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Reikia Europa Apginkluotid

Isz Amerikos Draugai Atsisveikina

5-TO NUOSZIMCZIO
POLITIKIERIAI

WASHINGTON, D. C. — 
Kartas nuo karto paprastas 
žmogelis iszgirsta ar pasiskai
to kaip kiti sau turteli susi
krauna be darbo ir be prakaito. 
Daug musu politikierių, kari
ninku ir kitu didžponiu tokius 
turtelius susikrovė ir dar ir da
bar kraunasi.

Per visus karo metus, ir net 
priesz tai Washingtone buvo 
labai geras penkto nuoszimczio 
geszeftas. Szitas darbas buvo 
szitaip varomas: Dideli fabri
kantai ar biznieriai, norėdami 
gauti kontrakta isz valdžios, 
pasiunsdavo savo atstovus in 
Washingtona. Bet ežia buvo 
sunku susieiti su intakingais 
ar tam kontraktui reikalingais 
žmonėmis. Tai kaip tik ežia 
stojo patarnauti tie, kurie visa 
Washingtono pinkles žinojo ir 
intakingus žmones pažino.

-Jie tiems fabrikantams pa
dėdavo susipažinti su valdinin
kais, patardavo ir pasakydavo 
kur galima kreiptis su kon
traktu ir kaip ta kontrakta 
gauti. Jeigu tam fabrikantui 
pasisekė tas kontraktas gauti, 
jis tam patarėjui davė maža 
dovanele — penkta nuoszimti 
to kontrakto.

Visi laikrasztininkai apie ta 
bizni jau seniai žinojo, bet nie
kas nieko nesake, kol vienas 
toks ponas Generolas Harry H.
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Prezidentas Trumanas pa
sitaria su John J. McCloy, 
nauju Vokietijos komisijo- 
nieriumi, prižiūrėtoju. Pre
zidentas Trumanas ir naujas 
komisijonierius tikisi kad 
Vokietijos reikalai nesuda
rys jokiu sunkumu ar nema
lonumu. Ponas John J. Mc
Cloy yra Generolo Lucius D.

NETEISNGAS
MAINIKAVIMAS

INDIANAPOLIS, IND. — 
Du jauni vaikai pavogė tris ar
būzus ir kelis obuolius nuo 
sztorninko Harry P. Miller. Jis 
buvo piktas ir ketino kreiptis 
in policija, bet paskui pamate, 
kad tiedu vaikai pamirszo ir 
paliko savo dvirati, ‘baicikeli’ į 
isz to džiaugsmo ir isz to strio- 
ko pabėgti su savo grobiu.

Sztorninkas pamislino, kad 
ežia ne toks blogas mainikavi-
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Fordas Sako Jeigu 
s."“,Darbininkai Strai- 

kuos, T ai Bus Ilgas

DU MILIJONAI 
ARABAMS

t'•m

LONDON, ANGLIJA
Anglijos ’
milijonu doleriu del Hashemite 
Jordan kraszto, kuris pirmiau 
buvo mums žinomas kaipo 
Trans-Jordan, arba Anapus 
Jordano.

Szitie du milijonai doleriu 
| yra skiriami Arabu karalystei

Clay inpedinis. Generolas 
Lucius D. Clay pasitraukė, 
atsisakė ir jam savo vieta už
leido. Naujas Vokietijos Ko
misijonierius John J. McCloy 
užėjo pas Prezidentą Truma- 
na pasiszneketi ir pasitarti, 
pirm negu jis iszvažiuos in 
Vokietija in savo darba.

FORDAS PERSPĖJA 
DARBININKUS

Kompanija Nesusileis

DETROIT, MICH. — Fordas 
pasakė visiems savo darbinin
kams kad jeigu jie nutars strai
kuoti, tai tos straikos bus sun
kios ir ilgos. Fordo fabrikuose 
dirba daugiau negu szimtas 
szeszi tukstaneziai darbininku.

Karininkai Patarnavo Biznie-
kad Arabu valdžia galėtu su-1 , —

riams9 Parūpino Kontraktus Pa
sipinigavo Per Kara;Slapti Val
džios Policija Suėmė Vada Pal

szyvu Pinigu Filadelfijoje;
Anglija Suszelpia Arabus

szelpti ir inkurdinti Arabu pa-! 
begelius ir benamius.

Anglija jau kelis sykius yra 
paskyrus milijonus doleriu Pa
lestinos Arabams. Bet vis taip 
buvo per kitas draugystes kaip 
tai Raudonąjį Kryžių, Pabėgė
liu Draugystes ar panasziai. 
Bet dabar pirmas sykis kad 
Anglai staeziai Arabams pa
skirtu pinigu ar pripažintu ko
kia paszelpa.

Arabu pabėgėliu ir dabar 
benamiu randasi apiė asztuo- 
ni szimtai tukstataeziu, kurie WASHINGTON, D. C.— Generolas Geo. VADAS PALSZYVU 1

PINIGU SUIMTASper kara pabėgo in Karaliaus \farsliaĮ| bllVeS Sekretorius VlSUtU KongTO- 
Abdullah’o vieszpatyste ir da
bar nori sugryžti. sui staeziai pasakė, kad Amerika turi bu-
XTTO AITIA ITXTT^A aP^dkTuOti EuropOS kraSZtUS, nežiu- Slapti Valdžios Agentai, polici* 
NU E K GA rint to kad tokis apginklavimas kasztuos

Nesuteike Paskutinius daugiau negu $1,450,000,000.

PHILADELPHIA, PA

Sakramentus 
Komunistei

PRAGUE. — Komunistisz- 
kas Radijas isz Pragos miesto 

Fordo kompanijos atstovai pranesza, kad valstybinis Teis- 
iszdalino visiems savo daibi- mas nubaudė Kataliku Kunigą 
ninkams in Michigan valstijos ant asztuoniu metu in kalėjimą

ke 
ta 
tra

ke ir vede visa gauja tokiu raz-^ 
baininku, kurie dare, gamino 

Generolas Marshall kuris vede ir tvar- Palszyvus Pinigus ir paskui 
didžiausia armija ant szio svieto ir so juos iszrnamydavo ant geru-.

Tokiu pinigu vien tik Phila- . 
armija sumusze musu prieszus per Am j delphijos mieste jie paleido už 
Pasaulini kara, pasakė Kongresmonams deszimts

Senatoriams kad didžiausias mums pa

Vaughan susikirto su keliais mas; trys arbūzai už dvirati. fabrikus trumpus rasztelius,^ uį tai, kad tas Kunigas nesu-
_______u*-• — • m i • • • "DoF nnilirni i i c* rl ai a n rri a a i n PC . . .. . •laikrasztininkais. Tada jau visi Bet neilgai jis džiaugiesi—------v.-. ’. nes kuriuose kompanija pataria teike paskutinius Sakramentus

laikrasztininkai be jokio pasi-Į jis dažinojo kad tas dviratis vįsįems darbininkams nesutik- 
gailejimo pradėjo raszyti ka jie buvo tu vaiku pasivogtas. Jis ant straįku.
jau seniai žinojo. j tada tikrai inpykes nuėjo pas Darbininku unija tuoj aus at-

Generolas Vaughn, inpykes policija. sikirto, sakydama kad Fordas
kad vien tik ji kaltina už ta 
penkto nuoszimczio bizni, sako vesti ta dvirati, o niekas jam už iszgazdinti ir jiems grasinti, 
kad jis žino mažiausia tris tuos arbūzus ir obuolius neat- Fordo kompanija savo darbi- 
szimtus tokiu žmonių Washing- lygino. Jis liūdnai galva palin- ninkams aiszkina, kad jeigu 
tone kurie taip pat daro.

mirsztancziai Komunistei.
Taip Vatikano buvo insaky- 

ta: Kad Komunistai yra isz- 
mesti isz Bažnyczios ir negali

Dabar jis turėjo policijai pa- dabar nori visus darbininkus priimti Sakramentus.

KARININKAI

Tai buvo pirmutinis toks 
vieszas ir griežtas Komunis
tiszkos valdžios atsikirtimas 

' gavo ir prisipažino kad szitoks darbininkai reikalaus ir gaus priesz Kataliku Bažnyczios nu- 
mainikavimas prastas ir netei- daugiau mokėti, tai reikes au- I sistatyma priesz Komunistus, 
singas. tomobilius dar syki pabrangin- i

ir 
vojus yra tie silpni ir neapginkluoti krasz- 
tai Europoje. Jis sako kad jeigu Rusija gamino ir iszleido tokius pinį-

kada nors paskelbtu kara, 
Europos krasztas negalėtu 
ti.

