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Atlantiko Sutartis Priimta
%

Isz Amerikos
UNIJOS VADAS

ŽMOGŽUDIS

Nuszove Savo Prieszo
Isz Kerszto

ST. LOUIS, MO. — Labai 
pavojingai sužeistas Amerikos 
Federacijos Darbininku Unijos 
atstovas, John Jones, keturios: 
deszimts trijų metu amžiaus in- 
tare kitos unijos atstovą, saky
damas kad tas atstovas ji nu
szove kai jiedu susiginczino 
apie unijos reikalus.

Nužudytas John Jones, buvo 
keturios deszimtos kuopos at
stovas ir saliuninkas.

Trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus John Ortelli buvo su- 
aresztuotas už ta žmogžudyste. 
Jis tik ana menesi buvo su- 
musztas per rinkimus savo uni
joje.

Kai szitiedu susikirto ir su- 
simusze saliune, tai buvo su
žeista Pone Virginia Lux, dvi- 
deszimts devynių metu amžiaus 
moteriszke, kuriai viena kul
ka pataikė in koja.

JAUNIEJI PAPIKTI
NA ŽMONES

Jurininko Nepaprastas BOGOCZIUS VAGIS V AIS K A S
Darbas

Iszprausti naujai . gimusi 
kūdiki tai visai ne naujiena 
jurininkui Larry Wright in 
Laivyno Oak Knoll ligonbu- 
te, in Oakland, Calif orni 
ja. Apie septynios deszimts 
penki tokie jurininkai tokius 
darbus kas dien atlieka szi- 
toje ligonbuteje.

ARABAI BENAMIAI

Pasivogė Senu Daigtu 
Ir Pardavė

NEW YORK. — Pone Mark 
F. Ethridge, buvusio Amerikos 
delegato Tautu Sanjungos Ko
misijos žmona, parvažiavo isz 
Palestinos, kur ji buvo per tris 
menesius. Ji sako kad Arabai, 
kurie buvo priversti bėgti ar 
buvo isz Israelio iszvaryti, da
bar baisiai vargingai gyvena,

ISZSZAUKTAS

Numalszina Gauja 
Inpykusiu Žmonių

NO. BERWICK, MAINE. — 
Winthrop Lee Biddle, labai 
garsios Philadelphijos szeimy- 
nos narys buvo suaresztuotas ir 
in kalėjimą patupdintas in 
North Berwick, Maine, už va
gystes.

Panele Nellie Riley, ant ku
rios ūkio szitas bagoezius gyve
no per vasara, sako kad Win
throp Lee Biddle isz jos namu 
pasivogė senu daigtu, viena po 
kito ir paskui juos pardavė an
tru ranku sztoruose. Isz viso jis 
pasivogė daigtu vertes szimto 
ir penkių doleriu, is dabar ran
dasi kalėjime ir jam paskirta 
dvieju tukstaneziu doleriu kau
cija. Szitas Winthrop Lee Bid
dle pralaimėjo teismo byla, kai

1 jis reikalavo kad jam butu pa
skirta dalis savo tėvo turto. 
Jis per kara buvo Laivyne, kai
po Leitenantas Komandorius. 
Szia vasara jis atsikraustė in 
Paneles Nellie Riley ūki. Pir
miau jis szitoje apylinkėje tu
rėjo savo SU^u ir dideli ūki |,ernatorįuį ^a(j vįskas dabar deszimts du Senatoriai balsavo 
kur is per penkias vasaras va- 
saruojo.

GROVELAND, FLA. —
Apie trys szimtas pilnai ap
ginkluotu kareiviu buvo pa- 
siunsta in maža miesteli, Grove
land, kur Baltieji žmones susi- 
pesze su Juodukais ir dabar 
tuos Juodukus musza, j u na
mus degina ir daug kitokios 
iszkados padaro. >

Kai vaiskas pribuvo, tai tas 
miestelis iszrode kaip koks ka- 
ro laukas. Kareiviu karabinai

I blizgėjo, revolveriai kybojo ir 
kareiviams buvo insakyta su 

j nieku nesiderinti ir nesiginczy- 
ti, bet piirmiau szauti ir paskui 
pasiterauti.

Visi szitai buntai ir riauszes 
prasidėjo ana diena kai keturi 
Juodukai užsipuolė ant jaunos, 
septyniolikos metu nuotakos ja 
baisiai sumusze ir iszniekinoj 
Jos vyra tie Juodukai teipgi 
apdaužė ir apvogė.

Brigados Generolas Mark 
Lance pranesza valstijos Gu-

910,000
Arabu Be Namu 

Palestinoje
Kunigai Prieszinasi Komunis
tams C zeko Slovakijoj e; Jau 
618 Philadelphijos Strytkariu 

Darbininku Neteko Darbo;
Pavojus Amerikai Sako 
Laikrasztininkas Pegler

PAMARESE Jordano slėnyj?:
Mums szitas Arabu likimo 

klausimas jau kelis sykius at
ėjo in galva. Mums sunku su
prasti kad Amerikiecziai taip 

i rūpestingai rūpinasi, szelpia ir 
in Amerika parsitraukia tuos 
Europos benamius, o nei pirsz-

LAVALETTE, N. J. —
Miesto burmistras William 
Chandler sako kad jaunieji pa-, 
sisamdo vasarnamius 
begediszkai pasielgia, 
pamariu miestelyje 
apie; septyni szimtai 
bet vasaros laiku ežia atvažiuo
ja apie tūkstantis jaunu vaiku 
ir mergaieziu, tarp szeszioli- 
kos ir asztuoniolikos metu am
žiaus.

Per pastaruosius du menesiu 
policijantai buvo priversti isz
varyti isz savo miestelio apie 
septynios deszimts tokiu jaunu-1 
ju už tai kad jie labai nepado-t 
Tiai pasielgė.

Miesto burmistras Williamj EROPLANAS 
Chandler sako kad tie jaunieji 
neturi jokio padorumo ir labai, 
begiediszkai pasielgia. Papras-' 
tai jauniemsiems būva paran- 
davuota atskiri kambariai; vie
ni mergaites, kiti vaikams. Bet 
nakezia vaikai nueina pas mer-; 
gaites, o kitos mergaites nuei-l 
na pas vaikus ir praleidžia vi
sa nakti. Jis viena vakara nu-. 
ėjo tenai pas juos ir užtiko visa 
paroda nuogu mergaieziu, ku-| 
rioš ėjo in vaiku kambarius isz- 
siprausti. Kita vakara jis užti
ko visa partija tu jaunuju lau
ke. Visos mergaites buvo pus
nuoges. Burmistras dabar pa
reikalauja kad su tais jaunai
siais atvažiuotu nors vienas tė
vas ar motina juos prižiūrėti.

ir tenai 
Szitame 
gyvena 
žmonių,

Amerikos žmo- DARBININKU ! 
atsakomybe UNIJOS i 
ir patvirti- KOMUNISTISZKOS 
Asztuonics 
priimti ta

tvarkoj, kad jo kareiviai yra į jr (jį trylika balsavo piieszingai. nocTrnnrrn Iznri iv» tticjq rniDCTO /
Senatoriai priėmė szita Atlantiko Sutar

ti visiszkai ir pilnai, be jokiu iszsisukine- 
Kai kurie Se

ta Sutarti pripažinti, bet 
punktus, kurie reikalauja 
stotu in pagelba su ka-

WASHINGTON, D. C.
supranta ii invertina savo 

visam svietui. Senatas priėmė 
no Atlantiko Kariszka Sutarti. WASHINGTON, D. C. — 

Westbrtok Pegler, laikraszti* 
ninkas, sako kad visokie dikta
toriai, prasikaltėliai ir Komu-* 
nistai dabar valdo musu darbi
ninku unijas. Jis sako kad isz 
szitokiu Komunistiszku Unijų 
galima tikėtis daug pavojaus, 
jeigu kada Amerika susikirstu 
su Rusija.

Laikrasztininkui Pegler ne- 
patiko Roosevelto administra
cija, ir dabar taip pat nepatinka 
ir Trumano tvarka.

Jis buvo patrauktas in Kon
greso Komisijos tardymą, kur 
jis vieszai pasakė kad labai 
daug uniju Amerikoje yra po 
Komunistu valdžia, kad Komu
nistai tas unijas tvarko ir val
do.

Jis teipgi priparode kad uni
jų vadai labai neteisingai pasL 
elgia, kad jie po prievarta val
do savo uniju narius. Jis dar ir 
pavyzdi davė isz Inžinierių 
Unijos Chicagoje, kur tokie va
dai net ir žmogžudyste papildo 
kad savo unijos narius tinka
mai suvaldytu.

Laikrasztininkas Pegler bu
vo patrauktas in szitos Kongre
so Komisijos posėdžius pasi- 
aiszkinti. Jis buvo vieszai pa
sakęs ir paraszes kad jis labai 
daug žino apie uniju vadu ne
teisingumus ir suktybes. Jis 
szitai komisijai pasakė kad 
Mainieriu Unija, Muzikantu 
Unija ir Vežėju Unija nieko 
bendra neturi su demokratija 
ar su laisve, kad szitas unijas 

Juodukai. Jie iszlipo isz savo r„ entoiLfi vienas bosas ar keli boseliai
ir «t.Rin i,p™.i d UdDdr Sdl1 SUlUlKU. valdo ir kad visi nariai yra vien

Sovietu Rusijai ir visiem Komunistams tlk padupcznmkai
. . «... . « . Jis sako, kad Elektros Darbi-

dabar baisiai nepatinka. Komunistai Ame- ninku unija yra visiszkai ko- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

pasirenge kad ir visa miestą 
i numalszinti.

DIDESNES ALGOS Gauja Baltųjų vyru ir vaike-
 zu vakara priesz tai kada vais-

PHILADELPHIA, PA. - kas pribuvo, važinėjo trokais jjmu įr jokiu iszimCZlU.
Philadelphijos Strytkariu kom- * automotaliais po miesteh rr . .. •
panija sako kad nuo pereitu ™de isz revolveriu, ir sude- 113101 Idl H01CJ0 
metu- Vasario (Feb.) menesio gino trijų Juoduku namus.

