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Susikirtimai Po Visa EuropaX

Isz Amerikos Pasilaikykite Savo Ta Vyra
I

APSKUNDĖ ANGLIŲ
KOMPANIJA

SCRANTON, PA. — Hud
son Anglių Kompanija; yra ap-[ 
skusta del szimto tukstancziu 
doleriu už iszkada, padaryta 
kai tos kompanijos darbinin
kai, sprogdydami akmenis ir 
žeme, prieiti prie anglies, isz- 
judino namu pamatus ir be
veik visiszkai sugriovė senu
kes Mary Cardamon namus.

Szita skunda innesze in teis
mą buvęs Lackawanna Apy
gardos Prezidentas Teisėjas, 
Will Leach. Jis reikalauja 
szimto tukstancziu doleriu isz 
Hudson kompanijos del senu
kes Cardamon, kurios namas 
buvo per tuos dūlio, dinamito 
trenksmus, apgriautas.

Szitokis skundas yra pirmu
tinis Pennsylvanijos mainose. 
Visi instatymai apie mainas ir 
apie kompanijos atsakomybe 
buvo seniai paraszyti, kada 
anglis buvo kasama vien tik 
isz po žemes. Dabar kai kom
panijos pradėjo angį# kasti isz 
virszaus, griauti kalnus ir su
versti kitus akmens kalnus, 
jos turėjo labai daug dūlio, di
namito pavartuoti, kad su
skaldžius akmenis, pirm negu 
galima prie Anglies prieiti. 
Kartais darbininkai net kelis 
tonus dinamito, dūlio ant sy
kiu susprogdina, ir taip visa 
miestą sukreczia ir pamatus 
kartais iszjudina.

Jeigu szitai senukei pasi
seks kompanija apskusti ir 
priversti kad ir nors kiek už
mokėti už ta jos namui iszka
da, tai daug kitu žmonių ap
skųs ir kitas kompanijas Lack-j 
awanna, Luzerne ir Schuylkill kad jos vyras buvo suaresztuo- 
apygardose.

Žmones iki dabar 
kompanijų neskundžia, už tai 
kad labai daug kasztuoja tokis 
skundas ir baisiai ilgai ima.
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Vienas isz Hollywood 
miesto garsingiausių kriau- 
cziu, kuris siuva ir gamina 
moteriszkus drabužius Orry 
Kelly, pataria Amerikie- 
tiems kad jos turėtu nors 
viena pagundas sukelian- 
czia miegamajia suknele, su

kuria jos galėtu prisitraukti 
savo vyrus. Czia Peggy Dow 
kuri padeda loszti in Holly
wood, parodo viena tokiu 
suknelių, kurios yra paga
mintos privilioti ir prigun- 
dyti moterų vyrus.

ARABAI BENAMIAI U.S
WASHINGTON, D. C, —

L

Amerikos valdžia yra susiru- 
pinus visu tautu, visu krasztu 
Benamiais, bet iki sziol, dar 
nieko nedaro apie Arabus Be
namius.

Senatorius Forrest C. Don
nell, Republikona>s isz Missou
ri sako, kad jeigu mes insileis-: 
tume Arabus Benamius, tai 
mes mažiau galėtume insileisti 
tu Benamiu isz Europos, kuriu 
skaicziu mes dabar esame nu
statė.

Mums rodos kad tokis pasi
teisinimas jokios reikszmes ne
turi. Jeigu mes mielaszirdystes 
darba dirbame insileisdami 
Benamius, tai negalime pa- 
mirszti kad ir Arabai yra žmo
nes, Dievo sutverti.