Jis

Michael Maione, trisdeszimts 
asztuoni metu senumo žmogus, 
kuris buvo vadas visu tu kurie

gus, buvo suimtas ir suaresz 
tuotas kai jis sau ramiai mietai nei vienas

Sovietu sulaiky- s°j°
Policijantai sako kad jis bu

vo vadas visu tu razbaininku, 
kurie savo ta Palszyvu Pinigu 
bizni vede ir vare po visa Ame-prilygino kaip buvo 

1939 metuose kai 
pasirengė stoti in kara.

su mumis
visi nebu- rika. Jie gamino Palszyvas de- 

Tic fszimtines ir dvideszimtines ir 
JIS tiems trįju centu palszyvus paczto 

staeziai pa- ženklelius, stempus. Policijan- 
- - tai sako, kad szitie vyrai isz

leido apie milijoną doleriu ver- 
pinigu paskyrė Amerikos Armijos Sztabui tes tu pasyvu pinigu New 

priesz ta kara, kaip karininkai prasze ir 
reikalavo, tai karas butu daug greieziau 
užsibaigęs, mes butume susitaupine 
penkios deszimts bilijonu doleriu ir 
tai tukstaneziu Amerikos kareiviu 
dien butu sveiki ir gyvi. x' /

namie
ežia

mes
vome
Kongresmonams ir Senatoriams 
sake, kad jeigu jie butu nors treczdali

Komunistiszkos valdžios 
ti. O kai automobiliai pabrangs Teismo Ministeris, Alexei Ce- 

picka, dvi sanvaites atgal per- 
biliu pirksis, ir mažiau bus dar- Spej0 kad Kataliku Kunigai 
bo ir daugiau darbininku atsi- bus nubausti, jeigu jie stengsis 

' v. r. r. I. 'L' n • __ , * J ■ TT j_1’1 T“. Y__

PASIPINIGAVO jįg'pURI MILIJON 41 tai žmones mažiau tu automo-

Per Kara BE DARBO

WASHINGTON, D.
Amerikos Kontrolerius,

C. —
Gene-

-------- ras be darbo. ingyvendinti Kataliku Bažny-
WASHINGTON, D. C. — Walter Reuther, tos unijos ežios nusistatymą priesz Ko- 

Liepos (July) menesyje Ame- prezidentas sako kad Fordo munistus. Jis sako kad Kuni- 
darbinin- gai turi Komunistams patar- 

kams grasina kad jie darbo no- nauti, nežižurint ka Vatikanas 
Tai didžiausias skaiezius be-! teks jeigu jie rems savo unija, ar Bažnyczia sako, 
darbiu nuo 1942 metu. kuris savo nariams reikalauja

Kai mes raszeme, kad Gegu- teisingo atlyginimo, 
žio ir Birželio menesiuose buvo 
apie trys milijonai darbininku sako kad jeigu straikos bus pa-į 
be darbo, tai kai kurie labai skelbtos, tai jos bus sunkios ir 
gražiai sau iszsiaiszkino ir sa- ilgos, už tai kad unija jau ir 
ve susiramino, sakydami kad 
daug tu be darbo žmonių buvo 
jaunieji, baigė mokyklas ir ko
legijas ir jieszkantieji darbo. 
Bet dabar Rugpiuczios menesy
je, tokiu mokyklas pabaigusiu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

rolas Lindsay Warren parodo rikoje jau buvo suvirsz keturiu kompanija dabar 
kaip karininkai ir kiti žmones milijonu darbininku be darbo.
.' . • . i i • • 1 4 4 r»4 r* c«4 « cilrn4nr»inn Tv/\
aųgsztose vietose labai gražiai 
pasipinigavo per kara.

Karininkai praneszdavo biz
nieriams apie kokius kontrak
tus valdžia rengiasi iszleisti, 
paskui tie biznieriai tuos kon
traktus greitai pasiimdavo, ir 
tiems karininkams gerai patep
davo už toki j u patarnavima.

Warren sako kad jo sztabas 
jau dabar surado kad valdžia 
huvo iszmokejus $6,280,000 vi- 
pai už dyka.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Fordo kompanijos atstovai
NAUJAS GUDRUMAS 

NEPASISEKE

taip per daug reikalauja.
Balsavimai ar straikuoti ar 

ne prasidės in ta dideli Rouge 
fabriką ir tesis per tris dienas. 
Paskui tokie balsavimai bus' 
daromi in kitus Fordo fabri
kus.

CHICAGO, ILL. — Razbai- 
ninkai ir vagiai vis stengiasi 
iszmislyti naujus ir gudrius bu
dus, kaip prieiti prie pinigu ir 
kaip tuos pinigus pasisavinti.

Vienas tokis gudragalvis 
razbaininkas inejo in viena

(Tasa Ant 4 Puslapio) į

I York mieste per deszimts me
nesiu. Jie teipgi iszleido bai
siai daug paczto ženklu New 
York, New Jersey ir Pennsyl
vania valstijose. / >
Michael Maione, žinomas 

, razbaininku tarpe kaipo Mike
SZ1311“ Rosy, buvo padėtas in kalėjimą 

po penkios deszimts tukstan- 
cziai doleriu kaucijos.

Jis buvo suaresztuotas, kai 
per visa sanvaite sztorninkai 
ir saliuninkai skundiesi, kad

apie 
szim-

Kai Generolas Marshall kalba apie So
vietus, jis žino ka jis sako, nes per kara 
jis, 
po 
po 
te

kaipo Generolas, sykiu su Rusais, kai- jie °avo baisiai daug tu paJszy‘
. . . . . vu bumaszku.

draugas kariavo priesz Vokieczius; o 
kare, kai Sovietai visokias kliūtis sta

ll; trukdė mums Vokietijoje, Generolas 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Policijantai jau visa meta 
seke ta Mike Rosy, ar Maione, 
ir už tai jo darbininkai pasi
skubino visus tuos palszyvus

(Tasa Ant 4 Puslapio) i



Kas Girdėt
' draugas turi turėti kad mes ji 
mylėtume." .. .-

Niekas negiria to, kuris save j 
giria; niekas nemyli to, kuris' 
save myli.

Jeigu tu mesi doleri in ko- 
, lekta bažnyczioje, tai nereisz- 
! kia kad tu esi geras parapi-, 
jietis. Politikierius ir moka 
kaip patepti.

’ Jeigu žmogus negali gauti to 
ko jis nori, jis turi būti paten
kintas tuomi, ka jis turi ir gali 
gauti.

Geros valios žmogus yna, tas, 
kuris viską priima ir nieko ge
resnio nesitiki.

Daug geriau pirmiaus atsa
kyti ir paskui duoti; negu pa
sižadėti ir paskui atsisakyti.

Tas, kuris be jokio pavydo 
ar intarimo myli, nemoka my
lėti.

Jeigu žmogus pats save gi
riasi, tai ženklas kad jis nieko 
nežino, nieko nepažinsta, 
jis saves nepažinsta.

nes

Didžiausias grieszninkas yra 
tas, kuris gailiasi kad jis kada 
nors buvo geras.

In Michigan City, Indiana ■ 
valstijoje, kalėjimo prižiūrėto
jai Walter Gump ir Leo Stum- 
baugh sustojo prie kalėjimo 
vartų ir tenai policijantai juo
du suėmė. Jiedu prisipažino 
kad kai jiedu buvo kalėjime jie
du buvo nusipirkę automobiliu 

. už pustreczio tnkstanezio dole
riu. Jiedu, būdami kalėjime, 
kartas nuo karto iszvažiuodavo 
kitus apvogti. Jiedu apvogė 
viena sztora isz kurio jiedu ga
vo $4,145, ir tada nusipirko sau 
ta gražu ir brangu automobi
liu, kuri jiedu pastatydavo ka
lėjimo svecziu lote. Jiedu prisi
pažino kad jiedu tankiai iszva
žiuodavo pasivažinėti ar kitus 
apvogti. Ir visa tai jiedu dare 
kai jiedu buvo kaliniai kalėji
me.

•‘SAULE” MAHASOY CITY, PA.

Graikijos Premieras KATALOGAS

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.
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Kaip galima pažinti pasipū
tėlis žmogus? Žiūrėk jeigu jis 
nei vieno kito žmogaus nieka
dos negiria.

. Kaip gali pažinti durneli 
žmogeli1? Jis per daug plepa.

. .Upe, kurioje randasi daug 
vandens, negreitai užszala, 
kaip, upelis kuriame randasi 
mažai vandens. Taip pat ir su 
žmogumi, kur randasi daug 
proto ir mokslo: jis ne taip 
greitai užszala nei tikėjimui 
nei draugui.

■ Jeigu žmogus save czystina- 
si ir pakulavoja, bet savo pro
tą šusiterszia, ar jeigu jis su 
savo turtu pastato bažnyczias 
ar klebonui duoda dovanas isz 
aukso ir sidabro, tai dar ne- 
reiszkia kad jie yra dievobai
mingas ar kad Dievas ji myli. 
Nes tokis žmogus yra toli nu
keliavęs nuo tiesos kelio. Jis su 
savo prastu turteliu nori pa- 
pirkai pati Dieva. Dievas tokiu 
dovanu nenori, nors klebonas 
jas priimtu. Niekados negalime 
pamirszti tos naszles prasta 
skatiką, kuris buvo vertinges
nis už tokiu bagocziu auksa.

Kai Ponia Mildred Bice, isz 
Mobile, Alabama gavo teismo 
patvirtinimą kad ji yra atsi
skyrus nuo savo vyro, teismas 
pavede jos globai jos vyra, vie
toj kad butu paskyrus jos glo
bai jos vaika.

