmenini 
parniūkia.

— Vaikuti, tarė motina 
liūdnai, isz kur mes gausime 
pinigu tavo mokslui?

— Asz dirbsiu, taupysiu, 
paskui mokysiuos.

Motina nieko jam neatsake, 
bet mažiausios sesutes tikėjo, 
kad tikrai taip bus: Juk Petre
lis atrodo joms visa galis. Kai 
tada buvo toks vargas, ar ne 
Petrelis uždirbdavo visiems pi
nigu.

Viena vakara visa szeimyne
le tyliai sėdėjo prie stalo. Iii 
duris pasibeldė ir inejo didelio 
vieszbuczio szeimininkas. Jis 
atėjo paklausti, ka naszle ma
nanti daryti su savo sunumi.

— Nežinau, atsake mote- 
riszke. Jis norėtu būti akmenų 
taszytoju, bet, matyt nieko isz 
to ne iszeis.

— Žinot ka? Kalbėjo sve- 
czias, leiskite vaika pas mane. 
Man kaip tik reikalingas toks 
apsukrus ir greitas vaikas. Asz 
gerai mokėsiu, duosiu gera 
drabuži, o be to, jis ir pas mane 
gales szi ta iszmokti.

Motina sutiko, tiktai pats 
Petrelis labai nusiminė, nes 
jam atrodė, kad jis jau niekad 
negales mokytis akmenų taszy
toju. Bet atsiminęs tėvo žo
džius: “Kaip Dievas duos, taip 
bus gerai,” nusiramindavo.

Kita diena jis atsisveikino su 
motina ir iszejo in viesz'buti 
tarnauti. Vieszbuty darbas bu
vo nelengvas. “Petreli!” szau
ke nuo ryto iki vakaro visi.

— Petreli, 'bėk atneszti laik- 
raszti, paliepė ponas.

— Petreli, atneszk malku, 
szau'ke virėja.

— Petreli, neszk vandens 
ponui in antra aukszta.

— Petreli, neszk ponui ci
garą.

Taip nuo ryto iki vakaro Pet
relis bėgiojo isz kambario in 
kambarį, isz virtuves in rusi, 
isz kiemo in soda; ir namuose, 
ir kieme, ir ulyczia — visur jo 
buvo pilna. Kai jau visi tie 
siuntinetojai sziek tiek aprim
davo, Petrelis eidavo pavežiot 
baltam vežimėly szeimininko 
mažyte dukrele. Jis jai pasako
davo pasakų, bėgiodavo po so
da ir pagaudavo balta petelisz- 
ke. Kai mergaite užmigdavi, jis 
atsisėsdavo szalia vežimėlio ant 
žemes ir skaitydavo knyga. Be

Biznis Su Stalinu
(Tasa)

Sovietai Didvyriai
Sovietu armijos, besiginda

mas ant savo žemes, szaukesi 
pagelbos isz Anglijos ir Ameri
kos.

Bet Komunistu propaganda 
tuojaus pradėjo savotiszkai 
aiszkinti ta nauja kara. Sovie
tai gyniosi taip kaip Anglai gy
niosi, bet Komunistai visam 
svietui davė žinoti kad Sovietai 
dabar už viso svieto žmones ka
riauja ir galva guldo, kad So
vietai tai isz tikro didvyriai.

Sovietai atsimusze ir pradėjo 
Vokieczius kulti ir vyti isz sa
vo kraszto. Visas svietas nu
džiugo. Kokia galinga ta So
vietu Armija!

Bet Sovietai pamirszo pri
minti, o visi kiti pamirszo atsi
minti, kad Amerikos ginklai, 
laivai, maistas ir visokis tavo- 
ras plaukte plauke in Rusija, 
kad Amerika skolino, davė ir 
aukojo tavora ir pinigus Rusi
jai.

Per kara pats Stalinas vieszai 
padekavojo Amerikai, pasaky
damas kad pergale nebuvo nei 
inmanoma be Amerikos pagel
bos. Bet Stalinas turi labai ge
ra atminti, už tai, kad jis labai 
greitai ir labai patogiai daug 
visko užmirszta.