Iki sziol niekas Arabais ne
sirūpino, už tai kad ju tiek ma
žai yra Amerikoje, už tai,kad 

i jie negali sudaryti komitetus 
ir komisijas, už tai kad jie ne
gali musu politikieriams pri- 

; žadėti balsu per rinkimus.
Daugiau negu milijonas ran-i

Paskolino ' f 

$2o,ooo,ooo
Y ugoslavams

Žydai Iszvaro A rabus Isz Pales
tino; Senuke Reikalauja Szimta 
Tukstancziu Doleriu Už Savo 
Namo Sugriovimą Nuo Anglių 
Kompanija Scranton, Pa.; Cze^ 
kai Nori Panaikinti Bažnyczia

WASHINGTON, D. C. — Nors Ang-AMERIKA REMIA I 
Ii ja dabar, rodos, prieina prie nors kokio YUGOSLAVA TITO 

utLLiyia.il negu muijuiias run-i ..... . , f i •
dasi Arabių pabėgėliu, Bena SUSitaikinilUO SU AmCl 1KB Blit pl CKybOS 11* j

Priesz Stalinamiu. Bet Žydai bijosi tu Ara
bu, nes jie sako, kad visi tie 
Benamiai Arabai, kurie czia 
atvažiuotu butu Žydams prie- 
szingi.

Arabams studentams Ame
rikoje dabar labai riestai. Jie 
czia atvažiavo kaipo Palesti
nos ]
dai Palestina užėmė, jie tiems 
studentams stipendijas, mo
kestis sustabdė. Tie Arabai 
Studentai negali tęsti savo 
mokslus. O kai svetimo krasz- 
to studentas, kuris czia atva
žiavo ant Studento kvotos, ne- 

| silanko in mokykla, jie neten
ka savo vizos.

Dabar reiketu tuos Arabus

doleriu klausimo, ir nors Amerika dar kar
ta Anglijai padės, stos in pagelba, bet Eu- Washington, d. o. - ! ic* Į/uu , r & 1 Amerika paskolino Yugoslav
ropos klausimas, toli gražu, dar neiszrisz- vams dvideszimts milijonu do« 

tas, ir nei ne pradėtas iszriszti.
VWAQ QIT Q7IINnT Jau uždaryta, jis inirszes nu- V iKAd dU &tvere stora ir sunku cukraus

SUIMTAS puodą, indą ir trenke in Di Joe
 ; darbininką, kuris ir sukniubo. 

A n • t • i Paskui jis atsisuko ant Stan-Zmona Szuni Iszpirko; j ley WilliamSj buso draiveri 
jam reže su bonka, kuria jis 
buvo nuo stalo nusistveres.

Tuo laiku policijantas 
Crouse pribuvo ir suszuko tam 
pasiutusiam žmogui liautis, 
bet jis policijantui reže su 
krieslu. Policijantas buvo par-' “. 
bloksztas ant grindų; bet pirm 
negu neteko sanmones, jis pa
sikėlė nuo grindų ir nuszove 
ta pasiutusi vyra, kuris jau ke
tinosi vėl jam su krėslu duoti 
per galva.

Pirm negu jis czia atėjo dau
žyti viską, jis per devynias va
landas gazdino ir grasino savo 
žmona ir Ponia Margaret 
Hampden.

Daktarai jau seniai buvo pa
tarė ji padėti in dumiu namus. 
Jis tokiuose namuose jau buvo 
buvęs per visus metus, ir buvo 
paleistas.

leriu. Szita paskola buvo duo* 
ta Yugoslavams, už tai kad jie 

Yugoslav!JOS susikirtimas SU Rusija, la- susipesze su Stalinu, ir dabar 
kreipiasi in Vakarines Tautas

Vyra Paliko

PASADENA, TEXAS. — 
Policijos virszininkas, Ed Mil
ler pranesza kad viena moteris 
savo szuneli iszpirko ir namo 
parsivedė, bet savo vyra pali
ko kalėjime.

Policijantas Ed Miller sako,

Mes patariame savo skaity
tojams, kurie maino se gyvena 1 
sekti szita skunda ir teismą ir . 
pažiūrėti kas czia bus.

tas už girtuoklavima. Kai po- 
tokiu licijantai ji suaresztavo ir pa

ėmė, jis turėjo su savimi savo 
szuni. Tai policij antai ir szuni 
nusivedė in kalėjimą.