Graikijos Premiero, The- 
mistocles Sophoulis szeimy- 
na susirinkus prie jo grabo, 
apgailestauja jo pasimirima. 
Jis pasimirė nuo szirdies li
gos, kai jis rengiesi priimti 
Szveicarijos karaliene Fre
derica, kuri buvo pasirengus 
gryžti in savo tėvynė. Ge-

riausi daktarai greitai pribu
vo kai Premieras Sophoulis 
susirgo ta szirdies liga, bet 
jie nieko nepagelbejo. Asz- 
tuonios deszimas asztuoniu 
metu amžiaus Premieras pa
simirė.

Amerikos valdžiai ir tary
bai szito Premiero mirtis pa

dare labai daug nuostoliu, 
nes jis sugebėjo sulaikyti 
Graikijos valdžia ir Komu
nistams kelia pastoti. Dabar 
dar nežinia ar naujas Pre
mieras taip pat su Amerikos 
valdžia dirbs isz vieno. •

KOLEGIJOS MOKS-! da- J!em,s.ta “ellemta rtbe, ™
rupi, kad J u vaikas ne kaip kiti

LAS; KIEK JIS į kad jis skirtas dideliems nuvei-1

In Detroit miestą, Michigan 
valstijoje, policijantas Edward 
F. Borchardt, kuris turėjo toki 
gera varda kad jis tiek daugi 
vagiu sugavo kurie pasivogda
vo kitu automobilius, pats bu
vo sugautas kai jis savo Susie
do automobiliu pasivogė. ,

In Charleston miestą, South 
Carolina valstijoje, policijan- 
tai privertė viena intarta vagi, 
Maunie Griffin iszgerti szilto 
vandenio^r muilo. Jis iszveme 
dvideszimtine bumaszka ir ke
lias dolerines bumaszkas.

VERTAS?

Jeigu labai gražiai apsiren
gęs povas, žmogus ateis in su
sirinkimą, ir tu jam parinksi 
pirma vieta tenai ir jam saky
si: “Sztai, tamsta tau tinkama 
vieta,” ir paskui, sutikės bied- 
EL'a, prastai apsirengusi žmoge
li jam sziurkszcziai pasakysi 
“ stok ežia ar visai pasitrauk! ’ 
ar tu savo pasielgimu neparo
dysi kad tu žmogaus verte skai- 
ezioji bankos knygute ar bu- 
maszkomis, kaip visi kiti da- 

( ro? Argi ne pats Vieszpats pa
sirinko pasaulio foeturezius ir 
jiems davė tikėjimo turtus. Tik 
pasižiūrėk in ta Betliejaus stai- 
nele. Ten tik piemenys buvo. 
Szventas ‘Rasztas nieko nesako 
apie tu aviu ar aveliu savinin
kus, bet tik kalba apie pieme
nis.

Rooseveltiene, Prezidento 
Roosevelto naszle labai gra
žiai ir apsukriai atsikirto Kar
dinolui Spellmonui, pasakyda
ma, kad: “Tegu Vieszpats Die
vas teisia kuris yra smerktinas 
ir kuris yna paszventinamas. ” 
Kardinolas Spellmonas buvo 
vieszai pasakęs, kad naszle 
Rooseveltiene nėra verta būti 
Amerikoniszka motina. Ji jam 
pasakė kad, “Ji paliks Ponui 
Dievui nuteisti kuris ir kuri 
yra kuriam darbui vertas ar 
verta. ’ ’

Butkus mus laibai gražiai pa
mokina ir dar gražiau pataria. 
Jis sako: Kuris žmogus yra 
mokintas? Tas kuris moka 
kaip pasimokinti isz kiekvieno 
žmogaus. Kuris yra stiprus? 
Tas kuris gali suvaldyti savo 
aistras. Kuris yra bagotas ? Tas 
kuris yra patenkintas savo 
būkle ir savo likimu. Kuris yra 
garbes vertas? Tas kuris moka 
kita gerbti.

Senis Butkus sakydavo: 
“Nepaniekink nei vieno žmo
gaus, nes kiekvienas žmogus 
turi savo pergales valanda ir 
kiekvienas žmogus žino ta ka 
tu nežinai.”

- Pasaulio neturtas tai yra 
dangaus turtelis. Kas skriau
džia darbo žmogeli, jeigu ne 
turtuoliai? Negalime pamirsz
ti k&d tas insakymas, Mylėti 
savo ■artima kaip pats save,” 
nei žodžio nesako apie tai, kiek 
pinigu ar turtelio tas musu

Kiekvienam reikia darbas 
dirbti ar biznis varyti, bet 
Szventas Rasztas yra svarbes
nis biznis. Jeigu mes pamirszi- 
me Szventa Raszta tai ir musu 
biznis eis velniop.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

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

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

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

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokėjimas 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. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velnisžkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c. <

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas kū- 
czios nakti., 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
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.

pacziuotas. 76

istorijos 
žiedas, ir

apie 
apie 
15ė 

apie

No. 101 Kapitonas Velnias. | 
Puikus apraszymas, didele i 
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. 104 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 in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo isziins, 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- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 

1 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.

vijos tautai svarbiame poste, 
asz noriu pareikszti gilu mano 
tautos jaueziama dėkingumą 
Suvien. Valstybių Vyriausybei 
del jos draugingo nusistatymo-, 
priimant naujaji Latvijos At
stovybių i Ingaliotini Suvien. 
Valstybes; tasai priėmimas yra 
ypatingai reikszmingas mano 
kraszto iszbandymo ir sunku
mo laikais. Nei “de f acto, nei 
de jure” nepripažindama sve
timos valstybes paskelbto ir 
brutaliai atlikto Latvijos anek- 
savino, sulaužant tėbegaliojan- 
čzias sutartis ir tarptautine 
teise, Suvien. Valstybių Vy
riausybe ne tiktai laikėsi savo 
tradicines mažoms valstybėms 
palankumo pažiūros bet netgi 
ėmėsi tarptautinio teisingumo 
ir tikrosios krikszczioniszkas 
doroves ant kurios remiasi visa 
Vakaru civilizacija, galingiau
sio saugotojo roles. Tokia pa
žiūra man teikia daug padrasi- 1 . • .nimo perimant pareigas, ir asz 
praszau Jusu Ekscelencijos 
teikti man pagelbos mano misi
jos vykdyme.

Sekretorius Acheson atsake 
p. Feldmaniui:

Isz Tamstos ranku asz ga
vau p. Karlio Žarinio, Latvijos 
Ministerio Londine ir paskuti
nes nepriklausomos Latvijos 
Vyriausybes suteiktu nepa
prastu teisiu ingaliotinio, 1949 
m. Balandžio 29 d. laiszka, pa
gal kuri Tamsta esi man pri
statomas kaipo Latvijos Char
ge d’Affaires Suvien. Valsty
bėse, pasekant velioni Latvijos 
Ministeri Dr. Alfreda Bilmani, 
kurio mirtis ne laiku baigė ilga 
pasįžymejusios savo krasztui 
tarnybos periodą Wasbingtone. 
Dr. Bilmanio bendradarbiavi
mas su'szia Vyriausybe visuo-

■ met buvo pilnas ir nuoszirdus.
Priimant Tamsta kaipo Lat

vijos Misijos Washingtone sefa 
i Charge d’Affaires pareigose, 
i mano Vyriausybei yra teikia- 
' ma proga pademonstruoti savo 
tebesitęsianti susidemejima 
Latvijos tautos gerove. Todėl 

Pone Georgia Neese Clark man ypatingai yra malonu svei 
isz Richland, Kansas, ežia 
priima prisieka kaipo Ame
rikos Iždininke. Ji yra pir
mutine moteriszke szitokia 
vieta užimti Amerikos val
džioje. Ji užima vieta Iždi
ninko William A. Julian, ku
ris neseniai pasimirė.

kiniams, kai tas nabagas 
kas pats . žino, kad jis 
mokslui nėra tinkamas!Mokslincziai ir Kolegijų pro

fesoriai perspėja kad sziandien! 
per daug jaunimo eina in kole-.i LATVIJOS 
gijas, siekia augsztesnio moks
lo, ne už tai kad jiems tas 
augsztesnis mokslas taip rupi, 
bet už tai, kad jie tikisi dau
giau uždirbti ir geriau- gyventi. 
Szitokie jauni vyrukai ir mer
ginos gal labai nusivils kai pa-; 
matys, kad tas ju mokslas 
jiems viso to gerumo neduos.

Jaunas vyrukas ar jauna 
m’ergina, kuri per keturis me
tus mokslo suolą szildo gauti 
kolegijos mokslo laipsni, tikisi 
už ta savo darba ir pasiszventi- 
ma: gauti geresne vieta, geresni 
darba ir didesni atlyginimą. ■ I

Bet jeigu vis dar tiek daug į 
jaunuju stos in kolegijas, ne
žiūrint ar jie tinkami tam j 
augsztesniajam mokslui ar ne, 
tai dauguma isz ju, su savo 
mokslo laipsniais bus priversti 
pasitenkinti prastesniais dar
bais ir prastesniu atlyginimu, 
negu dabar jie tikisi ir svajoja.