. v. ,| " ” • • T 1 - ----
buvo samdoma vis mažiau ir 
mažiau darbininku ir vis t— ,
giau ir daugiau buvo atleidžia- rniesta.
ma isz darbo, kai darbininkai Gubernatorius Fuller War-Į

- - .... ren kai tik iszgirdo apie tokius
didesnes algas. sukilimus, pareikalavo kad

Alan A. MacDonald kompa- 1 nijos vice prezidentas ir darbu 
prižiūrėtojas sako kad kompa
nija net sutaupino pinigu leis
dama darbininkams mažiau 
dirbti ir kitus visai atstatyda-

I ma.
Tai ir ežia aiszku kad darbi- 

j ninkai save skriaudžia, reika
laudami didesniu algų, nes taip 
darydami, jie isz kitu darbinin
ku atima darbus.

Kai szitie darbininkai per
nai per deszimts dienu straika- 
vo ir gavo tiek pakelti algas 
kad kompanijai butu kasztave 
$2,440,000 in metus, tai kompa
nija pareikalavo, kad visi ku
rie važiuoja ant tu strytkariu j 
daugiau mokėtu. Kai valdžia 
ežia insikiszo, tai kompanija 
tada, niekam nieko nesakius, 
pradėjo isz darbu pravaryti 
darbininkus. Nuo to laiko, iki 
dabar, szeszi szimtai ir asztuo- 
niolika darbininku neteko dar
bo. Vieni jau buvo per seni ir 
gavo pensijas, bet in ju vietas 
niekas kitas nebuvo paskirtas.

panija sako kad nuo pereitu

to nepakelia padėti tiems Arą- tada buv° P^ikalave ir gavo
bams, kurie didesni varga ken- 
czia negu tie Europoje.

Ar ežia kokia nelemta politi
ka ar kas; kad mes vienais per 
daug rupinamies, o kitus visai 
užmirsztame?

Pone Etheridge iszaiszkina, 
i sakydama, kad kaip tik už tai 
kad labai mažai Arabu randasi 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SUDUŽO; 8 ŽUVO

CAIRO, EGIPTAS. — Fran- 
cuzijos Lakunu Sztabo C-47 
eroplanas nukrito isz padangių 
ir sudužo dykūnuose, netoli 
nuo Mersa Matruh, szimtas 
septynios deszimts penkios my-. 
lios nuo Alexandria. Visi asz-' 
tuoni ant to eroplano žuvo.: 
Eroplanas skrido isz Eladem 
Cyrenaica, in Nicosia, Cyprus.

Lakūnas, stengiesi greitai i 
nusileisti in Mersa Matruh, kai 
jo eroplanas padangėse sugedo.' 
Bet jam nepasiseke. Eroplanas f 
nukrito ir užsidegė. Visi ant 
eroplano buvo Francuzijos La-' 
kunu Sztabo nariai.

. iszbraukti tuos a ir Beveik visi Juodukai suspėjo, • 
dauJ Pasitraukti, iszbegti in kita kad tOS taUtOS 

riszkais ginklais.
Dabar jau visiems aiszku, kad Ameri-

I SUIkllllllUO, JMlClAdiavU rxcou. f . . . «« .

vaiskas tuojaus tenais pribūtu, ka yra pasirengus stoti m pagelba, stoti
Miesto policijos virszininkas, įĮ( jeĮgU viena kuri ISZ tU

r XT TVTnnoll ooVn h-orl 7 J O

Pirkie U. S. Bonus

dvylikos
W. V. McCall sako kad trys
Juodukai yra sugauti ir jau tautu blltll pfieSZO llŽpillta.
prisipažino. Treczias suspėjo

1 pabėgti, bet policijos virszinin
kas sako kad ir jis ne už ilgo kraSZtai 
bus suimtas. Jis nesako in kuri « 
kalėjimą tie trys Juodukai yra 03T I1CI 
užrakinti, nes tada tie inirtu- 
šieji žmones stengtųsi insilauž-
ti ir tuos Juodukus pakarti. Amerika

Kai apie penkios deszimts Lni™ L 
Baltųjų vyru susirinko prie ke- 
liu Juoduku namu ir pradėjo Pasaulio 
szaudyti, policijos virszininkas 
j u tarpe paleido dujine bomba,
kurios dūmai baisiai ėda akis jr kiek ginklu paskirti Europai? Visi mes 
ir dusina. Paskui jis gražiai pa- 
sisznckejo su jais ir patarė vi
siems eiti sau namo.

Visas szitas sukilimas ir su
sikirtimas prasidėjo vakare. 
Willie padgett važiavo su savo 
nuotaka. Jųdviejų automobi
lius sugedo. Privažiavo keturi

Europos
iki da-

Dabar beveik visi Vakarines 
atsiduso ir nurimo. Nes 
vienam krasztui nebuvo aiszku ka 

darys. Beveik visi bijojo kad 
nepasitrauktu isz szitos sutarties, 

pasitraukė isz Tautu Sanjungos ir 
Teismo, po Pirmojo Karo.

Dabar tik lieka klausimas: Kiek pinigu

gerai žinome kad
Ii Europa apginti, 
turi savo reikalus 
teipgi žinome kad
gelbos. O szita pagelba vien tik Ameri

vien tik Europiecziai ga- 
kad patys Europiecziai 
tvarkytis; bet visi mes 
Europai dabar reikia pa-

automobiliaus ir atėjo jiem
dviem padėti. Paskui jie szoko 
ant to vyro, ji partrenke ant 
žemes, primusze, apvogė ir pa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)



’‘SATJIiB” MAHANOY CITY, M.

Kas Girdėt
1888-1949

Seredoje, Liepos (July) 27- 
tžt diena, sueis 61 met., nuo ka
da pasirodė pirmutinis ‘Saules’ 
numeris, kuri uždėjo a. a. D. T. 
Bocz'kauskas. Isz mažos pra
džios “Saule” užaugo ir prasi
platino po visa svietą!
1 Nesiranda tojo miesto, ku
riame randasi musu Tautie- 
cziu, idant “Saule” ten neatsi- 
lankinetu kaipo linksmiausias 
Bveczias.

Savo pasisekime vien “Sau
le” dėkinga yra, kad laikėsi 
žodžio a. a. D. T. Boczkausko, 
km is visada sake: ‘ ‘ Laikykitės 
mano žodžio, tarnaukite del 
Lietuviu czion Amerike ir kitur 
duokite jiems ko geidžia ir kad 
suprastu ka skaito, nes tai juju
laikrasztis! ’ ’

Pradedami nauja' meta (61) 
savo būvio, žiūrime in ateityj 
su vilczia ir esame užganady- 
tais isz praeities, pasiremdami' 
ant slavo ateities, ant prietelisz- 
kumo ant tuju tukstaneziu 
musu guodotinu skaitytoju, 
kurie “Saule” pamylėjo, szel- 
pia ir pakol musu tautiecziai 
czion Su vien. Valsti josią gy
vens, toliai Lietuvio szirdis 
plaks, patol ir “Saule” bus su 
jais ligi pabaigai!

“Saule” tarnaus taip kaip 
tarnavo praeituosia metuosia, 
del labo musu žmonelių, o mes 
stengsimės jum visame užgana- 
dyt mieli skaitytojai, pakol tu
rėsim pajiegos ir sveikata, ir 
dirbsim del jusu labo ligi b ;

' smert! ’ ’
—“Saules” Iszdavyste.-

Kai mes buvome dar maži 
vaikai, pradines mokyklos mo
kiniai, mums musu mamytes ir 
musu mokytojos beveik nuola
tos meluodavo. Mus mokino, 
kad pirmutinis Amerikos Pre
zidentas, Jurgis Washingtonas, 
buvo toks tobulas žmogus kad 
jis per isztisa savo gyvenimą 
niekados niekam nepamelavo.

O dabar mes sužinojome, kad 
tas Jurgis Washingtonas nebu
vo jau nei toks teisingas, nei 
toks szventas žmogus: Jis, kaip 
kazokas keikdavo, mylėjo mo
terėliu ir merginu kompanija 
ir gerai iszsitraukdavo isz bu
teliuko. Mes toki Prezidentą 
geriau suprantame ir daugiau 
invertiname, negu ta mums da
vatkėlių nupinta politikos ab- 
rozeli; nes matome, kad jis bu
vo. žmogus, vyras, kaip ir mes.

• •
Dabar mums laikraszcziai 

vis skelbia, kad vis daugiau ir 
daugiau Benamiu, “Dypuku” 
atvažiuoja in Amerika isz Eu
ropos. Aiszkus dalykas jie czia 
sau darbo jieszkosis. ‘ ‘ O jau 
dabar isz musu paežiu tarpo 
randasi daugiau negu trys mili
jonai (3,000,000) be darbo!”

”; Czekams baisiai nepatinka 
Komunistiszka valdžia. Komu
nistai czia labai susirupine ir 
bijosi kad visi žmones priesz

Vokietijoje, o ypatingai 
Ruhr slėnyje dabar yra tiek 
daug anglies iszkasama, kad 
visai Europai bus daugiau ne- 

’ gu gana. Reiszkia, Amerikos 
kompanijos in Europa jau ne
gales anglies siunsti, kaip pir
miau siausdavo. Bet ir czia jau 
visur randasi per daug anglies.

Fabrikai ima vartuoti aliejų 
gaza ar elektra, nes anglys per 
brangios! O mainieriams tai 
bus gyva beda. Jie gal dar dau
giau uždirbs per diena, bet 
daug mažiau parsinesz ant pe
des.

Philadelphijos mieste slaptos 
policijos agentai dabar lankosi 
po visus kliubus ir labai leng
vai gauna pavelinima ineiti, 
nes su jais eina labai graži gel- 
tuonplauke. Iszrodo kad tai 
graži porele kuri nori kelis do
lerius praleisti. Policijantai sa
ko kad ji nei cento neima už szi- 
toki patarnavima. Jau keli 
kliubu savininkai 'buvo suimti 
ir suaresztuoti kai policijantai 
su szita geltuonplauke juose 
atsilankė.

Kongresmonai ir Senatoriai 
dabar pyksta ir nerimauja. Jie, 
kaip ir kiti, norėtu kur iszva- 
žiuoti ant atostogų, vakaciju, 
o dabar turi'tenai Washingto-
ne tupėti.