Dabar jis sako, kad vien tik 
jo galingos armijos sustabdė 
Hitlerį ir nugalėjo Japonu. Jis 
pamirszta kad Rusija paskelbė 
kara priesz Japonus kai Japo
nai jau klūpojo ir prasze susi- 
mylejimo isz Amerikos, kai ta 
Amerikos sprogstanti ‘bomba 
suardė Japonijos miestus ir vi
sus Japonus iszgazdino.

to, ji vis kažkas trauke paiszyt. 
Tada mesdavo knyga in szali ir 
paiszydavo visokius gražius 
kryžius. “Tai kad asz toki ga- 
lecziau kada nors pastatyti sa
vo tėveliui ant kapo,” galvoda
vo jis, kai koks kryžius ypa- 
cziai gerai pasisekdavo nupai- 
szyti. O vakare jis eidavo gulti 
visas pailsės, nusibegiojes per 
diena, taip kad akys paezios 
merkdavosi. Bet jis buvo svei
kas, ir toks bėgiojimas jam per 
daug nekenke, nors kartais be
veik neturėdavo laiko ne kaip 
reikiant pavalgyti.

Maloniausios valandėlės jam 
būdavo tada, kai jis galėdavo 
pavežioti szeimininku dukterį. 
Kartais jis ja iszsiveždavo už 
miestelio in pieva. Czia atbėg
davo jo mažiausios sesutes; jie 
žaisdavo ir plepėdavo apie vis
ką. “Kai asz užaugsiu,” pasa
kodavo jis, “ asz nupirksiu 
jums gražiu drapanų. Ir ma
mytei nupirksiu kede.” Viskas 
butu buvę gerai, tik mokytis

Sovietai Užkariavo
Vokietija

Rusijos, galingas pergales 
marszavimas in Vokietija nu
skambėjo po visa svietą. Vokie- 
cziai bego, neszesi kiek tik ga
lėjo, net ir Amerikiecziams pa
sidavė, kad tik nepapuolus in 
Sovietu Rusijos nelaisve.

Stalinas sako kad taip Vokio- 
cziaibego už tai kad Rusijos ar
mijos buvo tokios galingos. Ar
gi nebūtu teisingiau pasakyti 
kad tie Vokiecziai bego in 
Amerikos armijos prieglobsti, 
už tai kad Sovietai buvo tokie 
žiaurus ?

Komunistą i, besigirdami 
apie savo tas galingas armijas 
ir ju marszavima in Vokietija, 
pamirszta paaiszkinti kaip Ir 
kodėl Sovietai suspėjo inmar- 
szuoti in Vokietijos miestus 
pirm Amerikiecziu, nors galin
giausios Amerikos armijos sto
vėjo prie pat tu miestu vartų.

Amerikos generolai su savo 
armijomis butu galėjo paimti 
beveik visus didesnius Vokieti
jos miestus. Bet atėjo insaky- 
mas isz Washingtono kad jie 
turi sustoti ir Sovietu laukti.

Generolas Patton butu galė
jęs su savo armija in kelias va
landas paimti visa Berlyną, bet 
jam nebuvo valia!

Amerikos armijos buvo galin
gos, bet Amerikos politikieriai 
buvo mulkiai. Stalinas negalė
jo stoti, priesz Amerikos kari
ninkus, bet Stalinas galėjo ir 
mokėjo kaip Amerikos politi
kierius apmulkinti suvedžioti 
ir prigauti. Jis taip ir padare.

negalėjo. Tiesa, jis szio to isz- 
moko, kaip elgtis su žmonomis 
kaip su jais kalbėti; jis pamate 
kas yra gera ir kas bloga, bet 
tas buvo da ne viskas. To, kuo 
jis labiausiai troszko būti, da
bar negalėjo mokytis. Motina 
apie tai irgi dažnai galvodavo, 
ir pasisako karta savo rūpesti 
kunigui. “Žmonele,” pasako 
kunigas, “jeigu jis liks viesz
buczio tarnu, tai irgi neblogas 
daiktas. Svarbu kad jis butu 
darbsztus ir sanžiningas, tai 
yra žmogui svarbiausia.”