Kai policija jo žmonai 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

per

SENELE BADAUJA

BIZNIERIUS
ISZ PROTO 

ISZSIKRAUSTE

i Apslobo, Su $82,000
1 Batikoje

Pradėjo Musztis Dau
žytis, Kitus Muszti;

Nuszautas

NEW YORK. — Lee Graves 
trisdeszimts devynių metu am
žiaus Biznierius, buvęs kari
ninkas per kara su Amerikos

' NEW YORK. — Szeszios 
deszimts penkių metu amžiaus 
senele, Flora Siegelman inejo 
in sztora nusipirkti duonos 
banduke ir pieno bonka. Ji ta
me sztore apslobo, pirm negu ji
galėjo užsimokėti už savo ta Marinais, inejo in Suffern val- 
duona ir pieną. Ji buvo nuvesz- gomaja vieta, apie ketvirta va
ta in Mother Kabrini ligonbu-i landa isz ryto pareikalavo bon- 
te. Daktarai darado kad ji ap- ka alaus.
slobo nuo bado.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
Kai darbininkas jam neda

vė ir jam pasakė kad vieta yra

REIKALAUJA
$40,000

Trokas Simu Užmusze
PHILADELPHIA, PA. — 

Keturiolikos metu vaiko mo
tina reikalauja isz Frank Sne- 
daker Kompanijos, keturios 
deszimts tukstancziu doleriu. 
Vienas szitos kompanijos tro
kas suvažinėjo ir užmusze jos 
sunu.

Motina teisme sako, kad to 
(Tasa Ant 4 Puslapio) - j

piliecziai. Dabar, kai Žy- [)aį feiszkia ffiUHlS, CZ1B namie. ISZ pagdlZ
Pal0C?finn 4-irt JT O

szito susikirtimo gali iszkilti kitas Pasauli- Labal daugzmoniu pasip^
* tino, kad Amerikos valdovai

uis Karas! Pirmutinis Pasaulinis Karas szi- i szita paskola tiems Komunis- 
tlHKP kdniUKP nrasideio tams Yugoslavams paskyrė,tuose Kainuose piasiuejo. . Musu valdovai aiszkinasi, kad;

Kinijos žlugimas sudaro mums ir Ang- tokia paskola reikėjo duoti, 
kai Yugoslavas Tito susipesze 
su Stalinu, nes dabar tas Yu
goslavas Tito, gali tapti musu 
draugas.

Rodos mums tokiu draugu 
reiketu! Ar musu tie valdovai 

■ gali mums pasakyti kas butu 
jeigu Stalinas su Tito vėl susi
draugautu, vėl pasibucziuotu? 
Ar tie mustf žinovai pasakys 
mums kas atsitiktu, jeigu Sta
linas Tito nužudytu, ar jeigu 
Rusija savo armijas priesz ji 
pasiunstu?

Argi ir czia nebutu tas kas 
buvo Kinijoje, kur visi musu 
pasiunsti ginklai pateko in Ko
munistu, Sovietu rankas?

Kaip mums iszrodo tai mes 
visai nepaisome, kad Stalinas 
su tuo Tito susipesze. Kad Ti
to Stalinui pasiprieszino, tai 
jau nereiszkia kad Tito Komu- 
nistiszki ragai buvo aplaužyti. 
Yugoslavijos valdžia tokia pat 
Kcmunistiszka kaip ir buvo. 
Mums maža nauda ir dar ma
žesnis džiaugsmas kad juodas 
velnias susipesze su raudono- 
ju. Mums abudu jie yra vel
niai ir gana.

Ar mes jau taip greitai už- 
mirszome, kad tie Yugoslavs!

(Tasa Ant 4 Puslapio)

lams dideli pavoju.
Susikirtimai randasi tarpu Amerikos ir 

studentus priskaityti be jokios Įįusj:os Austrija ir Vokietija; tarp Arą- 
kvotos. Czia labai svarbus . v v
klausimas, bet niekas jo neke- bus ir Žydu už Vidur-Rytus; tarp Indijos 
lia, nes niekas Arabais nešim- j pakjstan už Kashmir.
pina, o Arabu Amerikoje per 
mažai randasi ta klausima isz- 
kelti.