Amerikoje per daug yra kal
bama apie augsztesni mokslą, 
rodos, kiekvienas jaunas vyru
kas, kiekviena mergina turėtu 
in kolegija ar universitetą sto
ti, rodos, kiekvienam jaunam 
Amerikoje Dievas davė dau
giau smegenų ir proto negu ki
tu kraisztu jaunimui.

Reikia mums apsirokoti, ap
sižiūrėti ir mokslą tinkamai in
verting. Turime prisipažinti I 
kad ne kiekvienas vaikas gali ■ 
būti profesorius, daktaras ar 
advokatas. Mes pamirsztame 
kad geras karpinterys yra daug 
geresnis negu prastas daktaras, 
geras mainierys szimta sykiu, 
geresnis ir daugiau naudos sau 
ir kitiems atnesza negu prastas 
ir nepatenkintas mokintojas.

Pinigai neduoda nei tėvams, 
nei jo vaikams daugiau proto 
negu Dievas davė. Nežiūrint ir 
nepaisant kiek pinigu tėvai tu 
ri, ju vaikui nėra vietos kolegi
joje, jeigu jis augsztesniajam 
mokslui netinkamas. Isz jo gali 
būti geras-biznierius, bet ne 
profesorius; geras kriauezius, 
bet ne kunigas; geras sziau- 
czius, bet ne daktaras.

Tėvai ežia labiausiai nusidė-

vai- 
tam

PASIUNTINYS i
PRIPAŽINTAS

WASHINGTON, D. C. — 
Birželio 28-ta diena Valstybes 
Sekretorius Dean Acheson pri
ėmė naująjį Latvijos Pasiunti
nį, p. Julijų Feldmani. Iiiteik- 
damas savo iszsitikejimo rasz- 
tai, p. Feldmans pasakė:

“Asz turiu garbes pristatyti 
Justi Ekscelencijai p. Karlio 
Žarinio, Latvijos Ministerio 
Londone ir paskutines teisėtos 
Latvijos Vyriausybes suteiktu 
nepaprastu teisiu ingaliotinio 
laiszka, kuris mane pristato Ju
sti Ekscelencijai kaipo Latvi
jos Charge cl’Affaires Suvieny- 
tinese Valstybėse, ir tuo budu 
paveda man tęsti darba mano 
pirmtakino, velionies Latvijos 
Ministerio Dr. Alfredo Bilnia- 
nio, kuris ligi pat mirties gar
bingai ir su pasižymėjimu ėjo 
pareigas per dvylika savo tar
nybos Washingtone metu.

Pradedamas eiti savo parei
gas sziame atsakingame ir Lat-

Pirmutine Iždininke

kinti Tamsta Washingtone, ir 
esu tikras, kad mes sudarysime 
ir palaikysime su Tamsta toki 
pat artima bendradarbiavima 
ir abipusi susipratimą, kaiff 
kad mes turėjome su Tamstos 
pirmtakunu.

Asz linkiu Tamstai laimes ir

pasisekimo savo naujai misijai, 
ir asz patikinu Tamsta, kad ma
no bendradarbiai Departamen
te ir ašz pats visuomet busime 
pasiruosze gelbėti kuo tiktai 
galėsime.

Asz taipgi norecziaii padėko
ti Ministerial Žariniui už jo pa- 
reiksztus Latvijos tautos ir sa
vo vardu, abipusiai sziltus lin
kėjimus Suvien. Valstybių ge
rovei.

P. Feldmans ežia atvyko isz 
Szveicarijos kur jis gyveno 19 
metu. Jis buvo nuolatiniu Lat
vijos atstovu Tautu Sanjungai 
ir Szveicarijai nuo 1930 m., ir 
seniau atstovavo savo kraszta 
Danijoje.

— Lai skaitytojai neuž- 
mirszta atsilygint su prenume
rata už laikraszti “Saule,” juk 
laukėm gana ilgai, nes ir mums 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo biznio!

WRITING SETS
by
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* Tankiai mirszta sutiki
mas, negu prietelis.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus



“SAULI” MAHANOY CITY, PA,

Slaptinga Piktadaryste
Lipsznus Politikierius

^v***^*^*******************************************
(Tasa)

Pagalinus insidejo in ausisI 
didelius auksinius kolczikus. |

— O dabar kaip iszrodau? 
Paklausė.

— Susimylėk Dieve! In ka! 
tas panaszu? Ponia dabar isz-! 
rodai kaip kokia isztvirke.

— Tai labai gerai, jai taip! 
iszrodau, nusiszypsojo užganė-i 
dinancziai detektyve.

Iszeidama pasiėmė su savim 
revolveri ir kitus reikalinges
nius tam savo medžiojimui 
daigtus.

Ant ulyczios užkabinėjo ja, 
praeinantieji, misly darni kadi 
tai viena isz tu nelaimingu ku- j 
rios pirkliauja savo kunu ir pa
togumu.

Ėjo ilgai, kol pasirodė tiltas 
jungiantis Brooklyn Bridge su 
likusiu miestu. Diena toji mies
to dalis yra nuolatos gyva, nak- 
czia vienok labai retai kas te
nai praeina, nes toji yra pavo
jinga. Tenai svaidosi naktimis 
visoki piktadariai ir pleszikai.

Szimtai pėdu po tiltu rituoja 
upe East River, kur rudenio ve
jas nuolatos pasibaisėtinai 
staugia. Aplinkui visur labai 
baugu iszrodo.

Ant tilto tamsu ir baisu.
Toli kur blizga kaip per 

miglyna žiburėlis. Jis nepaeina 
nuo liktarnes,-'bet isz vienlan- 
gio namelio už tilto, namelio 
žinomo visam New Yorkui.

Tai szvieša isz Brooklyn 
Bridge isz vienos itpiszkiau- 
sios szulernes kur susirenka isz 
viso svieto piktadariai.

* * *
Tuo paežiu laiku, kada Her- 

rieta prisiartino prie minėtos 
szulernes duriu, iszejo isz ten 
augsztas, sudžiūvęs vyras, su 
juodu pleisteriu ant kaires 
akies. Apsirengęs buvo suply- 
szusiom drapanom, sulopytom 
visokios spalvos skuduriais.

• — Dievaž tai “vienakis,” 
prabilo Herrieta.

— Ant to -balso atsisuko 
“vienaakis.”

— Velnias mergaite, tai tu 
esi ta, kuria vadina “juoda 
Jetta!” Szimtas metu tavęs, 
szelme, nemacziau. Ka? Sakyk 
man tuojaus, kas su tavim bu
vo ir kur tave per ta visa lai
ka velniai trauke?

— Tenai, kur paprastai 
musiszkius tranko prasijuokė, 
buvau ligonbutyje.

— Na, bet tave pagaliaus 
iszleido. Eik “po aniuolu,” ži
nai kad tenai visados linksma.

Kaip skaitytojai dasimislyti 
gali isz to ju pasisznekejimo 
Herrietta ne pirmu sykiu rado
si toje vietoje, turėjo ten net 
savo prieteliu, turėjo ežia sau 
isždirbtus sentikius.

Ypatingai tasai žmonių tipas 
ka “vienaakis,” buvo reika
linga detektyvei. Kada tie 
žmoneliai iszsigerdavo, 'būdavo 
pilni pasznekesio apie viską.

— Labai man linksma, kad 
tave sutinka, tu mano “vien
aki” Džime, atsiliepe vėl, pa
sakyk, ar verta užeiti in szuler- 
nia? Ar tenai vis da randasi to
ki “geru” kurie pastato?

— Žmonių yra daug, o kad 
tu visados iszrodai sau nieko, 
tai visados sau susigausi “fra-

* Žmonys tik tada dažino, 
kad paseno, kada kojų prade- 

■ da^nepavilkt.

jera. ”
— Mielai geriu pieną, bet 

būdama geroj kompanijoj ga-Į 
liu gerti viską. Žinai ka, Džim, 
ineik veluk tu vienas in vidų' 
ir nupirk bonka ko nori. Eisi
me sau taip ant tilto sykiu, j

BALTRUVIENE

Nuo vienos moterėles 
aplaikiau tokia žinia:

Kad vienas vyras, 
Nuo kokio tai laika, 

Savo bobele nužiurinejo, 
Bet ant karszto darbo 

užtikti negalėjo, 
Taigi anksti in darba 

nuėjo, 
Na ir priesz piet 

namo parėjo, 
Ir ka ten rado 

nesakysiu, 
Veluk del saves pasiliksiu. 
Tuojaus namie revoliucija 

pakele, 
Kaltininkus nutvėrė, 
Pas policija nuvarė, 
Kaltininką in lakupa 

uždare,
Kiek ta bo'ba funiu 

pridarė, 
Tai ne apsakyti 

negali.
Taigi motina keletą 

vaiku, 
Priedus pilna velniu,

Josios vyras gana 
davadnas,

Bet bobele ant jo 
visai nežiūri, 

Nes nuolatos girksznoja, 
Pasigėrus kvailuoju,

O gal da padarys, 
Kad in svietą iszbegs,

Bet gerai apie tai 
paliaut!