Viena diena miestelio me
džiotoju draugija suruosze sa
vo szvente. Per szvente viesz
buczio sode buvo szaudymo 
rungtynes. Susirinko visi ge
resnieji szauliai, nes už geriau
sius szaudymus buvo paskirta 
brangios dovanos, — daug vi
sokiu sidabriniu ir auksiniu 
daiktu. Vieszbuczio savininkas 
czia rado Petreliui darbo, kad 
szauliams nereikėtų nuolat bė
gioti. Petrelis turėjo užreti už 

tam tikros sieneles ir po kiek
vieno szuvio iszeiti, pažiūrėti 
kas kur pataikė ir garsiai pra- 
neszti.

Tarp szauliu buvo vienas 
jaunas vaikinas, turtingo pirk
lio sūnūs. Pradėjo szaudymas. 
Jei kas gerai pataikydavo, žiū
rovai plodavo ir girdavo, o 
kam nesisekdavo, isz to visi 
juokdavos. Ypacziai nesiseka 
tam jaunam sziauliui, pirklio 
sunui. Negalėdamas pakęsti 
publikos juokas, jis pradėjo 
karszcziotis, greit szaudyti, ir 
viena karta iszszove, kai Pet
relis nespėjo pasislėpti už sie
neles. Pasigirdo vaiko riksmas, 
publika szoko isz vietos, isz 
ulyczios subėgo daugybe žmo
nių, o nelaimingas szaulys nu
mėtė szautuva žemėn ir stovėjo 
visas iszbalcs. Petrelis gulėjo 
visas kruvinas, jam pataikė in 
koja. Atbėgo gydytojas, liepe 
nunoszti vaika in lova ir pradė
jo raiszioti žaizda. Petrelis ver
kė ir prasze: “Neszkit pas ma
myte.” Miestelio žiopliai jau 
buvo nubege pas ja ir pranesze: 
‘ ‘ Petreli nuszo ve. ’ ’ Vargsze 
moteriszke kuone apalpo isz 
iszgaszczio ir tuojau tekina nu
bėgo in viesz'buti. Senas gydy
tojas kiek galėdamas ja ramino 
sakydamas kad vaiko gyvybei 
pavojaus nėra. Pamatęs motina 
vaikus aprimo ir tyliai isztare: 
“Ka darysi, taip Die vas dave.’ r

Dabar Petreliui teko kiek 
laiko pagulėti lovoj. Nors jam 
ir labai skaudėjo koja, bet isz 
tikrųjų niekad jam nebuvo taip 
gera, kaip dabar. Dabar jis ta
po garsiausiu miestelio žmogu
mi. Visi, kad tik spėjo ji pa-. 
žinti, dabar jo neužmirszo. 
Vieszbuczio, kotelio szeiminin
kas atsiųsdavo jam kasdien pie 
:us, vieszbuczio virėja indeda- 
vo nuo savos saldžiu pyragai- 
cziu, o vienas senas ponas, ku
riam Petrelio patarnavimai la
bai patiko, ir kuriam Petrelis 
atrodė labai mandagus ir vik
rus vaikas atsiuntė pinigu. 
Tuojau atsirado geru pažinsta- 
mu, kaimynu ir kumueziu, ku
rios dabar nuolat lankydavo 
naszle ir kalbėdavo jai: “Žmo
nele, ko tu lauki? Tuojaus ra- 
szy'k skunda, paduok ta pirk] i 
in teismą, tegul jis užmokės 
Petreliui už koja. Jei jis, vaikas 
negales kaip reikiant vaiksz- 
czioti, tai pirklys turės ji aprū
pinti ligi gyvos galvos. Nelauk 
dabar kaip tik geriausia proga 
aprūpinti vaiko ateiti. ’ ’

Petrelis tokias kalbas girdė
damas, tiesiog nerimdavo savo 
kaily. Ji tiesiog imdavo noras 
imt ir iszvyt tas viesznias. Bet 
kadangi jis buvo mandagus 
vaikas, tai kol kas tylėjo. Bet 
kai viena karta jo mamyte1, mo
terėliu gundoma, jau isztikruju 
liuvo pradėjusi galvoti apie 
teismą, Petrelis neiszkente.