Karas dar vis siauczia Graikijoje, Azi
joje. Karas ar nors susikirtimas gali isz- 

ŽMOGŽUDŽIAI ba!1’ K°rea *r Indonesijoje.
TEISME Europos krasztai jau ima suprasti, kad

------ jie negali amžinai pasitikėti ant Amerikos 
Motina Ir Sūnūs Intarti; pagelbos; kad Amerika tuos milijonus kas 

Nužudė Gyvanaszli dien neszvaistys; kad Antro Marshallo Pla- 
nnvpp------------------110 nebus; ka(! kitos Atlantiko Kariszkos

DUVhri, U-Ej-LA W AKL, —

Apysenis gyvanaszlis atvažia- Sutarties nebus; kad Amerikos Kongresas 
vo pas viena moteriszke, tikė
damasis su ja apsiženyti. Jis 
su ja buvo pirmiaus susiraszes.
Jis atsivežė su savimi visa sa- ,
vo turteli; kelis szimtelius pi- permainyti, 
nigais, savo drabužius ir savo 
amato, karpinterio tulszis.

jau dabar ima savo dolerius skaitytis.
Žinoma, Stalinas gali visa szita tvarka 

Jeigu tik Stalinas užsikesintu
nigais, savo drabužius ir savo pu|tjs an( kUFlO ISZ EufOpOS kraSZtU, tai 

Jis buvo nuszautas sztebely- Amerikos milijonai ve! plauktu sykiu su 
je ir pakavotas kiaulių tvarte. oinLLijc 

Burdingierka, dvideszimts . Dabar beveik visi musu Diplio-
szesziu metu amžiaus naszle, matai tiki ir sako, kad Stalinas žino, kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio) Į ,/ (Tasa Ant 4 Puslapio) x

utLLiyia.il
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Kas Girdėt
jos Komunistams. Stalinui tas 
nepatiko, nes visi prakeiktu 
kapitalistu pinigai turi plauk
ti in Kremti na.

In Indiana valstija, kai vie
na moteriszke buvo automobi-j 
liaus suvažinėta ir užmuszta,! 
josios du vyrai pasirodė ir jie: 
pareikalavo kad ir vienam ir 
kitam policija pavestu jos la
voną.

Mums musu žinovai ii dip- 
liomatai aiszkina kad Europos 
krasztai negali, atsistatyti, ne
gali savo pramone sutvarkyti 
už tai, kad tenai nėra gana dar
bininku. Mes negalime supras
ti kad ežia darosi. Mes parsi- o . . .
traukiame vis jaugiau ir dau
giau tu Benamiu, “Dypuku” 
in savo kraszta, kur jau ir da
bar randasi per daug darbi
ninku ir per mažai darbu. O 
tie Benamiai atvažiuoja ežia 
isz tu krasztu, kur nėra gana 
darbininku.

• Po' Pirmo Karo Hardingas 
j buvo iszrinktas Prezidentu už 
tai kad jis . buvo pasižadejes, 
sumažinti valdžios iszlaidas ir 
visai nesikiszti in Europos rei
kalus ar klausimus. Dabar, po 
Antro Karo mes kaip tik atbu
lai ir prieszingai darome.

Pranasziai Ir
Pranaszystes , c , A._______  Czeku Sargyba Apie

Vyskupo Namus

SARGAI PRIE 
VYSKUPO

PARALYŽIAUS
VAJUS

KATALOGAS

32,671,500 mokiniu, studen
tu ir moksleiviu eina mokslus 
sziais metais. Tai 800,000 dau
giau negu pernai.

* Anglijai jau buvo trumpa 
pinigu priesz karai Priežastis 
to iyra kad mes Amerikoje 
daug daugiau visko galime 
daug, pigiau pagaminti ir pi
giau parduoti. Ir mes tai gali
me daryti nežiūrint to kad mu
su darbininkai daug daugiau 
gauna mokėti, už tai, kad mes 
turimę geriausias ir didžiau
sias maszinas savo fabrikuose.

'.Anglijos kraszte randasi 
apie penkiolika milijonu žmo
nių per daug. Valdžia dabar 
pataria žmonėms važiuoti in 
iKanada ar in Australija.