Kiek galima dabar pramaty
ti tai Kongresas nutrauks savo 
posėdžius apie viduryje atei- 
nanezio menesio ir važiuos kur, 
kaip ir kiti. Jie nepaisius kiek 
Bylu ir Inneszimu pasiliks del 
kito posėdžio po Nauju Metu.

‘ ‘ Taft-Hartley ’ ’ Instatymas 
pasiliks, nebus panaikintas. 
Tiek daug musu skaitytoju bai
siai pyksta kai mes raszome ir 
sakome, kad tas Instatymas 
yra geras ir reikalingas. Jie su 
piktumu sako kad tas Instaty
mas yra priesz darbininkus, ir 
atliktas kriukis. Bet mes, be jo
kio piktumo ir be jokio kersz- 
to norėtume tokiu žmonių pa
klausti, ar jie isz tikro nors sy
ki perskaitė ta Instatyma, ar 
jie tik atkartuoju ka uniju va-i 
dai jiems pasako? Tas “Taft- 
Hartley” Instatymas, kaip Ka
taliku Bažnyczios Szventas 
Rasztas, visu peikiamas bet be
veik neei vieno neskaitomas.

Mes, kaip pirmiau sakeme, 
taip ir dabar sakome, kad tas 
Instatymas nei žodžio, nei vie
nos literos neturi priesz darbi
ninką. Visas tas Instatymas yra 
nukreiptas in uniju vadus. Ir 
kai jiems nepatinka tai jie vi
sus darbininkus, kaip kokiu 
szunelius siunclina ir pjudina.

• •
“Saule” visados užtarė ir 

dabar užtaria darbo* žmogų. 
Taip ir turi būti, nes musu skai
tytojai yra ne kas kita kaip tik 
darbininkai. Bet mes nuolatos 
stengiamies savo skaitytojams, 
tiems darbo žmonėms parodyti 
kai fabrikantai, kompanijos ar 
kad ir ju paežiu unijos juos isz- 
naudoja.

Kai vis geležinkelio darbi
ninkai straikavo toje Berlyno 
dalyje, kur Sovietai valde. Dar 
bininkai reikalavo kad Sovie
tai jiems užmokėtu Vakariniu 
Tautu pinigais. Jie “nenori tu 
Rusijos padarytu markiu, ku
rios visai be vertes.” Sovietai 
sutiko iszmoketi darbininkams 
szeszios deszimta nuoszimti ju 
algos Vakariniu Tautu pinigais 
ir kitus Sovietu nustatytomis 
markėmis. Bet darbininkai ne
sutiko.

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

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

Mahanoy City, Pa.

BOSTON, MASS. — Apie 
Liepos (July) 23*1., laivu “Ge
neral Heintzelman” in Bostoną 
atvyko szie Lietuviai Tremti-j 
niai:

Binkis Viktoras, Elena, Dai- 
la ir Viktorija, 7719 S. Evans 
Ave., Chicago 19, Ill.

Čižikas, Stasys, Zinaida ir 
Osvaldas, 4349 S. Hermitage j 
Ave., Chicago 9, Ill.

Doroshkevich Ljubov, 1229 ■ 
Robert St., Hillside, N. J. I

Elsbergas, Genovaite, R. D. 1 
Naugatuck, Conn.

Fetingas, Aleksandras,-----
Gavėnas, Petres, 6406 Har

per Ave., Chicago, Ill.
Golsanskis, Povilas, Stasys, 

Estera ir Stefanija, Michigan.
Grigams, Antanas, Blue Wa

ter Manor, Diamond Pt., N. Y.
Indriūnas, Jonas, 1302 Port

land Ave., Chicago Hghs., Ill.
Jaunžemis, Jazeps, Lidija, 

Ausma, Linardas, Tabita ir Va- 
lija, Pottsville, Pa.

Kaupas, Marija, Kazys ir 
Vaclovas, 515 S. Main St., Sel
lersville, Pa.

Jachimovitsch, Marija,-----
Krutulis, Antanas, 6833

Campbell Ave., Chicago 29, Ill.
Kubilius, Pranas, Marijona, 

Jeronimas ir Juozas, Parma, 
Michigan.

Lauruszonis, Vincas, Anasta- 
sija, Valentinas ir Vincas, 4934 
W. 14th St., Cicero, III.

Levulis, Petras, 418 Spring 
St., Aurora, Ill.

Mainelis, Kazimieras, 29 
Cutter St., Worcester, Mass.

Malakauskas, Domas, Brone 
ir Aleksas, 169 Hopkins St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Maskeliūnas, Antanas, ir Mi
kalina, Crockery Lake, Cano- 
via, Mieli.

Makaviczius, Kazys, RFD 2, 
Glifton, Virginia.

Misziunas, Marija, 3230 So. 
Green St., Chicago, Ill.

Narbutas, Balys, 6919 S. 
Rockwell St., Chicago 29, Ill.

Orbitas, Antanas, Adele, As
ta ir Vida, 556 East St., New 
Haven, Conn.

Ozechauskas, Vaclovas, 8410 
88th St. Woodhaven, L. I. N. Y.

Paliulis, Antanas ir Elena, 
119 Park Terrace, Waterbury, 
Conn.

Parulis, Petras, Tatjana, 
Leopoldas, Regina ir Irena, in 
Indiana.

Peseckas, Leoardas ir Rinu- 
te, 5447 4th Ave., Detroit, Mich.

Piktinas, Stasys, 185 Ray
croft Dr., Rochester 5, N. Y.

Pleirys, Jonas, Valerija ir 
Virginija, Cleveland, Ohio.

Nors ofisai kur geležinkelio 
administracija radosi toje da
lyje kuria Amerikiecziai valdo 
bet tuos ofisus turėjo užėmė So
vietai. Czia viena vakara, keli 
straikuojautieji darbininkai at-i 
ėjo su atprovintais revolve
riais. Jie numalszino du sargus 
ir nuplesze nuo sienų Stalino ir ninkai pasziepiamai paklausė:. 
Lenino paveikslus. Pasipiktinę Ka jie darys su ta czvertimi So- 
Ruskiai karininkai iszvare vi- vietų markiu; ar jie sznapsa 
sus isz tu ofisu. Nei Caras, nei gaus ar migdolu pirksis? Bur-i
dabar Sovietai nemoka ir nesu
pranta kaip pasielgti su strai- 
kuojaneziais darbininkais. Ru
sijoje tokiu tasitikimū nėra ir 
negali invykti. Nes streikuo
jantis darbininkas greitai butu 
suszaudytas, nugalabintas ar in
Sibirą iszgabentas. Paprastas'Ruskius. Amerikiecziai ir kiti 
darbininkas drysta pasakyti.1 mus užstos, kai musu jau lie
tiems didžiūnams, kad jis ne-1 bebus!” Ir ant galo straikos
sutinka ir nedirbs! Sovietai sta- i Berlyne užsibaigė.

Naujas Lietuviu Transportas
6

ežiai stebisi ir nesupranta, kaip 
tai gali būti?!

Kai Socialistas burmistras 
Ernst Reuther patarė darbiniu-i 
kams susitaikinti ir imti tris 
czvertis savo algos Vakariniu 
Tautu pinigais, ir viena trecz- 
dalį Sovietu markėmis. Daibi-

mistras Ernst Reuther ramino 
darbininkus, sakydamas, kad 
Vakarines Tautos sykiu su 
Amerika juos užstos ir ju nepa- 
mirsz. Bet darbininkai piktai 
atkirto, sakydami: “Jau per 
vėlu! Mes gerai pažinstame

Pjiniszka, Gabrielius, Gene, 
ir Gabrielius, 2605 W. 43 St., 
Chicago 32, Ill.

Rugienius, Jonas, Albina, Al
gimantas ir Vytautas, Detroit, 
Mich.

Savickas, Povilas ir Ona, 24 
Brook St., Worcester, Mass.

Skaržinskas, Jonas, 19 Co
lumbia St., Worcester, Mass.

Smetona, Qna, 743 W. 59th 
St., Chicago, Ill.

Stankeviczius, Antanas, Ve
ronika, Aligimantas, Vytautas, 
703 Throop St. Dunmore, Pa.

Sviderskis, Vladas ir Mari
jona, 7247 S. Maplewood Ave., 
Chicago, 111.

Semiotas, Irena, 117 W. 74th 
St., Chicago, Hl.

Siliauskas, Stasys, Marija, ir 
Eduardas, 31 N. Hester Street, 
Easton, Pa.

SzimkevK’zius, Pranas, Ona, 
ir Vytautas, 141 W. Market St. 
No. Scranton, Pa.

Stramkauskas, Alfonsas, 362 
Greenwood St., Worcester, 
Mass.

Strolis, Vincas, Stase, Ri- 
montas ir Nijole, Walkerford, 
Virginia.

Tamosiunas, Povilas, Mari
ja ir Audrone,-----

Terlaga, Elena, 508 Jane St. 
Bridgeport 8, Conn.

Vieszkalnis, Antanas, 130-26 
115th St., Ozone Park, N. Y.

Volodkiehe, Stase, ir Jurgis, 
724 W. 31st St., Chicago, Ill.

Žvirzdys, Vytautas ir Bro
nius, 526 W. South St. Wood- 
stock, Ill.

Virkau, Rufus, Vanda, Vy
tautas ir Henrietta, 11311 Cot
tage Grove Ave., Chicago, 111.

Lėktuvais In New Yorka At
skrenda

Bankauskas, Mečys, Valerija 
ir Danguole, 6814 No. Broad St. 
Philadelphia, Pa.

Jablonskis, Linda, 6814 No. 
Broad St., Phila., Pa.

Kriscziunas, Petras, Ona, Al
dona ir Vytautas, Rt. 1, Porter- 
field, Wis.

Joczys, Leonardas, Kenne
bunk Port, Maine.

Mackeviczius, Juozas, Stase, 
Irena Nijole, Dalia ir Birute, 
528 Main St., Darby, Pa.

Norkeliunas, Salomėja, 11353 
Broad St., Detroit, Mich.

Szkemaite, Veronika, West 
Virginia.

Szkemiene, Agota ir Antani
na, Box 174, Rockford, Ill.

Atvykstnnczius pasitiko or
ganizacijų atstovai.

— BALE Imigracijos Komi
tetas.