— Ne, mamyte, szitaip ne
galima. Ka gi pasakytu tėvelis 
jei galėtu iszgirsti tokias kal-

(Tasa Ant 2 puslapio)

iSTORIJEapie Da isz 
------------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
iaikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragam 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
Saule Pub. Co., Mahanoy Cįtjj



" 8 A U L B " MAHANOY CITY, PA.

1948 JULY 1948
SUN NON TUE WED THUR FRI SAT

4 5 6 7
1
8

2
9

3
10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Žinios Vietines
— Liepos - July.
— Sziltas oras.

Isz priežasties kad Ame- 
rikoniszka szvente ‘ ‘ Nepriklau
somybes Diena” — “Indepen
dence Day” szimet apvaiksz- 
cziojama Panedelyje (Liepos) 
5-ta diena, visi Amerikos ban
kai, paežiai, fabrikai, angliaka- 
syklos, kromai ir sztorai ap- 
vaiksztines ta diena, taigi, atei
nantis Utarninko “Saules” nu
meris (Liepos-July 6-ta diena) 
neiszeis, kad ir musu darbinin
kai galėtu apvaiksztinete ta 
Amerikoniszka Szvente.

—‘1 Saules ’ ’ Redakcija.
— Petnyczioj p r i p u o 1 a 

Szivencz. Pan. Marijos Aplan
kymas.

■— iSubatoj Szv. Leon II.
— Kita sanvaite, Nedelioj 

pripuola Szv. Prokopo, kauk., 
taipgi Amerikos Nepriklauso
mybes diena, visur szvenezia- 
ma. Panedelyje Szv. Antano 
[Zacharijo; ta diena taipgi Ame
rikos Nepriklausomybes diena 
[visur apvaikszcziojama; Utar- 
ninke Szv. Isaio, taipgi ta die
na 1340 metuose, mirė Liet. D. 
Kun. Gediminas,-Liet, sostines 
[Vilniaus inkurejas: Seredoj SS. 
Kyrilio ir Metodijo; Ketverge 
Szv. Elzbietos, Port., Petny
czioj Szv. Veronikos; Subatoj 
Szv. Felicijos ir 7 sūnūs.

— Sekantieji dalyvavo Su- 
sivien. Liet. Amerikos Seimą, 
Boston, Mass: Antanas Rama
nauskas, Jonas Ambrazas, An
drius Rėklaitis, St. Gegužis, 
taipgi ponios: S. Gegužiene, J. 
Staszaitiene ir G. Petrusziene.

— Ponia Veronika Parulie- 
ne nuo 622 W. Centre Ulyczios 
aplaike laiszka nuo Valdžios 
kad kūnas josios sunaus karei- 
vo Antano J. Parulio, kuris žu
vo ant kares lauko Francijoje, 
Liepos (July) 25-ta diena 1944 
metuose, bus parvežtas ant U.S. 
S. Greenville Victory laivo del 
palaidojimo. Velionis gimė Ma- 
hanojuje Gruodžio 29-ta diena 
1916 metuose. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos. Paliko 
savo motinėlė, ponia Veronika 
Paruliene; du brolius: Joną ir 
Jurgi mieste ir seseri Helena 
pati Antano Matalaviczio isz 
Slienadoro.