* * *
Vienas vyrelis raszo 
laiszka pas Taradaika, 

Ir sako kad,
Beveik kožna motere 

Kalba su akimis, 
O kad ja geriau 

vyrai suprastu, 
Tai naudoje ir 

liežuvi.
Jeigu tas nepagelbsti 

ir josios nesupranti,
Tai paima ka tokio 

kieto in ranka, 
Nuo ko pakauszis 

sutinsta.
Tai funi, ar ne? 

Jes ser!

Iszmintingi Žodeliai

* Vistiek, ar durnas ar pui
kybe, tai didžiausia kvailybe.

* Nuo tuszczio žmogelio 
traukis isz kelio.

* Jeigu kvailiui prasitrau- 
ki isz kelio, tuoms ji ingali.

Neužmirszkite kad daba) 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

vienu abudu tik ir iszsigersi- 
ine būdami sau ant szviežio oro. 
Labai noriu su tavim pasikalbę-i 
t i.. Sztai pinigai.

— Kodėl neineini su ma-! 
nim? Negražus oras.

— Turiu, matai, jauniki, 
jis randasi tenai viduj; tai tu 
nori kad jis mane tenai pama
tyti ir dar apmusztu.

Trumpai viduje buvo “vie
naakis” ir iszejo su'bonka deg
tines rankoj.

— Duok man savo vranka, 
Džim, pasivaikszcziosime ir 
iszsigersime.

Nuėjo.
— Tu man sakiai, Džim,! 

atsiliepe Herrieta, kada “vie-; 
naakis” jau gerokai isz bon-i 
kos patraukė, kad žinai Beau- 
fleur’u szeimyna. Jie prie mu-1 
siszkiu priguli, bet nežinau ko
kiu specialiszkumu jie užsi-l
ima?

— Beaufleur? Atsake vie
naakis, negirdėjau tokios pra
vardes.

— Na, tie kurie man rodo
si darbuojasi ant kapinynu, la
vonus pardavinėjo daktarams 
ir daro tame dalyke visokius 
akyvuosus. Yra motina ir du 
sūnūs.

—- Jau žinau, atkartojo 
Džim, tai turbut mistini apie 
Bufflus.

— Taip, taip, tai tie patys 
atsiliepe Herrieta. Pravarde 
panasziai skamba, taigi asz su-į 
klydau. Pažysti tuos žniones?

— Kaip savo locna kisze- 
niu. Sene yra nedaili karve. Net 
ja visur vadina “ iszmuszdanti 
boba. ’ ’

— Sūnūs turbut panaszus 
in motina?

— Ne, turėjo nusiduoti in 
tęva, kuris kaip girdėjau, likos 
kur tai smerezia nubaustas. 
Vyresnio vardas Jurgis. Tai 
pasiutęs szuva, ’ visados uly- 
czias ant žžmogaus pultis su 
peiliu. Nesenai jis iszejo isz ka
lėjimo. Jaunesnysis Edvardas 
tykus, per tai ir motina ir bro
lis ant jo pikti. Visados ji pai
ku vadina. Jis norėjo net ta už
siėmimą pamesti ir palikti ge
ru žmogum.

— Ha, ha, ha! Prasijuokė 
Herrieta. Taigi mintis! Geru 
žmogum jis užsimanė būti. Tai 
turbut tikras paikas.

— Taigi paikas jis ir yra. 
Syki norėjo nuo tilto pulti ir 
nusiskandyti, kad po tam vėl 
nuėjo ant darbo ir valkiojosi 
su Italijonais gelasti peilius, 
bet motina privertė ji pamesti 
ta gera darba ir darbuotis sy
kiu su jais. Ju bijosi, nes mu- 
sza, tai-gi ir klauso.

— Bet kam tau reikia ži
noti apie Buffies? Ar su jais 
nori padaryti kokius veikimus? 
Jai taip, tai saugokis senes, 
nes ji tave apgaus.

— Alau nieko nepadarys! 
Tu žinai, kad asz esiu narsi 
mergima. ir paties velnio neper- 
sigaseziau. Kad jau tau viskas 
žinoma, tai tau pasakysiu. Ed
vardą pažinstu ir jis man pa
tinka.

— Na tai eik in szulerne, o 
tenai be abejones ji sutiksi.

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25<

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma .Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20f 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa

Franklin D. Roosevelt, 
Prezidento Roosevelto sūnūs 
ir New York Kongresmonas 
su keliais kitais Kongreso 
nariais lankiesi po namus, 
besiteiraudami kaip žmones 
gyvena ir kaip jiems reikia 
daugiau ir didesniu namu.

Jis ežia užėjo pas Poną Ur

Praszytis ilgai nereikalausi,Į 
nes tu velniszkai patogi esi. ' 
Žinai ka? Pabucziuok mane!

Norėjo ja apsikabinti, bet' 
tuo paežiu laiku detektyve su- ’ 
davė jam smarkiai su kumsz-I 
ežia in krutinę.

Džim pasirito ir kaip tik ne-! 
inkriti in upe nuo tilto.

Atsiliuosavus tuo 'budu nuo 
nepageidaujamo amatoriaus, 
Herrieta pabėgo ir po valandė
lei isznyko szulerneje “Brook
lyn Bridge. ’ ’

* * *
Szulernes vidurys Henrietai 

nebuvo žingeidus. “Brooklyn 
Bridge” buvo panaszus in vi
sas to skyriaus skyles in ku
rias susirenka žmonių draugi
jos iszmetos, kurias mergina- 
detektyve norėjo kokiu nors 
budu panaikinti. Tenai susi
rinkusieji gere alų ir degtine.

Herrieta tuojaus patemijo! 
gerus pažinstamus su kuriais! 
jau rie syki susitikdavo, žino
mas dalykas visuomet prisi-j 
dengdama po Jettos maska. Su 
jais visais nuolankiai pasisvei-I 
kino.

— O, esi graži, Jetta! Szau- 
ke isz visu pakampiu piktada
riai vyrai. Eiksz, moteriszke, 
czianai! Sėskis sau prie mus.

Mergina prieszginiaudama 
sujudino galva ir patraukė ka- 
t akliai pecziais.

— Ne del manes jusu drau
gyste.' Nenoriu nieko bendro 
turėti su kiszelninkais. Katras 
isz jus ka nors gero yra pada
ręs? Vieni neverteliai ežia sėdi. 
Vercziau susieziaupkite, ne- 
kransekite dykai!

— Turi tiesa mergaite. Da
lykai blogai slenka nuo kada 
toji pekliszka Hertieta Bolton 
Rheydt pradėjo judintis. Toji 
boba turi turėti savyje velnią, 
jokiu budu nuo jos neapsisau- 
gosi.

— O, klausykite, pradėjo 
vienas isz szulernes svecziu pa
sakoti, klausykite kaip ta szel
me paskutinėmis dienomis su
gavo ūkininką Joe.

— Pažinau ji, pertrauke 
jam Herrieta. Tai buvo mano 
jaunikis.

— Na tai pasijieszkok sau 
kita nes Joe netrukus eis sau 
ant “elektro kreses.”

— Pasakokite- toliau! 
Szaukta, ir pasakojama isz vi
su pusiu.

so ir linksmai pasikalba su 
jos dukrele, Dorothy Ann. 
Besilankydamas po namus in 
Manhattan, žmones jam tan
kiai primindavo kad jis isz
rodo taip kaip ir jo tėvas, o 
merginos jam sakydavo ir 
sunkiai atsidusdavo: “Koks 
tu gražus!”

— Ūkininkas Joe buvo nar-;X
sus žmogus. Jau policija ji tu-Į 
redavo beveik suėmus, bet vi-1 
sados jis mokėdavo iszsisukti 
palikdamas paskui save lavo-į 
nūs jai kitaip negalėdavo . pa- 
sprusti. Bet ant galo ji suėmė 
Henrieta. Tas atsitiko taip:

Pekliszka mergina nusisam
dę sau ūkia ir an jos apsigyve
no po pravarde naszles Crack.! 
Paleido paskala, kad turi daug 
pinigu. Dasižinojo apie tai Joe, 
neš ji apie tai pasistorojo. Jis i 
atėjo pas ja viena diena dere-' 
tis ant tarnystes už berną. Her - j 
rietą ji pažino, o nuduodama, 
kad jis jai labai patiko, nes kas 
teisybe, buvo patogus mužikas 
ir drūtas, tarė jam prisilaižyda
ma: imsiu tave nes tu man ne 
tik už berną tarnausi, bet busi
me da gerais prieteliais.

To tiktai Joe ir reikalavo ir 
pirma nakti tuojau atėjo prie 
lovos taip vadinamos tos nasz
les, kad ja upipleszti. Tuo tar
pu prie tos iszdavikes lovos bu
vo pastatyta tokia maszina, 
kad kaip tik Joe ant jos atsi
stojo tuojau ji ir sugavo už ko
jų kaip su replėmis. Po tam 
atėjo policija ir paėmė nebage- 
li in kalėjimu.