Szitie mainieriai, kurie 
dirba in H. C. Frick kompa
nijos mainas in Muse, Pa., 
visai rodos nesirūpina apie 
darba ir apie tas vakacijas 
kurias Lewises paskelbia. 
Jie czia susede, žiuri kaip 
žvejotojas A. J. Bayto jiems 
aiszkina savo nauja iszradi- 
ma kaip didžiausias tinginys

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 101 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu . 
prisikėlė, Dorybe veda iii lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
11a isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si-į 
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos:'

dabar gali žvejoti be jokio 
nuvargio. Szitas jo intaisas 
ant meszkeres žuvele pagau
na ir visa szniura intraukia. 
Žvejoto j ui nereikia visai nei 
tos meszkeres laikyti, jis ja 
pastato ant kranto ir pats 
gali sau snausti ar pypke
cziulpti.

Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
zmas daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie 
, Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
V aidulis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugaveriis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake,’ Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios istorijos 
apie Ant Prapulties Kranto,

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas ne’pažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa,, Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu.. 15c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretiniu-^1 
kiu Seraphiszkas Officium. 10c

Kitokios Knygos

No. 173 Trys istorijos apie 
I Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gūdras Piemenlis,. Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176j/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio A 

katalogo, reikia paminėti tik w 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

^DIP-LESS”
WRITING SETS 

by *

Choose The Right Point 
/or

The Way You Write

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

B35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.



' 'BATTLE ' ’ MAHANOY PITY, PJt.

KARTA KLIUVO
I tuoj ir tuos žandarus matai ir 
! jie, rodos tave seka. Szimts ži- 

Ry tojaus diena, kai saulute i n0. q į<a su Fiįuįaįs> iszkre- 
vakaruos nepei auksztai buvo, czį,a, atįma, nustrafuoja, ir ty-

(Tasa)

Unguriai isz namu iszvažiavo.J 
Vaikai iszleido manstino; vieni 
sake, kad pasiseks, kiti, ypacz 
Antanas, sake visaip gali būti. 
Bet tėvo mincziai neprieszino, 
nes mate reikalą.

Važiavo palom aptiese, ap- 
kamsze ir ant virszaus apygere 
rudine užtiesė, tarsi ligoniui. 
Unguriene sėdėjo gale vežimo. 
Nesmagu žmonai buvo toks ap
gaulingas nudavimas rodyti, 
kaip kokiai artistei loszti, o da
gi rizikuojant bėdon pakliūti. 
Bet ka darysi: ežia reikalas, 
ežia vyro užsispyrimas. Ji, vy
ro dėta, tai butu nedariusi.

Važiavo, kaip tik isz namu, 
rubežkeliais, mažais keliukais, 
didžiųjų keliu vengdami, kad 
iszsilenkus Vokiecziu “postu,” 
kur leidimu parodyt reikalau
ja ir sziaip pažystamu, kad ne
reikėtų pasakot, ko jie nenori.

Jau saulute nusileido, jau 
eme trupueziuka temti. Ungu
riai buvo 17 kilometru atvažia
vę iki Aleksoto, kur riogso mil- 
žiniszko bažnyczios didumo ce
pelino namasj ežia prieszais jo
ja du žandarai. Halt! Pakeles 
deszine ranka isztiestu delnu 
lengvu balsu szuktelejo vienas 
žandaras. AVohin fahren šie? 
Was li'aben šie hier? (Stok, kur 
važiuojat? Ka ežia vežas?) Pa
rode pirsztu .in užkladus. Nach 
Kowno, Kowno. Krank, Laza
ret, — vienu kartu albudu atsa
ke, ir Ungurys tuoj griebėsi in 
kiszenius szeine paduoti, kad 
tik neužsimanytu pažiurea, ka 
veža. Bet žandarai, matydami, 
kad vyras jau graibosi po ki
szenius szeines, patikėdami pa
mojo ranka: Ja ja, skut, skut, 
lios weiter! (Gerai, gerai, va
žiuok sau sveikas.) Ir nujojo 
sau.

Ungurys irgi natelejo ark
lius sudrožė 'abiem po rimbą, 
ir važiavo tolyn. O ka biski 
smiltelejo, a? Klause, užkirtęs 
arklius, atsisukęs Ungurys in 
paezia, kuria valde da nenor
malus jausmas. Duok szventa 
ramybe! Jau man ir 'blusos nu
mirė. Maniau pažiuręs, tai jau 
gana. Bet da nekiaurus, matyt, 
kad nelenda kur nereik, kalbė
jo atitokdama Unguriene. Man 
ir'žinai, ne szio ne to pasidarė. 
Kai nieko nesiveži kada tai, 
rodos, ne tu Prusu nematai, o 
kaip tik ka draudžiama turi,

lėk, niekam nepasiskusi. .Nety
lėsi, tai superetys, ir džiaukis 
laimėjęs. Gerai, kad mane vai
kas pamokino. Jei kokioj, sako

TARADAIKA

Svarbus Praneszimas

Viename miestelyje, 
Linksminosi dvi 

moterėles, 
Sztai, atsirado tarp ju ir 

vyrelis,
• Trauke guzute, 
Linksmai klegėjo, 

Mat, ir gera laika turėjo.
T no m syk,

To vyrelio bobele 
dažinojo, 

Greitai pribuvo,
Ir užklupo ant tu moterėliu, 

Pradėjo lupt ir szaukt:
O jus gyvates, .

Ar nežinote kad jis turi 
paezia?

Kam jums ji triubelioti!
* * *

Patogi Magdele, 
Smarki bobele, 

Pribuvo in miestą Pottsville, 
Atsivežė su savim ir 

vyruką.
Nubodo jai gyventi, 

Su savo vyru sėbrauti, 
Sztai, atvažiavo in 

czionais, 
Būti kaip jaunavedžiai. 
Bet moterėlei nepasiseke, 
Vyras porele tuo susekė,

- Ir nugabeno pas vaita, 
O ta bobele,

Melde vyrelio susimylejimo, 
Paskutinio atleidimo,

Net aszaros liejo, 
Ir baisiai stenėjo.

* * *
Ana diena, 

Jonas Maknaitįs valgė zupe, 
Kuria iszvire jo mylima 

paeziule, 
Surasdamas joje plauka, 

Jonas pradėjo rėkti:
Ir vėl zupeje radau tavo 

plauka!
Jo mylima atkirto: 
Jonuk, tas nieko, 

Kitados kaip buvai singeliu, 
Tai butumai mane visa nurijus 

isz meiles, 
O dabar, tau net vieniais mano 

plaukelis nepatinka.
Geriau tylėk ir gana! 

Tai mat, meile ir gyvenimas.

Baikauja Ir Užsigina ne czia in Kauna.” “Neturim 
ponuli. Mes manėm, kad nerei
kia, nežinojom.” “Pas mus nė
ra nežinojom.” Kas syki per 

' žandarmerijas pasakyta, turi 
visi žinot,” pertraukęs Ungu
rio kalba perspėjo unteraficie
ris.” Pas mus žandarijoj* ima 
szeines, kurie sau nori pasi- 
pjauti gyvuli, kurio tam tikra 

'dali atiduoda žaiuMrijon val- 
: džiai. O asz bėdos prispirtas vi- 
| sa atvežiau valdžiai. Man da
bar musu kaime isz eiles visisz-

asz 
da-1 
pa- 
bu- 
pas

Mes mėgstame teisingysta ir i 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokės- 

■ ties, nes ilgai negalime laukti.
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai .
dėkingi,. — “Saules” Redyste.1 rirkie U. S. Bonus

Kožnas tėvas iszleisdamias savo 
dukrele už vyro, 

Privalo padaryti kontrakta, 
Idant vyras po szliubui josios 

nesugražytu, 
Nes sziandien tas tankiai 

'atsitinka, 
Jog mergele isztėka už kokio 

vyrelio, 
•J '

Po tam in kokius du menesius 
sugryžta namo.

į kai nereikejo mėsos duoti: 
j esu jau atidavęs. Tik man 
bar buvo eile važiuot, kada 
ragvs, stuika. Tai kai asz 
cziau norejes szita mesa
žandarus valdžiai parduoti, tai 
visi tie man paežiam butu teke 
dabar szita savo mesa in Kali
nta atvežti. Tik toks skirtumas 
kad pas žandarus asz bueziau 
turejes pinigu už mesa laukt 
mažiausia pora dienu, o mane 
reikalas spiria greit ju pasida
ryti; czia-gi, tiesiai atvežęs, asz 
pinigus tuojaus gaunu.” “Na 
jo, gerai,’Lpasake unteraficie
ris, ‘ ‘ dabar jau vėlus laikas, po 
licijos leitenantas jau iszejes 
tik rytoj 8 vai., jis bus czia, tai 
mes nieko negalim drūtai pasa
kyt. Važiuok czia ant policijos 
kiemo ir paliauk turi, kol leite- 
nants ateis.

Ungurys in važiavo, o kariai 
paskui inejo. Prie geležiniu 
nuovados vartų stovėjo sargy
binis su szautuvu ir ant jo už
mautu durklu. “Matka, duok 
savo paša!” Paliepė unterafi- 
ceris. Unguriene padavė ir vėl 
truputi nusiminė. “Dabar szita 
mesa reikia iszimt iszlipk mat
ka isz vežimo,” paragino unte- 
raficeris. “Kam ponuli, isz ve
žimo imti, tegul czia pastovėtu 
per nakti.” “Na, o kad pra
puls?” “Kur czia prapuls, mes 
busim ant vežimo.” “Ant veži
mo negalima. ” Pasakė, bet tuoj 
pagalvojęs pamojo ranka 
“S’lohnt nicht” “Unguris eisi 
szitas vyras parodys kur,” pa
rode in kareivi, kuriam Vokisz
kai paliepė nuvesti in sergima 
kambarį, “o matka gali but 
ant vežimo.” “Jei mesa pra
puls, tiai tu neisztruksi ir veži
mas su arkliais liks siezon,” 
kalbėjo Unguriui. “Pavelykit 
da man arklius iszkinkyt ir pa- 
szert nakeziai.” “Jo ta tai gali 
padaryt. ”

Gi sargybiniui prie vartų un- 
teraficeris, kaipo dižuruojan- 
tis insake, kad prie to vežimo 
niekas neitu lyg asztuntos vai., 
ryto, kaip tik ta moteris, kur 
palikta.