— Gerai žinomas Charlie 
Silliman kuris kitados gyveno 
mieste, ir apie 24 metai atgal 
persikraustė in Philadelphia, 
Pa., numirė Panedelyje, 12:25 
.valanda popietu Misericordia 
ligoribute po trumpai ligai. Ve
lionis paliko paezia. Laidotuves 
invyko Ketverge ir palaidotas 
Protestonu kapines Mahanoy 
City.

Shenandoah, Pa. — Puldama 
ant tako szale North Emerick 
jUly., ponia Marijona Juodesz- 
kiene nusilaužė tiesa koja. la
kos nuvežta in Locust Alt. li- 
gon'buteje.

—• Puldamas nuo savo dvi- 
raczio, baisikelio, Vincas Rut- 
keviezius 17 metu, isz William 
Penu peczes, nusilaužė kaira 
ranka. Gydosi namie.

— Bernardas Kalaitis turė
jo operacija Locust Alt. ligon-

buteje. ; t

Girardville, Pa. — Juozukas 
15 metu amžiaus sunns pons. 
Bron. Balucziu, nuo West Pres
ton Ave., randasi Snyder pavie
to policijos namuose, už paszo- 
vima savo tęva. Tyrinėjimas 
parode kad Bron. Balutis su pa
ezia ir sunu Juozuku svėcziavo- 
si pas ūkininką Albert Hilbert 
penkios mylios nuo Middle
burg. Barnys kilo tarp szeiniy- 
na, Balutis pradėjo muszt savo 
paezia, o Juozukas isz piktumo 
paemes karabiną ir staeziai szo- 
ve tris syk in savo ieva. Tėvas 
likos pasziautas in pilvą, kakla 
ir žanda, randasi Geisinger li
goribute Dan vilioję.

Cleveland, Ohio. — B. F. 
Goodrich Gumos Kompanija 
pranesze, kad kompanijos dar
bininku pakeliamos algos vie
nuolika centu valandai. Kartu 
su kitu gumos fabriku algų pa
kėlimu dabar vienuolika centu 
priedą valandai gaus suvirsz 
68,000 darbininku.

Washington, D. C. — Armi
jos departamentas pranesza 
kad Rugpiuczio (Aug.) 16-ta 
diena bus vyrukai in Suvien. 
Valstijų armija registracijos 
diena, tai yra vyrukai nuo 18 
iki 25 metu amžiaus. Valdžia 
sako tokiu jaunu vyruku ran
dasi net 9,500,000.

Toranto, Canada. — Birželio 
20-ta diena popietu, piktada
riai padegė dvi Kataliku baž- 
nyczias. Pirma gaisra pastebė
jo Lietuvis Kunigas P. Ažuba
lis, kuris pripuolamai užėjo ap
lankyti bažnyežios, inejes in 
Szv. Agnieszkos Italu bažny- 
czia pamate liepsnose du alto
rius. Kunigas tuojaus pranesze 
parapijos klebonui ir ugnage- 
siai pribuvo ir liepsna tuojaus 
užgesinta. Taipgi kita bažny- 
czia St. Francis tuo paežiu lai 
ku buvo padegta ir likos tuo
jaus užgesinta. Tyrinėjimas pa
rodo kad padegė Komunistai. 
Ta diena Kunigas Riccardo 
rimtai perspėjo savo parapijo
mis kad nebalsuoti už Komu
nistu kandidatus. Kunigas Ric
cardo manymu sako kad Komu
nistai atsikerszydami jam už 
tai ir padege jo parapijos baž- 
nyczia. — D.

SKAITYKITE “SAULE”

electric cooking can make
■ .■ -vs. r ; : U-A

EVERY WOMAN A GOOD COOK!

Electric cooking can be so easy . . . and so 
simple. You see electric cooking is both 
accurate and automatic! In fact electric 
cooking is so delightfully simple that even a 
child can cook a tasty meal or bake a pretty 
cake this easy way.

Just follow the recipe book . . . turn on that 
speedy-electric heat... and you have picture
book results everytime you cook. No guess 
work. No oven peeking. No basting. No 
pot watching. And no worried waiting.