Tasai pasakojimas pagimdė 
inspudis tarp klausytoju.

Prie Herrietos stovėjo auksz- 
tas petingas vyras, kurio vei
das nereiszke ne jokios beisz- 
mintingos, bet koki tai žiau-l 
rusk ūma.

— Mergina! Atsiliepė jis ir 
padėjo savo sunkia ranka mer
ginai ant peties. Asz matau, 
kad tu esi nieko siau. Jai jiesz- 
kai tokio kuris su tavimi nioko
tu dirbti tai pristok su manim,' 
su Jurgiu Bufflu.

— Tu esi Buffel? Paklausė 
Herrieta primerkus net viena 
aki ir žiūrėdama asztriai in 
akis piktadariui. Girdėjau jau* 
apie tave. Turi but narsus vy
ras, bet lar tu kartais ne turi 
brolio ?

— Taip. Jo vardas Edvar
das,’ bet tai didelis niekszas ir 
paikas kuris alpsta matydamas 
krauja. Asz esiu visai kitonisz- 
kas žmogus! Isz jaunystes bu
vau mėsininku ir lygia dalim 
galeezia ir pati žmigu papjauti.

— Tas man taigi ir patin
ka. Toksai man ir reikalingas. 
Pasakyk-gi man ar czionai tu 
turi ir savo motinai

l

Prezidento Roosevelto sū
nūs laimėjo rinkimus, eida
mas priesz visus New York 
miesto ir valstijos, Tammany 
Hall politikierius. Dabar vi
si politikieriai mato kad jie 
turi su juo skaitytis, nes jis 
toli nueis politikoje.

□ ■ □ □

— Sztai ji czionai ana tenai 
sėdi prie stalo. Sakiau tau, tai 
moteriszke su kuria ne vienas 
vyras su protu negali susilygin
ti. Ji girdi kaip žole auga.

— Gal mane su ja suvesi in 
pažinti ? Bet tair asz patropysiu 
su ja kalbėti?

— To nežinau, bet kaip su 
manim susitiksi tada asz eisiu 
sau szalin nuo motinos.

— Tokio daigto nereika
lauju. Tai ne mano pamėgimas 
perskirti motisa su sunum.

— Na pabandysiu kaip 
nors tai padaryti idant gyven
tumėt gražiai ir sutikime. 
Eiksze, asz tuojaus suvesiu in 
pažinti.

Nelaukdamas Wgiau Jurgis 
apsikabino Herrieta ir nusive
dė prie saalo stovinezio paezioj 
kambario kertej.

Czionai sėdėjo motina Buffel 
su sunum Edvardu. Vakarie
niavo. Valgiu likucziai voliojo
si ant stalo.

Sene taigi buvo užimta su 
sunkinejimu paskutiniu gėry
nių isz bonku. Buvo žila ir bai
siai negraži, iszrode in . persi
rengusi moteriszkuose drabu
žiuose vyra. Jos veidas buvo! 
szvininiai-varines spalvos vei
dą, tikrai kaipo pas visus nuo
latinius girtuoklius.
- — E, ka vėl toki velki su 
savim! Suszuko ant prisiarti- 
nanezio sunaus.

— Savo mergina, sene!
— Ar tau ant tavo kvailos 

galvos turiu sudaužyti bonka? 
Kam tau reikalinga mergina? 
Tai nieko isz to gero!

— Tylėk sene! Tu žinai 
kad taip turi but kęip asz no
riu.

Graži Jetta pasiliks musu na
muose ba asz in ja insimylejau. 1

— Sene paszoko nuo kėdės | 
ir nutvėrė bonka taip vikriai 
kad isztikro turėjo ant sunaus 
galvos sudaužyti, bet sūnūs 
Jurgis jai su kumszczia atszove 
taip smarkiai in krutinę kadi 
sene atbula nuszlijo vėl ant kė
dės, ant kurios sėdėjo.

— Czia menki juokai sene! 
Asz to negaliu perkesti. Blogai 
su mumis bus kaip pradėsi 
prieszinties idant graži Jetta, 
neapsigyventu su mumis sykiu 
ant ukies.

•I— Tai turite savo locna | 
ūkia? Paklausė szypsodamos 

1 Herrieta. Tai turi but graži

ūkia?
— Ne tokia tai ir bloga 

kaip tau iszrodo atsake Jurgis, 
i Yra tenai mažas namelis trupu
tis kinko, lankos ir miszko, o 
labiausia ji tuo yra gera kad 

: randasi visai viena atskirtoj 
vietoj ir galima mes tenai dary
li kas mums patinka, nes tenai 
niekas mus nedaboja.

— Kas man ten ūkia, jei ta
vo motina manės nenori, o bro
lis taip pat rodos neužganė
dintas isz naujos brolienes.

— Jis tasai kvailas, jis ta
me reikale neturi jokio balso.

— Atsisėsk ežia, brolis ta- 
I ve padabos, asz eisiu su motina 
ant szalies ir pasznekesime sau 
vieni kelis iszmintingus žode- 

I liūs.
— Eiksz, sene! Atsisuko 

Jurgis in motina. Lengvu budu 
susitaikysim ba žinoma, kad 
kiekviename atsitikime svar
biausias klausimas yra pinigai. 
Jis suvaldo prietelius, o neprie
telius sutaiko.

Su kieksmu ant lupu atsisto
jo motina Buffel ir nuėjo su 
sunum prie atskiriaus stalo. 
Czionai abudu galvas krūvon 
suglaudę ir szaipejosi. Tik tai 
laikas nuo laiko buvo girdimas
koks tai senes keiksmas kuris 
nenorėjo sutikti su Jurgio in- 
vyki.

Jetta (Herrieta) tuo tarpu 
kalbėjosi in Edvardą. Jei jos 
vienaakis nebutu jai apipieszes 
jo 'budo tai ir be to lengvai jo 
būda butu supratus, kad jis vi
sai buvo atszokes nuo savo szei- 
mynos. Nuduotai rodėsi, kad 
jis panaszus in siavo broli Jur
gi, bet ant lupu jam veiszejo 
stebėtina saldyba, akys buvo 
gražios lėtos bet per daug ir 
pilnos liūdnumo kuriose lai
kais matėsi pas biaurejimo ir 
baimes jausmas. ‘ - ‘ •

, (TOLIAUS BUS)
♦ • • .v Tankiausia apmetam tuos 

žmonis purvu, kad negalime 
žengti ju pėdoms.

Geriause rodą del senat
vės yra: Neužmirszt, kad buvai 
jaunu, ir velei neužmirszt, kad 
ne esi jaunu.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. ■<

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines Dauksziu parapijos. Atvyko in 
Amerika būdamas dai jaunas 
vyrukas. Paliko seserį ponia 
Magdalene Matuloniene isz Mi-

nuo’nersville, Pa. Velionis buvo 
į “Saules“.skaitytojas per dau-

• I gelis metu. Amžina atilsi!

— Sziluma vis tęsęsi 
pereitos sanvaites.

— Panedelyje, Rugpiuczio] -ens metu- aiusi-
(Aug.) 15-ta diena pripuola'
Szvencz. Paneles Marijos ini Girardville, Pa. — Ponia 
Dangų Eimimas, taipgi ta die-] Beatrice Urboniene su savo 
nia pripuola 35-ta Lietuviu Die-j anūke Doroteja Riaižaityte par- 
na, kuri bus laikoma Lakewood j važiavo isz atostogų, vakaciju. Į 
Parke. Tukstancziai musu tau- Jodvi buvo Philadelphijoje ir 
tiecziu suvažiuos in ta parka, Ocean City pamarese. 
pasimatyti su kūmais ir kūmu
tėms, kurie suvažiuos isz dau
geliu vietų ant tos Lietuviszkos 
Dienos. Szimet spėjama, kad 
žmonių daugiau suvažiuos ne 
kaip pereituose metuose.

— Ponia Zuzana Boczkaus- 
kiene su savo duktė panele Teo
filą, nuo 338 W. Mahanoy Avė., 
sugryžo isz Caiifornijos, kurie 
praleido savo vakacija.

— Seredoj, apie 7:40 va
landa vakare, elektrikinis mo
toras pas Ruby’s Provision Co., 
namie ant W.- Birch ulyczios, 
arti Main uly., užsidegė bet 
greitai likos užgesintas.

— Subatoj pripuola SS. 
Hippolyto ir Cas., taipgi ta die
na 1754 metuose, New York 
miesto Columbia Universitetas 
insteigtas. Pirmiau buvo pava
dintas Karaliaus Kolegija, už 
tai kad Anglijos Karalius buvo 
padovanojęs žemes ant kurios 
universitetas ir dabar stovi.

— Kompozitorius muzikos 
Mykolas Slavickas ir jo paeziu- 
le isz New York o, lankėsi mies
te pias savo gimines ir pažysta
mus. Prof. Slavickas turi užsi
ėmimą su didele iszdavyste 
muzikos.