’U Kun. Juozas A. Karalius, 
Szv. Jurgio parapijos klebonas 
Shenandoah, Pa., paskelbė, 
kad jis suteiks premija, dova
na rašzytojui, kuris paraszys 
straipsni ar veikalą apie “Lie
tuviu Kataliku Spauda Ameri
koje,” ir apie “Kunigą Sauru- 
šaiti, Blaivybes Apasztala Lie
tuviu Tarpe, Amerikoje. Szi- 
tie straipsniai ar evikalai bus 
rašzomi Anglu kalba ir bus 
talpinami in Marijonu leidžia
ma Anglu kalba Žurnalą, 
“The Marion.”

Kun. Juozas Karalius pa
skyrė penkis szimtus doleriu, 
($500) tam kuris paraszys 
“Amerikos-Lietuviu Istorija ” 
Lietuviu kalba.

- Lietuviu Vargonininku Sei
mas 'buvo Szvento Petro Para
pijoje, Kenosha, Wisconsin. 
Marijonas Kunigas J. Pauliko- 
nis ir vargoninkas Pranas Bu- 
jan visus priėmė ir pavaiszino.

Stasys Pieža, laikrasztinin- 
kas ir raszytojas del Chicago 
Herald laikraszczio Sztabo, 
išzvažia.vo in Roma, Italija. Jis 
tenai buvo pasiunstas prireng
ti Straipsnius ir žinias apie 
Szventaji Meta.

Ne tik Yugoslavijos vadas 
Tito, dabar ant saves užsitrau
kė Kremlino rūstybe ir inpyki- 
no Stalina. Rumunijos Ona 
Pauker dabar nepatinka tiems 
Kremlino didvyriams. Ji kiek 
ten pinigu užsidirbo, parūpin
dama viza ir szipkorte kokiam 
ten nabagui kapitalistui, kuris 
jai delną riebai patepe. Ji tuos 
pinigus pasiėmė ir pavede Ko
munistu Partijai, bet ne Rusi
jos Komunistams, o Rumuni-

Po Pirmo Karo buvo mažai 
pinigu. Dabar mes tris sykius 
tiek pinigu turime. Bet tie pi
nigai nesudaro nei vieno žmo
gelio turteli, nes beveik visi 
yra tik pasiskolinti ir mažos 
vertes. Dabar galime sakyti1 
kad visas musu krasztas 
užsitraukęs baisiai didele 
Ja, morgieziu.

bo-

ir 
ir 
ir

turi 
sko-

dau-Valdžia vis reikalauja 
giau pinigu, valdininku ir po
litikieriai vis daugiau ir dau
giau valdžios pinigu pralei
džia. O paprastas žmogelis rei
kalauja kad taksos butu suma
žintos.

Musu valdžia dabar-daug 
daugiau praleidžia negu isz- 
dirba. Jeigu koks biznierius 
taip darytu, jis tuojaus su- 
brankrutavuotu. Jeigu darbo 
žmogelis taip darytu, jis tuo
jaus ir duonos kąsnio netektu.

Illinois valstijoje užlaiky
mas ir pataisymas vieszkeliu 
sziais metais du szimtu septy
niom deszimts keturis sykius 
daugiau kasztuoja, negu kasz- 
tavo 1939 metuose.

Pernai musu valdžia inlin- 
do in skola $1,811,440,047.68. 
Ka valdžia nusipirko už tuos 
szeszios deszimts asztuonis 
centus mes nežinome, bet gal 
bonka raudono atramento, už- 
siraszyti savo skolas.

Dabar visame musu kraszte 
iszdygo visokiu pranaszu, kaip 
pavasaryje grybu, ir visokios 
pranaszystes paplito, kaip 
bu paskalos.

Mums dabar politikoj 
prekybos pranaszai sako 
tikrina kad viskas tvarkoj,
kad nereikia susirūpinti. Mes 
ta pati girdėjome 1928 ir 1929 
metuose, net iki Spalio (Oct.) 
menesio penkioliktos dienos, 
kada visas dugnas isz pramo
nes ir biznio iszkrito ir visi li
kosi be darbo ir be pinigu.

Sziandien bankieriai, gele
žinkeliu prezidentai, fabrikan
tai ir politikieriai mus ramina,, 
mums sako kad viskas tvarkoj 
kad biznis vis eina geryn ir 
kad viskas bus gkrai.