In fact, you can put an entire meal in an

electric oven at ten in the morning, includ
ing even the dessert. Then set the auto
matic time and temperature controls . . . 
and leave for the rest of the morning and the 
afternoon. When you return at six, a won
derful meal is waiting . • . hot, tasty, 
vitamin-rich, and ready to serve.

Cook the electric way for better meals . . . 
more leisure time . . . less work . . . and 
happy living. Sec your local appliance 
retailer today . . . order your new electric 
range right away.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Viltis Amžina

William Parmela, isz Onid 
miešti, New Yorko, yra vie
nas isz keliu tukstaneziu isz- 
tikimu sekeju ir apasztelu 
Daktaro Francis E. Town
send, kurie asztuoni metai at
gal reikalavo kad valdžia tu- 
retu kiekvienam piliecziui 
duoti du szimtu doleriu ant 
menesio, kai tas pilietis susi
laukia szeszios deszimts pen
kių metu amžiaus. Jis saky
davo kad valdžia visus kitus 
krasztus szelpia, tai kodėl ne 
savuosius pilieczius. Szitie 
to Daktaro sekėjai kas metai 
laiko savo seimą Washingto
ne, D. C. Sziais metais jie 
apvaikszcziojo savo asztun- 
tas sukaktuuves.

SIUNCZIA EROPLA-
NUS IN BERLYNĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

cziami vien tik maista ir tavora 
gabenti.

Bet galima ir kitaip iszaisz- 
kinti, ar nors manyti. Szitie 
eroplanai butu labai reikalingi 
jeigu Amerikos Karo Sztabas 
pamatytu kad jau negalima il
giau liktis Berlyne, ir nutartu 
isz tenai greitai pasitraukti. Tie 
eroplanai gali ir žmones vežti.

BAGOCZIUS
UŽSIMUSZE

NEW YORK.— JeanB.de 
Chadenedas, szeszios deszimts 
keturiu metu amžiaus bago- 
czius, kuris dirbo ar prižiūrėjo 
eroplanu dalis per kara, užsi- 
musze kai jis iszszoko ar isz- 
puole per langa ir krito penkio
lika augszcziu žemyn ant uly
czios, isz vieszbuczio, hotelio 
ant Park Avenue.

Jean B. de Chadenedes buvo 
sveczias pas Kunigaikszti Val- 
dimara von Zedtwitz, kuris yra 
prezidentas Amerikos Kazir- 
ninku Draugystes. Jis buvo at
važiavęs isz Bostono ir pasi- 
sznekejes su Kunigaikszczio 
palydovu nuėjo gulti. Puse po 
vienuolikos isz ryto, priesz pat 
pietus jis iszkrito ar iszszoko 
per langa.

TITO NEKLAUSO 
STALINO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Visa tai prasidėjo kad Bol- 
szeviku Komitetas per laiszka 
intarinejo Yugoslavijos komu
nistus, sakydamas kad Yugo
slav! jos komunistai jau toli nuo 
Markso kelio nuklydo.

Kai tik Komunistas Tito, Ru
sijos padupczninkas ir Stalino 
numylėtas szviesiaplaukis vai
kelis pasipurtė ir pasiprieszino, 
tai visokie gandai pradėjo 
plaukte plaukti.

Isz Kozane miesto, Graikijo
je eina gandai kad žmones jau 
iszgirdo kanuoliu trenksmus 
prie Yugoslav!jos rubežiaus. 
Kiti sako kad jau Yugoslavai 
susikirto su Graikais. Kiti gan
dai eina kad visas Yugoslavijos 
batalijonas yra pasirengęs eiti 
skersai Graikijos rubežiu ir pa
siduoti.

Rymoje, laikrasztis Momento 
Sera, kuris labai retai kokius 
plepalus platina, raszo, kad at
eina nepatikrintos žinios isz 
Viennos, kad Sovietu kareiviai 
isz Rumunijos yra jau pere j e 
skersai Dunojaus upe in Yugo
slavia. Szitos žinios sako kad 
Sovietai perejo per tilta, kuris 
randasi tik dvylika myliu nuo 
Belgrade miesto.