— Liet. Moterų Kliubas isz 
Schuylkillo pavieto laike savo 
susirinkimą Utarninko vaikara 
Houser’s svetainėje, Ringtown. 
Apie szimta nares dalyvavo su
sirinkime. “Fashion Show” 
bus laikomas Rugsėjo (Sept.) 
18-ta diena Lake wood Park 
svetainėje.

— Kita sanvaite: Nedelioj

Su jo
dviem parvažiavo ir Eleianora 
Ražaity te, kuri buvo svecziuo- 
se, Philadelphijoje.

— Girardvilles miestelio 
jauni Legijonieriu remiami 
beis'bolininkai laimėjo savo ra
jono ir visos valstijos cziaimpi- 
jonata, kai jie- sumusze Em
maus beisbolininkus. Per szitas 
beisboles rungtynes labai žy
miai pasirodė ir atsižymėjo 
Lietuvis jaunikaitis, beisboli- 
ninkas Simanionis.

Isz jo 'beisboles loszimo ma
žesniuose rateliuose 
kad szitas Lietuvis
nueiti ir pragarsėti beisboles 
rateliuose. Mes jam viso gero 
linkime ir laukiame pamatyti 
jo vairda tarpu didžiausiu ir 
garsiausiu beisbolininku.

iszrodo 
gali toli

Kennebunk Port, Maine — 
Naujosios Anglijos Lietuviu 
Diena! Lietuvos Pranciszkonu 
Szvento Antano Vienuolyno 
Parke, Kennebunk Port, Maine 
yna ruosziamas iszvažiavimas 
ir piknikas, Nedelioj, Aug. ke
turiolikta diena. Jie ir czia ta 
diena yra pavadinę Lietuviu 
Diena. Tszkilmingas Szv. Mi- 
szias laikys Kum. Pranciszkus 
Juras. Per szias Miszias giedos 
Lawrence Szv. Prancisz.ka.us 
parapijos choras, kuriam vado
vauja. Al. Szimkus. Miszios bus
vienuolikta valanda isz ryto, kad mes prisirengė laukiame 
Puse po dvylikos bus svecziams 
pietus. Puse po trijų bus žymiu 
asmenų kalbos, Lietuviszkos 
dainos, tautiniai szokiai, ku
riems dalyvaus Ponia Ona 
Ivaszkieme, isz Boston, Mass., 
in vairios dovanos, skanus val
giai, užkandžiai ir gėrimai. Jie 
kvieezia visus dalyvauti szitoje 
Lietuviu Dienoje ir Piknike, 
kvieezia Lietuvos Pranciszko
nu Geradarius, Rėmėjus, bi- 
cziulius ir visus Amerikos Lie
tuvius. Czia bus progos pama
tyti gražiajai Maine valstija, pa
ilsėti, pasilinksminti, pasisve- 
cziuoti ir pasimaudyti szalia 
vienuolyno parko esaneziame 
Atlanto vandenyne.

Newark, N. J. — Gerai žino
ma Newarko Lietuviams, po
nia Marijona Kralikauskiene- 
Kralikiene (po tėvais vadinosi 
Vaitunaicziute — White), nu
mirė .Ketverge Liepos 28-ta die
na 1949, savo namuose 53 Po
mona Ave. Velione sirgo per 
koki tai laika. Gimė Mahanoy I 
City, Pa. Prigulėjo prie Susi- 
vien. Liet. Am. Paliko savo vy
ra; Juozą; du sunu: vyriausias 
medicinos daktaras, jauniau
sias sūnūs advokatas, taipgi 
duktė mokytoja. Laidotuves in- 
vyko Panedelyje, ‘Rugpiuczio 
1-ma diena,ifu apiegomis Szv. 
Kryžiaus bažnyczioje ir palai
dota in parapijos kapines. Am
žina latilsi. Sekantieji gimines 
isz Mahanoy City, Pa., dalyva-

pripuola, deszimta ^Jedelia poiVo laidotuves: Ponia M. Krali- 
~ 1 ’ ’ “ ' - 1j-i-i- t t - , ir ponia

Elzbieta Vitkauskiene.
Sekminių, ir ta diena^A.1nglijos i kieme ir duktė Julija, 
buvusis ministeris '“Winston
Churchill su Amerikos buvu
sis prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas paskelbia Atlanti- 
ko Cziarteri sutarti.

— Panedelyje Szvencz. Pa
neles Marijos in Dangų Eimi- 
inais, taipgi ta diena 1382 me
tuose, Keistutis likos pasmaug-

Bloomington, Ind. — Penkio
lika žmonių žuvo, kai didelis 
Greyhound 'busas apsivertė ant 
vieszkelio netoli nuo Blooming
ton. Busas užsidegė nuo eks- 
plioduojama gazolino.

tas Krėvos pilies bokszto rūsy
je. Ir ta diesa 1769 metuose gi
mė Napoleonas Bonapartas.

— Utarninke Szvento Joa- 
kimo FBVM., ir ta diena 1858 
metuose, Amerikos pirmutinis 
‘“Oaiblegramas“ buvo nutiestas 
skersai Atlantiko mares.

Farrell, Pa. — Senas gyven
tojas, Petras Linonis, nuo 617 
Spearman St., 58 metu , kur jis 
sirgo per szeszis menesius, nu
mirė Subatoj, Rugpiuczio Aug. 
6-ta diena ir palaidotas Utar
ninke Rugp. 9-ta diena. Velio
nis gimė Lietuvoje, isz Suvalkų 
tedybos, Varnupiu kaimo ir

L. TRASKAUSKAS
LIETU VISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiam® 
:: Reikalams ::

S3S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
" . . ______ ,

mistiną kad tokie razbaininkaiį Panele, isz tikrųjų Ponia 
patys save susinaikys, pamirsz- Margaret Peters, penkios dė
ta kad ir Hitleris su savo kari- szimts vieno meto amžiaus bu- 
ninkais susinaikino, bet jie pa- vo priėjus prie tu užrakintu du-] 
mirszta kad jis sykiu ir puse rįu įr jau beveik buvo atraki-Į 
svieto sunaikino. nūs, kai ji patemijo kad tam

Generolas Marshall sako kad žmogeliui jau kitas mandagus kurie taip drąsiai kalbėjo peri 
mes negalime žinoti ka tie žmogelis atėjo in “pagelba.“ ta Taikos Konferencija yra] 
Kremlino žmones rengia, bet Vietoj atrakins dureles, ji pa- paskutinio kurpalo mulkiai ir] 
mes galime jiems duoti žinoti spaude tam tyczia intaisyta gu- durniai. Ji: 
ka mes rengiame ir darome, nikeli ir paleido po visa banka 
Mes turime, jis sako, sudaryti atsargos varpus, 
toki galinga ir karinga frunta, 
kad Sovietai neiszdrystu ant sargos varpus, jiedu paliko sa- 
musu užsipulti, kad jie žinotu Vo sumusztus kiauszinius ant 

grindų ir labai greitai iszgara- 
vo.

krasztai ima kariauti, tai tos' 
karos yra neteisingos.

Mums visai nerupi kokie tie 
į mokslincziai buvo ir kiek dak-' 
| taratu jie ant savo kupros ne-į 
j szioja, bet visi tie mokslincziai:

tik progos savo kariszkas jie- 
gas parodyti.

VADAS PALSZYVU
PINIGU SUIMTAS

Dora motere nesiskundžia 
ant nuobodaus gyvenimo; darb- 
szi motere nuolatos skundžiasi to. 
ant trumpumo dienos.

Jeigu ketini ka pradėt, pasi- 
rodavok su neprietelium, bet 
jeigu nori ka padaryt, tai nieko 
nesiklausk.

REIKIA EUROPA 
APGINKLUOTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 1

pinigus iszmainyti.
Szitas Maione yra policijan- 

tams labai gerai pažinstamas 
žmogus nes dabar kartu buvo 
suaresztuotas. Policijantai sa
ko, kad jis szitus palszyvus pi
nigus parduodavo labai pigiai; 
szimta palszyvu doleriu už pen
kiolika tikru ir geru doleriu. Jo 
pagelbininkai, kurie tuos pal
szyvus dolerius nupirkdavo už 
penkiolika ant szimto, parduo
davo už septyniolika ant szim-

Paskui tie, kurie jau isz an- 
triu raukiu pirkdavo tuos pal
szyvus pinigus, nueidavo in sa- 
lįuna, nusipirkdavo stiklą 
alaus ar mažiuką, užsimokėda
vo su palszyva deszimtine, pa
siimdavo iszmainyti pinigai ir 
sau iszeidavo.

NAUJAS GUDRUMAS
nepasiseki:

Jie nebuvo ir nėra 
prieszingi karui. Jie dabar apie , 
taika taip szventai kalba už tai 

Kai tiedu iszgirdo tuos at- kad taika yra Rusijai baisiai 
reikalinga. Rusija gali kitus 
mažesnius krasztus užkariauti] 
taikos metu, kaip ji užkariavo 
Lietuva ir kitus krasztus. Jeigu 
butu paskelbtas karas tarp Ru
sijos ir Vakariniu Tautu, tai 
Rusijai butu daug daugiau bė
dos taip drąsiai straksėti.