Szitokie iszsireiszkimai yra 
“grynos melagystes,” ir daug 
žalos, iszkados visiems sudaro, 
nes kai mes tokiu plepalu pasi
klausome ir nusiraminame, 
mes akis užsimerkiame ir ne
matome kas darosi!

Jeigu biznis toks geras, tai, 
i “kodėl fabrikantai tiek-darbi; 
ninku atleidžia, kodėl biznie- 
nieriai tiek mažai tavoro per
kasi, kodėl buezernese szeimi- 
ninkes derinasi už švara ski
landžio, kodėl žmogelis saliune 
dabar tik alų maukia, o ma
žiuką tik retkareziais iszmeta?

Fabrikai, kurie daro ir siu
va drabužius, dabar tik kelias 
dienas ant sanvaites dirba, nes 
žmones jau labai mažai tokiu 
drabužiu perkasi.

Laikraszcziu ir žurnalu re
dakcijos pranesza, kad joms 
yra gražinama daug neparduo
tu numeriu.

Dabar galima jau pasirinkti' 
naujas automobilius, ir nusi-i 
pirkti be jokiu kysziu ar prie-' 
du.

Kliubai ir saliunai dabar j 
jau kviecziasi kostumerius 
m a lon i a i pat ar nau j a, 
sant kad tie kostumeriai 
tik kelis alus iszmaukia.

Kelios sanvaites atgal 
su eroplanu nuskridome i

Duokite Deszimtukus 
Ir Geram Vajui!

szita 
jusu

Kai jus iki ežia, 
straipsseli perskaitete, 
valdžia praleido $1,604,166 ju
su pinigu. Tai tikrai jusu pini
gai, nes valdžia savu pinigu 
jau seniai kaip nebeturi. Kai 
szita “Saules” numeri per
skaitysite, valdžia'’bus jau pra
leidus $19,250,000.

O tie pinigai ant medžiu ne
auga. Tuos pinigus mes sude
dame kai mes isz savo algų mo
kame, kai mes einame in mov
ing pikczierius, kai mes pa- 
szaukiame savo drauga ant te
lefono, kai mes einame in szto- 
ra atsipirkti, kai mes cigareta 
ar cigara užsirūkome, kai mes 
bonka sznapso nusiperkame, 
ar nors mažuka iszmetame sa- 
liune. Visa ka mes perkame, 
visa ka mes parduodame, mes 
už ta patarnavima mokame di
deles taksas. Tos taksos sude
da 'tuos milijonus ir bilijonus, 
kuriuos, musu valdžia taip 
lengvapedi^zkai s z i a n d i e n 
szvaisto.

Pirmiau mes sakydavome 
kad musu biznieriai, fabrikan
tai ir milijonieriai valdo Ame
rika. Dabar matyti kad Ame
rika ir Amerikos pramone ir 
pinigus valdo tie ponai Wash
ingtone.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

ir 
nepai- 

vien

mes 
isz 

New York in Detroit. Eropla- 
ne buvo sėdynių del penkios 
desziftits žmonių. Su mumis 
važiavo tik deszimts žmonių.

Visokios kompanijos, viso
kie agentai dabar savo tavora 
siutina, laiszkus mums raszo, 
duris barszkina, klebena ir net 
ant iszmokesczio siutina.

Jeigu biznis jau butu toks 
geras, tai mes turėtume pas 
tuos biznierius eiti, o ne jie pas 
mus.

Ana diena atėjo pas mus vie
nas automobiliu kompanijos 
agentas. Jis siutino mums nau
ja automobiliu, ir užpundino 
mums kelis brangius cigarus! 
Mes atsimename, kai mes tu
rėjome beveik ant keliu pultis 
tokiam agentui, jam ne tik už- 
pundyti, bet dar ir gera kyszi 
in delną inbraukti, kad jis- 
mums koki lauža, automobiliu 
parduotu.

Tie pranaszai, kurie dabar 
plapa apie gera bizni, kurie sa
ko kad viskas tvarkoj, kaip 
gaidys, užsimerkęs gieda.