Aprūpinus larklius Unguri 
nuvede in dikta kambari, ku
riame tik du vyrai, o prie durti 
sėdėjo kareivis su szautuvu ir 
durtuvu.

Nesmagu buvo Unguriui to
kia nakvyne rasti. Iszkarto 
teip sau sėdėjo, paskui užsi- 
sznekino lanuodu. Bet nedaug 
kalbėjosi, nes saugotojas temy- 
jo. Sužinojęs, kad anuodu buvo 
suimti ir czia atvaryti kaip in- 
tarti vieno inkyrejusio žmo
nėms žandaro užmuszime, lio
vėsi tuoj kalbėjęs ir nuoszaliiau 
nuo ju atsisėdo. Bevelyjo būti 
vienas, tylėti, da kartais ir jo 
neintartu anų geru bieziuliu 
esant.

Teip visa nakti ir prasvyru- 
liavo be miego, nei ‘akiu net ne
sudėjo.

Unguriene vel-gi budėjo visa 
nakti susirupinusi, kaip czia 
bus rytoj.

Praszvito. Mieste tuoj eme 
dardet vežimai ulycziamis 
kaukt dirbtuves, tartokai. Pro 

j mane neužmirszk, kokia kulszL jis nelindęs žiūrėt, kaip kad i ten mesa turi būti pristatyta,j geležinius vartus prie ulyezes

Szposus bekriesdamas ir 
bebaikaudamas su garsiu 
Szkotijos juokdariu, Sir 
Harry Lauder in Glasgow, 
loszikas Danny Kaye, sta- 

eziai užsigina, kad jis nėra 
Komunistas, kad jis Komu
nistu neužtaria ir nieko ben
dra neturi su Komunistu 
Partija.

Californijos Senato Komi
sija ji su kebais kitais loszi- 
kais intaria kad jie seka Ko-

munistu Partijos nusistaty
mus ir bendrauja su Komu
nistais. Danny Kaye dabar 
net su piktumu užsigina ir 
sako kad ežia yra kokia nors 
klaida.

Daug tokiu losziku in Hol
lywood jau seniai in kaire 
puse per toli nukrypo. Ar jie 
taip daro del pinigu, del pa
garsėjimo, ar vien tik isz 
kvailystes, sunku pasakyti.

mama, sakyk “Krank, Laza
ret,” tai jie supras kur ir ko 
važiuoja. Asz kaip tik tai pasa
kiau, tuoj žiūrėk ir atstojo, su
prato.

Besznekucziuoda.ini ir nusi
leido nuo Aleksoto pakalne. 
Jau buvo gerokai pritemo, kai 
privažiavo Aleksoto-Kauno til
ta ir Vokiecziu sargyba. Pass! 
Szuktelejo sargybinis. Ungu
rys grab, grab, in kiszeniu, isz- 
trauke paša ir liudyma del li
gones ir padavė. Unguriene 
griebėsi jieszkoti paso vėl: Czia 
guli krank, Lazaret ligonis!

Paemes du pasu ir liudyma 
sargybinis užsiszvietc elektros 
lempute, kabancziia. ant kruti
nės ant mandierbs sagtuke, pa
žiurėjo, liudyma paskaitė • ir 
vėl: Nbch ein Pass (Da viena 
paša). Unguriai nusigandę 
dirst, dirst, vienias in kita, ne
supranta ko klausiami. Czia 
yra du “Pass” atsiliepe Ungu
rys. Nodi ein Pass, drei Pass 
(ne Passe, kad geriau supras
tu! — riktelėjo ezerkianeziu 
balsu pyktelejes Vokietys, nes 
Lietuviszkai nemokėjo: Dabar 
suprato Unguriai abudu, kad 
trijų pasu reikalauja, nes žino-; 
jo, kad “clrei” tai “trys.” O į 
kaip tik mergaites paso netu-1 
re jo: skėst, skėst, rankomis pa-j 
rode, kad neturi!

Gi motina, sargybiniui Lietu-: 
viszkai: Tik matai, kad szeinei, 
paraszyta viskas, kad “Krank, i j Lazaret. ’ ’

Sargybinis pasitikrinimui įszrupink, jei 
priėjo ir traukia uždangala pa- teks!” 
žiūrėt ligonio. Unguriene gina, i 
neduoda traukt: ' 
užgriebs vejas, ] 
netrauk suszaldysi, bus kaput JI 
Matka! Užsiriko isz viso pilvo 
Vokiety s grybsztelejo visa sau
ja užklodu galus ir kilstelejes 
szvyptelejo lempute elektros. 
Na! Naktelejo ir atszoko atgal, 
o Unguriene kaip szaltu vande-;
niu perpylo ir nusigandus pri- desju? Hm. Juk liudyme kaipo 
truko žado ta valanda.

Bet sargybinis, matyt, neno- tokiam ir tokiam praszoma, no
rėdamas pasirodyti netikėto in-į c]aryti kliueziu vežti in ligoni- 
spudžio paveiktas, tuoj vėl Pa-i dukteri, ir tiek. Nepažymėta, 
stvėrės drąsiai užtiesala at
skleidė ir nusikvatojo: Gut, 
gut, matka, gut! Cha-cha-cha!i 
Krank, Lazaret, Chia-cha-cha!

Suszvilpe akymirksniu sar
gybiniu tiurliuojancziu szvil- 
puku, ir bematant atbėgo kitas 
sargybinis. Tai, dabar, tėvai 
pasidarėm, prakalbo kiek atsi
peikėjus Unguriene. Kas galėjo 
tikėtis, kad teip atsitiks kad 
toks biaurus pasitaikys, kad 
ne susiszneket, nei atsipraszyt 
kad ir da duot norėtum, atsi
liepe in ta Ungurys.

Sargybinis ana paliko savo 
vieloje prie tilto stovėti, o pats 
užszokes ant kripes atsisėdo ir 
rodo Unguriui, kad važiuot to
liau.
' Važiuoja per tilta in Kauna, 
bet mintys abieju laksto po 
galva, kad bus didele beda, nes 
viską atims ir da didele pabau
da gaus mokėti, jei ne patub- 
dys. Szirdis tiktai tuk-tuk-tuk 
duoda, kaip plaktuku. Akyse 
neramus ylaizdai pinasi.

Vokiety s kažin ka vavaliuo- 
jo in juodu, vis tik girdėti daž
niausia mini “gute Tochter, 
gut Lazaret” ir juokiasi, o Un
guriai tos jo sznektos nesu
pranta, bet juokas tai juos er- 
žinia.

Privažiavus kita tilto gala,i elgias kaip nori, ka nor atima 
kur kitas sargybinis stovi, szis Į kam nor ir už ka nor pabauda 
anam pravažiuojant juokdama- užraszo, kas žodi papriėszina, 
sis garsiai šlako Vokiszkai “Ot! sumusza ir sukruvinta.” “Naje 
gera szitki” laimėjau, visa' tėvai! Juk tai mudu mergaites 
kiaule ant labo vakaro!” Anas'paša nepaemeva. ” “Butu va 
nusijuokęs atsiliepe: “Tik ir' parode tam rėksniui, but gal

paežiam gerai

Gerai, kad da Unguriai szitu 
Netrauk tik,: godžiu nesuprato, butu dar la- 

perpus ligoni, : pįau pik į a buvę.
i Ungurys pyktelėjimą ir nusi
minimą vijo in szali, tik galvo
jo, stengėsi sumanyti koki nors 
būda iszsiszukti arba nors ne
daug nuostolio turėti. Kas . . • ■ ••czia padarius, mane jis, nejau
gi visa mesa teip dykai ir paly-

sūnūs iszverte, paraszyta kad

kad asz dabar vežu. Sakysiu, 
kad įasz, noredams po dienos 
kitos vežti dukteri in ligonine, 
vežiau in Vokiecziu intendan
tūra parduoti kiaules mesa, 
kad pinigu pasidaryt ligones 
užlaikymui ir sūnui, kuris in 
gimnazija eina, nes szmugeli 
varyt nenoriu. Kareivis kaltint 
mus negales, nes jis mus žodžiu 
nesuprato, mes, jo. Teip gal ir 
iszsisuksim.

Teip jam begalvojant ir gat
ve bevažuojant sargybinis eme 
pirszta atkiszes rodyt sakyda
mas: “hier, fahren — czia va
žiuok.” Pavažiavus liepe su
stot. Tai buvo policijos nuva- 
da.

Iszsisukimo planai vėl Un
guriui sumiszo, kai nusiminusi 
žmona paklausė ji: Kas dabar 
bus, Joneli? Nesuskubus sziam 
atsakyti, kareivis vėl liepe duot 
“Pass ir szeine.” Ungurys pa
davė, ir sargybinis inbego in 
nuovada ir su tuo pasu valan
dėlė užtruko. “Tik tu nenusi
mink per daug, nėra da teip 
bloga, kaip tau gal rodosi. At
sivarė, tai atsivarė. Juk jis 
daugiau nieko negal daryt; at- 

Į imt ne jo nosiai, czia yra auksz- 
tesniu ponu. Tai nekaime kur 
žandaras kaip koks karaliukas:

anuodu, kur plentu palikom.” 
Isztikro. Juk-gi tu pati žadejei 
paimti, kad kokioj bėdoj. Besi- 
krnopszdamas ir pamirszai, 
matai. “Et per tas rangas vis 
turi ka nors plamirszti! Ne be- 
reikalo arkiai prunkszte iki pu
siaukeles. Jau mus szi karta ne
laime lauke, ir eana.

Žiuri, iszeina tas pats sargy
binis, du sziaip nuovados ka
reiviai ir vienas unteraficie- 
ris.” “Na, razumiesz po Pols- 
ku? Paklausė jis Ungurį .“Na 
jo jo kalbėk Lietuviszkai, asz 
galiu kalbėt 'biski ir Lietuvisz
kai,” atsiliepe Lietuviszkai 
unteraficieris.