“Jeigu Rusija nori Taikos, 
jeigu Komunistai tikrai nori 
ramiai ir taikingai su visais 
sugyventi, tai ka jie dabar da
ro Vokietijoje, kam jie taip ar
do tvarka Tautu Sanjungoje, 
kodėl jie veža Lietuvius in Si
birą, kam jiems reikia botago 
visuose tuose kra-sztuose kur 
jie sziandien ta savo raudona 
taika invede?“

KOMUNISTAI
NORI TAIKOS

Bet Galvas Guldys 
Už Rusija

NEW YORK, N. Y. — 
Jeigu tie Komunistai ir neva- 
mokslincziai kurie buvo atva
žiavę in New York miestą del 
to moksliszkos Taikos Konfe
rencijos, dabar parvažiavę na
mo mislins ir sakys, kad Ame- 
rikiecziai buvo suvilioti ir su
vedžioti per visa ta propagan
da; jie labai suklys ir kitus sa
vo kraszte suklaidys.

Per ta jau taip labai Moks- 
liszka Konferencija ir per vi
sus tuos posėdžius, Komunis
tai ir j u padupczninkai drąsiai 
ir garsiai kalbėjo apie taika, 
apie Komunistiszka taika, jie

KARININKAI
PASIPINIGAVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tinimas, bet nieko naujo. Gal 
kelis suims ir nubaus, bet tai 
bus tie maži pipirukai, bet di
džius ponus ir augsztus kari
ninkus nepalies. Tas, kuris ko
ki szimteli ar tūkstantine nusi
suko ar pasivogė, gal ir bus nu
baustas, bet tas kuris savo gro
bi milijonais skaito, vis bus vi
su gerbiamas.

DARBININKAI
BE DARBO

Vienas karininkas pasakė 
vienam biznieriui, kiek kiti biz
nieriai siulina už viena kon
traktą. Tas biznierius tik ke-

Marshall buvo Amerikos Sekre- i 
torius. O jis dabar sako kad kai 
karas iszkils su Sovietais, tai banka. Jis rankoje laike popie- 
niekas negali inspeti isz kur jie rini maisza. Inejes in banka jis, 
puls ir kaip jie puls. rodos netyczia, paleido ta mai-

Jis sako kad niekas negali sza isz ranku. Maiszas iszslydo 
--------------------------------------------------- -------------------- ---------- -------------- J---------j 

pasakyti ka Rusija darys kita isz jo ranku nupuolė ant mar- 
sanvaite ar kad ir szita sanvai- muro grindų, ir visas tuzinas 
te, nes visa Rusija yra keliu 
žmonių rankose ir jie niekam 
neatsako, ir niekam nepasako 
kad jie rengia ar ko jie laukia. 

Jis sako kad keli vadai, raz- 
baininkai dabar turi baisia jie- 
ga Rusijos Kremline. Jis teipgi 
pasakė kad tie, kurie sako ar
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kiausziniu susimusze.
“Labai atsipraszau, Pane

le,“ jis mandagiai atsiprasze 
kasierkos kuri sėdėjo prie pini
gu stalelio, tenai užsirakiusi. 
“Jeigu Panele man gautu ko
kia mazgote, tai asz czia ap- 
czystycziau.“

visiems sake, kad Rusija nenori liiais doleriais daugiau pasiu- 
karo, kad Komunistai jieszko ^no S“avo fa kontrakta. O tas 
ir nori taikos. karininkas gavo $7,600 už jo

Visos tos Raudonos Frakai- toki Patarnavima. Aiszkus cm 
bos tik viena tikslą turėjo: Pa- b^nierius ge-
rodyti visiems kad Rusija yra 
vienatine tautu kuri nori tai
kos ir ramybes. Komunistai 
norėjo prisitraukti prie saves 
visus tuos, kurie dabar taip bai
siai bijosi kito karo ir visko 
iszsižadetu kad tik to karo isz- 
vengtu.

Bet praeitis parodo, kad nei 
Rusija nei Komunistai nieką- AVIAMAJU XXXsX XXVTAXXUAA1U VUl XXXVAXtX- 
dos nebuvo karui prieszingi. 
Komunistu Konstitucija nieko 
nesako apie pasiprieszinima 
karui ar kad nevalia smurtu ir 
karu pasiekti savo tikslo.

Komunistai sako ir tikrai ti
ki kad yra tik dvieju rusziu ka
ros: teisingos ir neteisingos. 
Kai Rusija stoja in kara tai tas 
karas yra teisingas; kai kiti baisus skandalas, baisus papik-

rai pasipinigavo, jeigu jis galė
jo tam karininkui tiek užmokė
ti už ta patarnavima.

Kiti du karininkai gavo po 
du tukstancziu doleriu vertes 
szieru in viena kompanija. Už 
keliu dienu szita kompanija ga
vo kontrakta isz valdžios del 
viso szimto tukstancziu dole
riu.

Szimtai tokiu patarnavimu 
buvo per kara, kada karininkai 
daug žinojo ir savo ta mokslą 
kitiems už atlyginimą suteikė.

Dauguma karininku gavo la
bai gerus darbus tokiose kom
panijose, kai jie pasitraukė isz 
armijos.

Czia nors dabar iszrodo kad

Unexpected guests are no problem

with a HOME FREEZER!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

When unexpected guests come calling, you can 
chuckle with pride and satisfaction. For deep in that 
dependable electric freezer can be plenty of garden- 
fresh fruits and vegetables and the best of meat . . . 
right around the calendar. No matter who the guest 
or what their tastes, you are ready.

See your local appliance dealer today. He has home 
freezers available in various sizes and models to fit your 
family needs. Ask him to explain in detail, the savings 
and conveniences a home freezer cart give you.

Gauna Paszelpos ’
PROVIDENCE, R. I. — Da- 

bar jau vis daugiau ir daugiau 
darbininku jieszko darbo ir ne
randa. Mes apie tai jau raszeme 
ir pranaszavome pernai, kad 
daug žmonių liksis be darbo.

Valdžia prisipažinsta kad 
apie szeszi milijonai darbinin
ku dabar jau ar visai neturi 
darbo ar tik kelias dienas ant 
sanvaites dirba, o daugiau negu 
trys milijonai visai be darbo.

Bet iki sziol dar nėra bėdos, 
nes paszelpa dar nors kiek to
kiems be darbo darbininkams 
primoka.

Kiti dar turi kelis doleriukus 
bankoje. O kiti dar gali pasi
skolinti ar ant knygutes maisto 
pirktis. Bet kaip ilgai ta pa
szelpa bus, kaip ilgai tie žmo
nes gales skolintis ar ant isz- 
mokesezio pirktis, tai labai 
svarbus ir opus klausimas.

Mažoje Rhode Island valsti
joje, vienas isz penkių darbi
ninku dabar jau jieszkosi dar
bo, nedirba. Czia szeszios de- 
szimts tukstancziu darbininku 
jau be darbo, o apie penki tuks
tancziai tik kelias dienas ant 
sanvaites gauna dirbti.

Dar bėdos ar vargo nematy
ti, nes darbininku paszelpa, ka
reiviu mokestys, bankoje pini- 
gai”ir paskolos dar duoda žmo
nėms nors laikinai pragyventi. 
Bet kas bus kai ir tie szaltiniąi 
iszdžius?

Kas czia darosi, tas pats yra 
ir beveik visose kitose valstijo
se. Kitur dar blogiau, kur dar
bininkai straikuoa ar straiką- 
vo. Jiems jau dabar sunku, be
veik negalima pragyventi. f

Jau dabar beveik visur aisz- 
ku kad pinigu trumpa ir trūks
ta : Pasilinksminimuose kaip 
arkliu lenktynėse, teatre ir pa- 
nasziai daug mažiau žmonių 
matyti.

Szeimininkes perkasi maisto 
tik del vienos dienos, ir taip 
gyvena diena nuo dienos. Mote- 
riszki drabužiai jau ima atpig
ti. Antru ranku automobiliu vi
sur baisiai daug matyti ant par
davimo, jie dabar jau labai at
piginti, bet mažai kas perka. 
Jie dar labiau atpigs. Mažes
nėms biznieriams, kurie savo 
sztorus randavojasi ar kurie 
mažai pinigu turi dabar jau 
randasi bedoje. Daug ju jau isz 
biznio eina, subankrutavo j a.

KETURI MILIJONAI 
BE DARBO
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negalima skaityti. Dabar visas 
tas milijonas kuris atsirado be
darbiu, apart tu trijų milijonu 
yra tikri darbininkai, kurie 
darbo neranda. Tik vienas isz 
keturiu tu kurie baigia mokyk-. 
las dabar susiranda sau darba. 
Darbininkai mažiau darbu ran
da ant ukiu, farmu. Fabrikai 
dabar mažiau dirba ir daugiati 
maszinu insitaiso, daugiau dar
bininkams moka, bet mažiau 
darbininku samdosi. . -