— Kol vyras ne yra apim
tas moterine intekme, tai nega
li apie ji Kalbėti, kad jis yra 
blogu ar geru.

ISZTIKIMYBES ijos fk!ausytL,ra tikras mokytojas, jeigu jis
PRISIEKOS i nėra laisvas žmogus.

Bet, teisybe prisipažinus, ta

Ar Mokytojai Turėtu pris^ka mafka reiszkia- Jei‘°7 J j gu Komunistas pasirengęs ir
Daryti Isztikimybes ' žmogžudyste papildyti del sa-

Prisiekas?
Mums rodos, kad nei vienas

vo Partijos labo, jeigu jis pa
sirengęs savo kraszto valdžią 
sugriauti, jeigu jis nori savo 
kraszto žmonėms vergija su-

geras pilietis nesipiieszititu rengti, tai jis mažai ka paiso
vieszai pasisakyti kad jis ne
priguli prie anei jokios parti
jos, kuri mokina ar nori per 
smurtą nuversti musu valdžia. 
Jeigu taip reiketu iszreikszti 
kad po prisieka, tai geras pi
lietis nieko priesz tai nesaky
tu.

Beveik visi musu valdinin
kai kiekvienoje valstijoje, 
kiekviename mieste, miestely
je padaro kokia nors prisieka. 
Labai retai atsitinka kad ku
ris isz ju nesutinka taip pri
siekti.

Karininkai ir kareiviai t 
kias prisiekas daro ir duoda.

Svietkai, liudy tojai teisme įyį-į ar jįs yra Komunistas 
padaro prisieka kad jie teisy-Į 
be ir vien tik teisybe sakys.

Szitie žmones padoriai pasi
elgtu kad ir be prisiekos. Bet 
jie ta prisieka padaro iszkil- 
mingai ir vieszai pasisakyti

kad jam reikės po prisieka pa
meluoti. Jis su musu instaty- 
mais ar su musu dorove nesi
skaito.

Bet visgi, mes negalime su
prasti kodėl geras ir isztiki- 
mas mokytojas, profesorius 
nesutiktu tokia prisieka pada
ryti, jeigu jis yra tikra geras ir 
isztikimas. Juk mes savo mo
kyklas, kolegijas ir universite
tus nepastateme kad tenai .mu
su vaikus Komunizmo mokin
tu. Tai, mums rodos, kad kiek-

I vienas mokytojas, profesorius 
i°'l neturėtu pykti jeigu jo valdžia 

papraszytu po prisieka pasisa- 
i.s ar 

- j ne, ar jis priguli prie Komu
nistu Partijos ar ne, ar jis re
mia. ir užtaria ta partija ar ne.

Jeigu visi kiti žmonijos va
dai tokias prisiekas daro, tai 
kodėl ne ir mokytojai? Juk di-

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Daktaras Moric Pic- 
ha, Kataliku Bažnyczios Vys
kupas Hradec Kralove, vieszai 
pasakė, kad jis dabar yra Ko
munistu valdžios kalinys, kad 
visas jo namas yra Komunistu 
sargu apsuptas.

Tuo paežiu kartu Czeku po
licija suaresztavo Kunigą Lud
wig Smerzlik, kuris tarnavo 
kaipo sekretorius ir klumo- 
czius Popiežiaus pasiuntiniui 
tame kraszte.

Daktaras Picha, seniausias 
Czekoslovakijos Vyskupas ir 
dabar vienatinis visame krasz
te, pasakė trumpa pamokslą, 
kai jis suteikė dirmavones, pa
tvirtinimo. Sakramenta mažoje 
bažnyczioje netoli nuo Prague 
miesto.

Hradec Kralove Vyskupas 
pasakė savo žmonėms kad szi- 
tas yra jo paskutinis pamoks
las, nes jam dabar nevalia lais
vai kalbėti.

Jis vieszai ir drąsiai kaltino 
valdžia, kad pati valdžia laužo 
kraszto konstitucija, kuri už
tikrina žmogui kalbos laisve. 
Jis sako kad jam policija ne
duoda nei prasikaltėlio proga 
pasiaiszkisti.