Ungurys nuszvito, Ungurie- 
nei lengviau ant szirdies pasi
darė. “Pasakyk man Unguris: 
Kodėl tavo szeinei paraszyta, 
kad tu nori dukterį in lazareta 
vežt, o tu dabar kiaules mesa 
atvežei? Sakyk, mano miela ko
dėl teip yra?” Rimtu tonu kal
bėjo unterąficieris. “Matot, po
nuli, taip yra, mus beda prispy
rė. Mums reiks duktė vežt in li
gonine in lazaretu, jei nepasi
taisys, nebus kiek geriau. Czia, 
žinoma, reikes nemažai pinigu 
ir daktarams ir už užlaikymą 
o kaip tik mes ju neturime. Tai 
papjovem meitelaiti, iszdari- 
nejom ir sakova sztai su mote- 
re, vežkim in Kauna in inten
dantūra ir gana, parduosim tai 
bent pinigu pasidarysim. ” 
“Tai kam juras 'buvo ta szeine 
imti? Tai reikėjo iszsiimti szei
ne mėsai vežti, o ne ligoniui, tai 
nebūtum czia atvarytas. ’ ’ 
“Kad ponuli, ta szeine mums 
buvo reikalinga. Juk kitaip jus 
dabar netiketumet, kad mus 
duktė reikalinga vežti in Kau
na, kad serga. Dabar žodžiams 
niekur netiki, reikia viską rasz- 
tu turėti. Mus kitaip butu per 
szmuglininkus palaike. O mes 
szmugliuot nenorim. Su teisy
be, nors sunkiau, bet vis toliau 
nueini. Sakom, parodysim szi
ta raszta, parduosim mesa in 
valdžia, tai nors pinigo reika
lui pasidarysim.” “O ar turit 

, szeine, kad jums žandarai pa- 
Įl velyjo szita kiaule pjauti ? Juk

vaikszcziojo pro sz'ali žmones 
szen ir ten szaliiilycziu.

Atėjo ir 8 vai., ryto.
Deszimts minueziu po asz- 

tuoniu atėjo ir leitenantas, po
licijos nuovados virszihinkas. 
Da bertaini trukus paszaukiia 
Ungurį. Jo byla nuovados da- 
žiuretojo virszininkui jau bu
vo perstatyta. Da kelis, klausy
mus virszininkas per ta plati 
ųnteraficeri Ungurio paklausė, 
o szis vėl ta paezia istorija, 
kaip vakar, nurezge. Virszinin
kas, czia neįiades dideles bėdos 
tuo aiszkimusi pasitenkino, pa
davė dokumentus, abudu pasu 
ir szeine, vienam kareiviui, lie
pė nulydet Unguri in intendan
tūra ir, sziam pardavus mesa, 
grąžint juos ir paleist Uriter- 
aficeris ta pat persakė Ungu
riui ir liepe eit taisytis vežimą 
važiuot in intendantūra.

— Nieko bloga, Onele, nesi
rūpink, bus gerai, pats leng
viau atsidusęs bekinkydamas 
arklius ramino žmona. Tas un- 
teraficeris labai, matyt, geros 
szirdies, turbūt, katalikas. Jis 
bus reikalą vyresniajam gerai 
nuaiszkines. O tas parszas sar
gybinis jau but inklampines!

— Na, o kur rengies dabar? 
Klause žmona.

— .Važiuojam in intendan
tūra, parduosim mesa ir plesz- 
kesim namon. Ko laukt, bet 
tik da teip pasisekė.

— Acziu Dievui. Nors ne
migau isz rupesezio visa nakti, 
bet tik da gerai iszejo.

Privažiavus prie vartų in- 
szoko in vežimą kareivis, ku
riam liepta buvo pristatyt juos 
in intendantūra, ir nuvažiavo.

Indendanturoje kareivis, ku
ris norėjo veikiau pasiluosuot 
insakyma iszpildžius, patarpi
ninkavo; mesa tuo jaus buvo 
priimta, susverta, kvitą iszra- 
szyta. Pinigu liepe palaukt dvi- 
deszimts minueziu kai kasinin
kas ateis.

Palydejusis kareivis atidavė 
abudu pasu ir szeine, ir nuėjo 
sau.

Pinigus paėmė sėdo in veži
mą, sudrožė arkliam ir nudar
dėjo per akmenimis gryszta 
ulyczia per miestą namon.

Buvo mane szi ta nusipirkti, 
bet, iszgasdinti atsitikimo, ne
lipo nei iszvežimo ir ne ėjo in jo 
kia krlautuve.

— Tai tau, ir devintines! 
Nusiszypsojo Ungurys, žmonių 
priežodžiu, in paezia.

— Aa. Jau asz tokiu devin
tiniu nenoriu. Sakiau tau, kad 
kliusi, kad visi tavo pelniai nu
eis ant szuns uodegos. Tu vis 
neklausei.

— Tai ka, mat, ne visada 
Szvento Jono. Gavau, žinoma, 
tik puse tiek kiek but sziaip 
pirliai davė, bet nuostolio isz 
savo rizikavimu neturiu. Kaip 

, apskaitai!, tai tik ketvirtadali 
. isz pirmiau gauto gryno pelno 
■ dabar priaikszau.

Gryžo namo.
, Rytojaus diena rengėsi, o po- 
. ryt vėl važiavo Unguriai in 
. Kauna. Motina liko namie. Va

žiavo, ir veže, nors kelios die
nos buvo per lanksti, sunu in 
gimnazija, ir dukteri apysveike 
sirgusią rože. Nes žandaro isz- 
duota liudyma po dvieju dienu 
reikia grąžint ir su Kauno dak
taro pažžymejimu kitoj jo pu
sėj, kad pas daktaru 'butą. Nu
važiavo. Bet be jokios bai
mes, kaip kad pirma. Dukteri 
pripažino tuoj iszgysianczia, 
prirasze vaistu ir liepe važiuot 
namo. O sunu nuknauste pas ta 
paezia szeiminin'ke, kur seniau 
gyveno ir laimingai sugryžo.



"SAULE” MAHANOY CITY, M.

Žinios Vietines Sportininkai Pasitaria

— Nedėlioję, Szv. Magda-; 
lenos Draugyja turėjo savo Me-; 
tini Iszvažiavima Lakewood.I 
Parke.

— - Seredoj pripuola Szven- ■ 
to Pantaliono.

— Seredoje, Liepos (July) j 
27-ta diena sueina 61 metai, 
kaip laikrasztis “Saule” apsi-. 
gyveno Mahanojuje. Buvo tai 
kitokis miestas, žmonys ir ki-: 
toki budai.

— Ketverge pripuola Szv. 
Nararo ir Komp., taipgi ta die
na 1945 m., Amerikos Senatas 
priėmė ir patvirtino Tauto 
Sanjungos sutvėrimą, ir ta die
na 1922 m., Amerikos valdžia 
pripažino Lietuva- kaipo krasz- 
ta, tauta.

— Petnyczioj Szv. Mortos, 
ir ta diena 1506 metuose Lietu
viai pergalėjo Totorius ties 
Cipr.a.

— Subatoj SS. Abdono ir 
Senneno, ir ta diena 1863 me
tuose, gimė Henry Ford, kuris 
su savo Forduku susikrovė mil- 
žiniszka turtą ir visu musu gy
venimus pakeita, jis buvo pir
mutinis fabrikantas užtikrinti 
visiems savo darbininkams kad 
jie mažiausiai uždirbs nors pen
kis dolerius ant dienos, tais lai
kais nebuvo girdėtas dalykas ir 
kiti fabrikantai isz jo juokiesi 
ir sako kad jis susibrankruta-; ner, redaktorius Record Ame-, 
vuos. Ir ta diena 1387 m., Lie- j ridan laikraszczio, kuris sirgo papk0 du įbrolius ir dvi seserys, 
tuva priėmė Kriksczionybe. Tai i ir gydosi Locust Mt. ligonbute-; Likos palaidotas Su'batos ry ta, 
buvo beveik paskutine tauta je> ana diena sugryžo namo, 76 yeiįonįs paskutini karta dirbo 
visoje Europoje pamesti savo So. Main Uly. 
stabmeldyste. Ir ta diena 1940  
m., Rusija sudarė Taikos sutar
ti su Lenkija.

— Panedelyje, apie :
valanda ryte, du Stefonick bro- Į valanda vakare, savo namuose, 
liai nuo 507 West Pine Uly., su
sibarė ir susipesze, isz tuo kylo 
'žudyste. Jaunesnis brolis To
mas ant smert su ilgu peiliu

Luke Appjing, senas bet 
dar ir sziandien gabus beis
bolininkas su Chicagos Whi
te Sox pasimokina isz Willie 
Hoppe, kuris kadaise buvo 
cziampijonas visu tu kurie 
loszia “Pool.” Willie Hop-

pe buvo sportininkas pirm 
negu beisbolininkas Luke 
Appling buvo užgimęs, nors 
tas Luke Appling jau ir pats 
loszia beisbole per deszimts 
metu su to Chicagos White 
Sox rateliu.

—■ Naujas Pottsvilles Bul- 
vardas, kelias, likos atidarytas 
Petnyczios vakara per Guber
natorių James H. Duff. Szitas 
naujas kelias kainuoja $1,533,- 
000.

— Panedelio ryta 8:30 vai., 
ugnis kylo nuo reidijos, pas Ed
ward Fogarty namuose, 23 N. 
Main Uly. Ųgnagesiai pribuvo 
ir ugnis likos greitai užgesinta.

— Ponas James H. Kirch-

Ulyczios.

Pottsville, Pa. — Jonas V. 
ir Zofija Brazusky, nuo 45 W. 
Maine Ulyczios, Girardvilleje, 
padavė inneszima in suda del 
permainimo savo pravardes 
Brazusky ant Bray.

— Jonais Bobinis, nuo 727 
Eagan Uly., numirė Seredoje, 
Good Samaritono ligonbute, 
kuris ten gydosi, jau nuo Bir
želio 28 dienos. Prigulėjo prie 

i Szv. Mykolo parap., St. Clair.

po “didžiausia valdžios prie- 
sza ir neprieteliu.” Jis sako 
kad tie Kunigai, kurie iszdrys 
pildyti Bažnyczios insakyma, 
iszmesti isz Bažnyczios visus 

j tuos, kurie priguli prie Komu
nistu Partijos, bus laikomi kai
po savo kraszto iszdavikai, ir valia reikalauti deszimts dole- 
panasziai bus teisiami ir smer- riu ant dienos, kad jos turi 

i kiami. dirbti už asztuonis dolerius
Komunistiszka valdžia pri- kaip ir pirmiau dirbo.