Taipgi Rymoje eina gandai 
kad Sovietu kariuomenes mar- 
szuoja isz Bulgarijos per Ser
bija in Belgrade, Yugoslavija. 
Rymos laikraszcziai jau net ima 
praneszti kas užims Premierio 
Tito vieta. Jie sako kad grei- 

cziausia Moslie Piyade bus pa= 
skirtas. Jis yra isztikimas Ru
sijai Komunistas.

Amerikos dipliomatai Rymo
je spėja kad Rusija ežia gal tik 
priežaseziu jieszko, nori subun- 
tavoti Yugoslavus ir paskui sa
vo kareivius tenai pasiunsti 
tvarka investi.

Isz Pragos ateina trumpos ir

Karaliszka Porele

Karalaite Onyte, isz Bour- 
bon-Parma ir Romunijos Ka
ralius Mykolas apsiženijo 
Graikijoje.’ Jųdviejų meiles 
takelis buvo dyguotas ir sun
kus. Isz pradžios Romunijos 
valdžia Karaliui Mykolui už
draudė vesti Onyte, paskui 
Mykolas atsisakė savo sosto, 
pasitraukė isz savo kraszto. 
Bet ežia buvo tik pradžia. 
Onyte buvo Katalike, o My
kolas Pravoslavas. Popiežius 
Nepavelino Onytei iszteketi 
už Mykolo, nes jis yra Pravo
slavas ir, būdamas karaliui, 
jis negalėjo ir nenorėjo priža
dėti kad visi vaikai isz tos po
reles bus pakriksztyti ir isz- 
aukleti kaipo Katalikai.

Galutinai, Onyte turėjo pa
sirinkti tarp savo tikėjimo 
ir savo meiles. Ji pasirinko 
meile ir isztekejo už Mykolo 
Pravoslavu pažnyczioje. Jo
du yra labai linksmi ir paten
kinti. Bet Szventas Tėvas 
isz Vatikano, Onytei prane
sze kad ji dabar yra sunkioje 
nuodėmėje ir taip pasiliks kol 
vienas ar kitas pasimirs ar 
jos vyras nusileis ir su Kata
liku bažnyczia susitaikins.

be jokio paaiszkinimo žinios, 
kad “Ateinantieji Yugoslavijos 
rinkimai bus svarbiausi to 
kraszto istorijoje.”

Ar kas isz tikro bus isz szito 
susikirtimo tarp Stalino ir Ti
to, sunku pasakyti. Mums isz- 
rodo kad jiedu susitaikins ir 
viskas vėl bus gerai. Bet Rusi
jos jiegos jau dabar yra jeigu 
staeziai nepakirstos, tai nors 
aprobuotos ir susilpnintos. Iki 
sziol nei vienas užimtas krasz- 
tas nedryso nei žodžio isztarti 
priesz Rusija. Tai dabar, kad 
jiedu ir susitaikins, bet visgi 

niekas nepamirsz, kad vienas 
Komunistas dryso Komunistu 
pranaszui ir vadovui pasiprie- 
szinti.

O jeigu Yugoslavijos Tito ne
susitaikins su Rusijos Stalinu, 
tai tada Rusija neteks labai ga
lingo draugo, nes Premjeras Ti
to yra galingas Slavu vadas sa
vo kraszte, o jo krasztas pavei
kia beveik visus Slavoku krasz
tus.

BENAMIAI
ATVAŽIUOS IN

AMERIKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szitie laivai atplauks in Phi
ladelphia, Bostoną, New York; 
ir kai kurie laivai sustos ir in 
New Orleans.

MAINIERIAI
NESTRAIKUOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
atstovaujamas? Dabar, Lewis- 
as su kompanijomis susipesze; 
Lewisas laimėjo, kompanijos 
nusileido, bet paprastas žmoge
lis nukentejo. Kai tik anglys 
pabrangsta, tai visi fabrikai sa 
vo tavora pabrangina; kai ang
lys brangesnes, tai ir plienas 
brangesnis. O kai plienas 
brangus tai beveik viskas jau 
pabrangsta, nes be plieno Ame- 
rikiecziai negali apsieiti.