: parodo kad labai daug kunigui Ligonines sztabas sako kad 
ir dvasiszkijos vadu dabar yra jis samdysis slauges, jeigu ligo- 
pasirasze ant sutikimo pasi- niams pritruks slaugiu.
traukti nuo Szvento Sosto ir su 
valdžia nauja tikėjimą sudary
ti. Bet mums labai gerai žino
ma tokia Komunistu tvarka ir 
tas ju darbas. Jie gali ka jie no
ri paraszyti ir paskelbti. Tie^ 
Kunigai kuriu vardai j u laik- 
raszcziuose ir rasztuose randasi 
ar visai nežino kad jie yra te- 

į nai skelbiami, ar nieko negali
daryti kad ir žino.

Mums ir Lietuvoje visai ne- 
naujiena kai pasiskaitome kad 

' toks ir toks Kunigas taip ir 
taip Komunistus iszgyre ir Ko
munizmą priėmė. Gal tas naba
gas jau seniai Sibire kenezia ir 
to laikraszczio visai nei nema
to, ar gal jis ir mato ir skaito, 
bet niekam negali pasiskusti į 
kad ežia melas, kad jis nieko 
panaszaus nei nesake nei nera- 
sze.

UŽDRAUSTA DI
DESNE MOKESTIS
PHILADELPHIA, PA. — 

Žydu ligonines sztabas insake 
visoms slaugėms kad joms ne-

DARBININKU
UNIJOS

KOMUNISTISZKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

munistiszka. Jis vieszai kalti
na David E. Lilienthal Atom 
jiegos pirmininką, kad jis ney 
prižiūri kad szitokios unijos 
neinlystu in tuos fabrikus kur 
tos Atom sprogstanezios bom
bos yra gaminamos.

Jis sako, kad szitokios Ko- 
munistiszkos Unijos sudaro gy
va pavoju musu krasztui. Jis 
toliau sako kad jeigu karas isz- 
kiltu su Rusija, tai szitokios 
unijos baisiai dideli pavoju 
mums sudarytu namie.

Kai Kongresmonas Andrew

Charles Kahn, ligonines vice
prezidentas ir slaugiu mokyk
los pirmininkas perspėja visas 
slauges ir joms sako kad joms 
nevalia imti deszimts doleriu 
ant dienos. Jis dabar pareika
lauja- kad visos slauges pasira- 
szytu ant pasižadėjimo kad jos 
neims daugiau kaip asztuonis 

j dolerius ant dienos. Jis sako 
kad visos tos slauges, kurios Jac°bs paklausė laikrasztinin- 
ims deszimts doleriu, nebus in- 
leistos in ta Žydu ligonine.

VAISKAS
ISZSZAUKTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ko Pegler ar jis gali vardais 
iszvardinti tokius Komunis-

Mes norėtume tam tos Ilgo- tiszkus «niju vadus, Pegler jam 
nines vice-prezidentui staeziai atsabe kad jis gali, bet kad jis
pasakyti kad jis ežia prasiszo- pirmiau turi pasitarti su savo
ko, kad slaugiu algos ne jo biz- advokatais, ar tai butu patarti-
nis. Ar jis kada iszdryso pasa
kyti daktarams kiek jie gali im
ti už savo patarnavima? Jis sa
vo nosi kisza ten kur nei jo nei 
jo nosies nereikia. Jis sako kad 
Philadelphijoje randasi ir per 
daug slaugiu. Tegu jis pasiima 
telefoną ir tegu paszaukia ir 
paipraszo slauges ir tada pama
tys kiek daug ju randasi.

na ir saugu. Jis prižadėjo už ke
liu dienu vardais ir pavardė
mis iszvardinti tokius uniju 
vadus.

BAGOCZIUS
SUARESZTUOTAS

Apdauže Geltuonplau
APVOGĖ ORAI VERI ke Ir Jos Motina

-................................... ... . ,, r.aį
del juoduku, kurie yra pažan
gieji žmones, ateities žmones.”

O kaslink Amerikos jis sako 
kad jis labai norėtu visa Ameri-

! ka mylėti, bet negali. Jis myli 
tik tuos Amerikieczius kurie.< M 
yra pažangus kaip jis ir Sovie
tai.

Jis sako kad tie Komunistai, 
kurie dabar yra in teismą pa-. 

i traukti už savo kraszto is2da-~ 
vima yra “narsus kovotojai del 
mano laisves; ju kova ir musu 
kova. ”

Jis paskui labai užsipuolė 
ant Amerikos laikraszcziu ir 
laikrasztininku, ir kritikavo 
Amerikos paszelpos tvarka del 
Europos, pasziepiamai kalbėjo 
apie “Amerikos Kapitalizmą,” 
“Bagoczius” ir “Amerikos Po
nus.”

Jis sako, kad Rusijos fabri
kai gamina maszinas del ūkio, 
o ne kariszkas tankas, kaip 
Amerikos fabrikai daro. Rusi
jos žmones nori taikos. 5

Szitas juodukas, kuris savo 
turteli susikrovė isz musu žmo
nių, kurio mokslas yra ne koks, 
kuris apie politika beveik nie
ko nežino, dabar statosi diplio- 
matu ir mokslincziu. Mes tik 
tiek jam norėtume pasakyti ar 
jo paklausti: “Jeigu Rusijoj^ 
jau taip gerai, jeigu tau jau 
taip patinka tie Ruskiai, So
vietai, tai kuriu galu tu parva-

1 žiavai pas mus?!”

JUODUKAS
BEISBOLININKAS

Readinge.

Girardville, Pa. — Ponia Ona KUNIGAI 
I Stacziokiene (Stack) nuo 239 A į

antra; Ulyczios, numirė Ketverge 6:20 j

Velione sirgo tris menesius. Gi
mė Lietuvoje, (po tėvais vadi
nosi Zagurskiute) atvyko in
Amerika 37 metai atgal in Wm. savo valdžiai žinoti kad jie

liko. O jo nuotaka jie insitrau- 
ke in savo automobiliu ir nuva-: 
žiavo. Už keliu valandų susie- 
dai rado ta nuotaka szalia 

j vieszkelio. Ir ji buvo sumuszta
NEPASIDUODA ir beveik pakvaiszusi. Kai to 

 I miestelio žmones iszgirdo apie 
PRAGUE, CZEKOSLOVA- tai Jie supyko įr ėjo visiems 

KIJA. — Czekoslovakijos Ka-j Juodukams atkerszinti.
talikai Kunigai vieszai duoda STRAjK()s BAIGTQS

WILKES-BARRE, PA. -- ’ PHILADELPHIA, PA. — 
Du razbaininkai apvogė anglių Justin Pearlman, trisdeszimts 
troko, sunkvežimio draiveri isz sePtyniu metu vyrukas, kuriam 
Newark, N. J. Draiverys nete- daug turto ir pinigu nuo 
ko dvieju szimtu ir trisdeszimts j° tev0> buvo suaresztuotas ir 
doleriu. Draiverys Frank Pa- pavestas ant penkių szimtu do- 
chucki, Wilkes-Barre policijai 
paaiszkino, kad jis su savo tre
ku privažiavo prie mažos sto

Sako Juodukai Isztikį- 
mi Amerikai; Pasmer

kia Dainininką 
Robesonleriu laido.

i

Geltuonplauke pareikalavo
kad jis butu suaresztuotas už jackie Robinson,

WASHINGTON, D. C. —
Juodukas,

perdūrė savo vyresni broli Ka-|Penn, po tam gyveno Ashlande, ka isztikimi savo Vyskupams, 
zimiera, kuris krito ant grindų o apie asztuoniolika metu atgal ir l*ad jie nenutrauks savo dva-, 
ir in trumpa laika numirė. To-1 persikraustė in Girardville. Pa- sinius ryszius su savo Arkivys-: 
mas likos suaresztuotas per po-1 liko savo vyra Jurgi; sunu Jur-į kupu Josef Beran ir su Szventu 
licija. Velionis paliko savo tė
velius; penkis brolius, ir trys 
seserys. Prigulėjo prie Szv. Ma- Laidojo Panedelyje, su apiego- 
rijos Slavoku parapijos. Grabo-. mis 8
rius Liudvikas Traskauskas! ežioje 9 valanda ryte ir palai- 
laidos. . dota in parapijos kapines

— Petnyczioje, 5:30 valan- ’ Frackvilleje. Graborius A. J. 
da ryte,., persiskyrė su sziuo Vilinskas laidojo. Amžina atil- 
svietu, Kristina Butkuviene,' si! 
naszle isz Lakeside, sirgdama 
beveik visa meta. Jos vyras 
Adomas Butkus numirė septyni 
metai atgial. Velione gimė Lie
tuvoje ir atvyko in Mahanoy 
City, dvideszimts tyrs metai at
gal persikraustė in Lakeside. 
Paliko dukteri Elena, namie ir 
penkis sūnūs: Alberta, Petrą ir 
Kazimiera, namie; Juozą isz 
West Wyomissing, Reading ir 
Adoma, Hazleton, taipgi pen
kis anūkus. Laidotuves invyko 
Panedelyje isz Graboriaus L. 
Traskausko koplyczios, 535 W. 
Centre uly., devintą valanda, ry
te ir palaidota in L. D. V. K. ka
pines Frackvilleje.