Tai sulyg musu protu ir isz- 
rokavimu, argi nebutu visiems 
geriau ir teisingiau jeigu per 
tokias derybas butu pakviestas 
atstovas ir isz to visu užmirszto 
ir in kampa pastumto žmogelio 
kuris “bilas” moka, in skola 
lenda ir kurio kiszeniai jau ir 
taip skylėti?

GAISRAS
ATLANTIC CITY

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
sako kad jis taip greitai iszsi- 
platino ir visa narna apsupo, 
kad reikes gerai isztirti kas ten 
atsitiko. Jie sako kad buvo la
bai gerai kad tas gaisras atsiti
ko po pietų, kai dauguma žmo
nių buvo iszeje prie mariu 
kranto ar taip sau po miestą 
vaiksztinejo.

l’ajieszkojimas
Pajieszkau Vinco Botyriaus, 

sūnūs Liudviko ir JeVos Boty- 
riu, isz Kalvarijos parapijos, 
Jienavo valscziaus, Marijampo
lės apskriezio. Pajieszko jo se
suo Julija Botyriute-Palaitienę. 
Atsiszaukite ant adreso:

Julija. Palaitiene,
Eduard Flachstrasse Nr. 8,

(13 ’h) Memmingen, 
Bavaria, Germany,

U. S. Zone.

DEWEY, REPUBIKO- 
NIU KANDIDATAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Republikonai per kelias dienas 
kele triukszma, lerma; per visa 
diena balsavo ir per kiaura nak
tį politikavo, viens kita szmeiže 
niekino ir paskui pasibueziavo 
ir susitaikino ir sutiko paskirti 
New York miesto Gubernatorių 
Thomas E. Dewey kaipo visu 
Republikonu kandidata in Pre- 
zidenti vieta del ateinaneziu 
rinkimu.

Dewey sako kad su Guberna
toriumi Earl Warren isz Cali- 
fornijos kaipo Vice-Prezidentu 
jis prižada Amerikos reikalus 
sutvarkinti ir viską atitaisyti, 
ka Demokratai yra suardė per 
visus tuos metus kai jie turėjo 
kraszto vadeles.

Kai tik Dewey buvo iszrink- 
tas kandidatu in Prezidentus, 
tai visi tuojaus pradėjo rinkti 
ir tartis del Vice-Prezidento. 
Kai vadai susiejo, pasitarė ir 
viens kitam ranka padavė, tai 
tuojaus buvo matyti kad kan
didatas in Vioe-Prezidento vie
ta bus Gubernatorius Earl War
ren.

Dewey- sako kad kai jis taps 
Amerikos Prezidentu, jis pa
skirs savo Vice-Prezidenta i*
Warren, kaipo pirmininką savo 
Taryboje. Tai butu pirmutinis 
sykis Amerikos valdžioje kad 
Vice-Prezidentas turėtu kokia 
vieta valdžioje.

Gubernatorius Dewey labai 
iszgyre Kongresą ir Senata, sa
kydamas: “Asz labai invertinu 
musu asztuonios deszimta Kon
gresą, kuris nuveikė labai gera 
ir gražu darba ne vien tik ežia, 
Amerikoje, bet ir užsienyje. 
Szitas Kongresas sumažino 
mums taksas ir tuo paežiu sy
kiu suszelpe visus Europos 
krasztus.”

Gubernatorius Dewey, kaip 
ir visi kiti politikieriai priesz 
rinkimus, daug visokiu prižadu 
duoda ir sako kad jis su savo 
partija viską kuo geriausia da
rys ir ves.

Aiszkus dalykas, už keliu 
sanvaieziu ir Demokratai taip 
pat viską mums prižadės ir net 
dangų prie žemes prilenks.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.
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