— William O. Meese, aptie- 
korius kuris gyvena ant 29 E.

ties, kur parduodama gazoli- tai, kad jis ja ir jos motina su- Nigeris, beisbolininkas, pasakė 
nas. Jis buvo biski pavargęs, mUsze. Geltuonplauke Pone' Kongreso Komisijai, kad dau- 
nuo keliones, ir sustabdęs savo Hartung paaiszkino policijai guma juoduku Amerikoje yra 
troka, jis ketino kelias valan- kad tas Justin Pearlman jai ne-' savo krasztui isztikimi, kad jie 
das prasnūsti. Kai jis pabudo duoda ramybes. Ji jam pasakė kaip ir visi kiti tuojaus stotu

NEW YORK. — CIO Draive-
■ riu Unijos komitetas nubalsa
vo priimti Mayoro William O’-
Dwyerio patarima, straikas jis pamate dideli vyra stovim kad ji jo nenori ir kad ji kita in vaiska ginti savo kraszta. 
baigti ir pavesti visa klausima ti virsz jo su revolveriu ranko-

Kitas žemesnio ūgio vyras

troka, jis ketino kelias valan-

gi, dukteri Olegą ir du anūkus, į Tėvu, 
taipgi tris brolius Lietuvoje.' Beveik visi kunigai staeziai - ,

ir vieszai pareiszke kad jie lie- komisijai, kuria sudaro kompa-je.
myli kai ji buvo asztuoniolikos 
metu. Ji su kitu vyru apsiženi-

is Szvento Vincento bažny-' ka isztikimi Bažnycziai, ir kad ni3“ ir uniios atstovai. Trys stovėjo szalia troko. Kai Jiedu jo, bet jis vis jai nedavė ramy. 
i'lllrc + n r* 4 tvvri cniYYttni f)11.. i n+nwtn i c? rr 1 n TTIGIIG 1A 111111.0'1155 1a.Ao T 4 n Trionlrinin VturlniP Iširti

jie pasirengė nukenteti, taip 
kaip j u vadai dabar jau ken- 
czia.

Kai Szventas Tėvas, Popie
žius paskelbė kad visi tie kurie 
priguli prie Komunistu parti
jos yra iszmesti isz Bažnyczios, 
szitie kunigai taip paskelbė sa
vo bažnycziose. Visi tie Kuni
gai paskelbė kad jie lieka iszti
kimi savo Bažnycziai ir savo 
tikėjimui. Jie teipgi staeziai 
pasakė kad valdžia dabar laužo 
savo sutartis duoti pilna laisve 
tikėjimui.

Teismo Ministeris Alexei Ce- 
picka kelios dienos priesz tai 
buvo vieszai pasakęs kad Arki
vyskupas Beran yra savo 
kraszto iszdavikas. Jis visiems 
pasakė kad Komunistiszkoji 
taryba jau dabar rengia byla, 
kuri taps instatymu, kad visi 
Kunigu ir kitu dvasiszkiu pa
skyrimai pareis isz valdžios, o 
ne isz dvasiszkijos. Tas insta- 
tymas teipgi pareikalaus kad 

i visa bažnyczios nuosavybe bu- 
Sekan tieji turėjo opera- įu valdžiai pavesta.
vietinoje ligonbuteje: j Beveik vijose bažnycziose

Shenandoah, Pa. —Susivien
ijimo Lietuviu Am., Pirmo Ap- 
skriezio Metinis Piknikas in- 
vyks Nedelioje, Liepos (July) 
31-ma diena, gražiame darže, 
Firemen’s Grove, Brandonvil
le, tik dvi mylios nuo Shenado- 
ro, važiuojant in Hazletona. 
Piknikas prasidės deszimta va
landa ryte ir tesis iki vėlai va
kare. Taipgi bus trumpa Pro
gramėlė, kaip tai muzika, dai-į 
nos ir kalbos. Pikniko renge-; 
jai deda visas pastangas kad 
Piknikas pavyktu kuogeriau- 
sia. Kviecziame visus dalyvau- . 1 ti S.L.A., Pirmo Apsknczio; 
Piknike ir drauge su Susivie-į 
nijimo nariais linksmai laika

tukstaneziai ir trys szimtai au- atėmė isz jo visus jo pinigus, 
tobusu draiveriu straikavo per jįe užtrenkė troko duris ir din- 
asztuonias dienas. Tiems dar- go. Draiverys nusipirko anglių 
bininkams buvo pavesta ant ant paskolos ir pargryžo atgal 
bolsavimo ar gryžti ar strai- in Newark, N. J.
kuoti. Jie nutarė gryžti in dar-i 
ba ir leisti ta paskirta komisija, 
tirti klausima ir reikalauti di-i 
desnes algos

ATLANTIKO
SUTARTIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szitas beisbolininkas, Juodu
kas, sako kad tas dainininkas 
Paul Robeson neatstovauja ir 
negali kalbėti visu Juoduku 
vardu, kai jis sako kad jis ir 
kiti juodukai stotu Sovietu Ru
sijai in talka jeigu karas isz- 
kiltu.

Beisbolininkas Jackie Ro
binson sako kad Komunistai 
pasiunsdavo pas Juodukus jau
nas merginas kad jos tuos Juo-

bes. Jis visokiais budais kibi
no ja, ir tankiai jai buvo net 
sarmata kur iszeiti.

Ne pirmutinis sykis szitam 
bagoeziui Justin Pearlman bū
ti suaresztuotam. Jis buvo savo

ARABAI BENAMIAI ! szeimynos padėtas in dumiu 
narna ir 1938 metuose jis buvo 
isz ežia paleistas. Geltuonplau- 
ke Pone Hartung sako kad, kai dūkūs suviliotu ir in Komunis

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
i ----- ----------- -------- , — —--------- ~ —---- —
ežia Amerikoje, tai jie negali ji losze ant estrados, jis užszoko' tu Partija inraszytu, bet jis 
musu politikierius paveikti. O ten ir nustvėręs ja pradėjo kra-į ko kad tiems Komunistams ne 
politikieriai visai nepaiso tu tyti ir daužyti. Kai jos motina, pasisekė.

PRIIMTA Į žmonių, kurie jiems
i daug balsu, votu prižadėti. 

Tautu San junga baisia klai- Per ^urna-
I da padare, kai ji priėmė Žydu

Nauja Israelio Tauta kaipo na- MYLI SOVIETUS 
re, pirm negu Žydai nesusi-1 
tvarkė su Arabais. Tautu San-i 
junga buvo Žydams insakiusj

negali stengiesi savo dukrele iszgelbe- 
ti, tai jis ir jos motinai davė

riko j e dabar sako kad Ameri
ka iszdave savo žmones ir visai 
svietą, kad Amerika dabar jau į 
prie dar baisesnio karo rengia
si ir nori visa svietą pavergti, j

Sovietu ir Komunistu piktu- v^us Arabus atgal pnimt1 ir su| 
mas mums labai gerai supran
tamas. , 
vien tik del apsigynimo 
jeigu Sovietu Rusija tokios su
tarties bijosi, tai reiszkia, kad 
ji rengiasi ar nori užsipulti.
Jeigu Rusijai rupi vien tik ap
sigynimas, tai jai nėra jokio 

niono Ami,..nOO v r-•> ir r.v r; f v. • ~ v . ,, pavojaus isz szitos sutarties.Diane Ambiose, Mahanoy City ,■ ožius maldose uz Arkivyskupą r J  ___________

Mahanoy Uly., krito negyvas! praie,įsu Nedėlioję, Liepos 31-[ 
savo vasariname name Park! ma diena Acziu —Komitetas, j 
Crest. Paliko paezia, seseri ir S 
broli. Velionis kitados dirbo i 
del Harry Kreibs ant W. Centre Į cęas

Vincas Gegužis isz Shenandoah Kunigai vede savo parapijie

Tas dainininkas Paul Robe
son buvo nuvažiavęs in Sovietu 
Rusija, ir kai pargryžo tai jis 
pradėjo kolioti ir keikti Ameri
ka ir giirti Rusija. Mes jam pa
tartume gryžti in Rusija jėigu 
jis tenai savo rojų rado.

Beisbolininkas Juodukas Ro
beson sako kad tas dainininkas 
Paul Robeson, kalbėdamas kur 
ten Paryžiuje pasakė kad visi 

" Tai jun£a- sziol Žydai nieko Paul Robeson, juodukas (nige- Juodukai nemyli Amerikos. Jis 
I panaszaus nėra padare. ris) dainininkas ir Komunistu sako kad tas dainininkas gale-
------------------------- uolus rėmėjas parvažiavo namo jo tik apie save kalbėti, o ne 

. įsz Rusijos ir visiems vieszai apie visus Juodukus. Jis sako,
DETROIT, MICH. — Hud-i pasakė kad jis “myli Sovietu kad ir jis tik apie save ir savo

son automobiliu fabrikas užsi- 'labiau, negu bet kurio kito szeimynele gali kalbėti ir pa- 
j dare savo duris, kai penkiolika kraszto žmones.

- - - ■ Arabais susitaikinti, pirm negu J
Atla“ntiko°Sutart'is’yra > bus Priimti ™ Jau.tu Sanj

Bet Parvažiavo In 
Amerika

NEW YORK, N. Y., —

DETROIT, MICH.— Hud -i pasakė kad jis

Uly., apie keturi metai atgal.
— Ponia Elena Norkievi- r»

cziene isz Park Crest, kuri sir-I Ju<jzas ^‘lllam fel“u, Beran * Swuta Tęva. Tokyo, Japonija. - Žinios
go per koki tai laika, turėjo 11 Juozas Shenandoah. Szitas Teismo Ministeris, Ce-Į pranesza, kad baisi vėtra apsu-
operacija Good Samaritono Ii-i — 
gonbute Pottsvilleje. Ponia■ eme 
Norkievicziene kitados gy veno 908 W. Coal Uly 
Mahanojuje.

tukstaneziu darbininku su- 
straikavo.

Darbininkai sustraikavo del
Auto-

sakyti, kad jam Amerika labai 
patinka, ir kad geresnes val
džios jis su savo szeimynele nie
kur negalėtu rasti. Jis sako kad 
jis yra tikras kad milijonai ki
tu Juoduku, taip pat jaueziasi 
ir taip pat pasakytu, jeigu 
jiems butu proga iszsireikszti.

Szitas juodukas buvo iszva- 
žiaves in Rusija, kur jis iszbu- 
vo keturis menesius. Jis sako 
kad jis myli Sovietus, už tai, 

o mobiliu unijos atstovai dar nie-i kad jie “tiek daug pasiaukojo 
Mykolas dento Klement Gottwald žen- vienas vaikas užmusztas. Daug i ko nepasake apie szitas strai-

606 E. Centre tas, pasmerkia Bažnyczia kai- Į bledies padaryta. | kas.

| ... .
Apsivedinio laisnus isz- picka, yra gimęs ir buvo augi- po Okinawa. Salos. Szesziolika vieno boso pravaryma. 

Mare Daugirdcziute nuo namas kaipo Katalikas, Prezi- Amerikiecziai likos sužeisti,'

Gregonis nuo Pirkie U. S. Bonus Sziandien!