Jis nustebusiems žmonėms 
pasakė kad Mokslo Ministerija 
jam yra jau uždraudus kalbėti 
ar pamokslus sakyti, tai už tai 
szitas jo pamokslas yra pasku
tinis.

“Asz nenoriu nustoti kalbė
jęs, pamokslus sakes, bet man 
kitos iszeities nėra. Asz nesibi
jau visu tu grasinimu ir perse
kiojimu, nes Komunistai jau 
dabar mane persekioja. Mano 
namai yra komunistiszkos po
licijos apsupti, man nevalia 
priimti ar pasikalbėti su savo 
tarnais ar savo draugais. Asz 
jau negaliu susisiekti su savo 
žmonėmis savo diecezijoje.”

Laikrasztininkai pranesza 
kad tuo paežiu laiku, visiszkai 
pradingo Kunigas Smerzlik, 
kai jis atlaike Szventas Mi- 
szias viename vienuolyne.

WASHINGTON, D. C. —
Kiekviename mieste, miestely-į 
j e randasi visokeriopu vaju ir 
rinkliavų, kad žmogui net insi- 
pyksta.

Bet vienas vajus, prie kurio 
visi turėtume prisidėti, tai yra 
tas “Polio” Paralyžiaus Va
jus.

Pernai 28,000 vaiku ir su
augusiu buvo szitos baisios pa
ralyžiaus ligos pakirsti. $17,-i 
000,000 buvo praleista del szi- 
tu ligoniu, kolieku gydinimo ir 
priežiūros.

Visas gydinimas ir priežiūra 
yra už dyka, nes retas kuris, 
kad ir pasiturintis žmogus isz- 
galetu užsimokėti už toki bran- I 
gu gydinima.

Sziais metais bus apie 40,000 
tokiu nelaimingu vaiku ir su
augusiu. Sziais metais kasz
tuos apie $31,000,000 tokiam 
gydinimui.

Reiszkia, per szita vaju rei
kės surinkti $14,500,000 dau
giau. Jeigu visi prisidės, tai 
nei vienam neskaudės ta auka, 
ir bus surinkta gana pinigu 
tuos nelaimingus gydyti ir pri
žiūrėti.

Szitas vajus bus varomas vi
suose miestuose ir miesteliuo
se. Mes retai kada raginame ar 
patariame savo skaitytojams 
prisidėti prie kokios kolektos, 
bet prie szitos mes visiems pa
tariame, nes ir mes patys, kiek 
iszgalesime, tiek prisidėsime.

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

szito Katalogo.

ISZSIZADA
DUKTERS

Duktė Intarta 
Žmogžude

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

DRAIVERIAMS
PERSPĖJIMAS

kad jie yra ir bus.savo parei-, dėsnio vado nerasime kaip mo
goms isztikimi.

Tokia prisieka kolegijų ir 
universitetu profesoriams turi 
dar didesnes reikszmes. Jeigu 
tie mokytojai instatymu nepai
so, tai jie nėra tinkami musu 
vaikus mokinti.

Mokytojas, kuris priguli' butu buvę? 
prie Komunistu Partijos nėra 
laisvas žmogus, nes jis turi 
Kremlino ir Komunistu Parti-1 jos mokintis.

kytojas.

MOKYKLOJE

Mokytojas — Daleiskime, 
jeigu Kolumbus ne butu ati
dengęs Amerika, ka isz to

Mokinys — Tai nereika
lautume tiek daug geografi-

HARRISBURG, PA. — 
Vaikai jau pradeda eiti in mo
kykla. Autobusai veža vaikus 
in mokyklas. Ir už tai visiems 
Pennsylvanijos draiveriams 
perspėjimas.

Sziais metais yra investas 
naujas instatymas kaslink tu 
autobusiu, kurie veža moki
nius in mokyklas ir atgal.

Kai autobusas, kuris veža 
mokinius sustoja, tai visi au
tomobiliai kurie važiuoja pas
kui autobusą, turi sustoti, ir 
palaukti kol paskutinis vaikas 
iszlips isz autobuso ir kol au
tobuso draiverys duos ženklą 
kad galima vėl važiuoti.

Kitos valstijos tokius insta- 
tymus jau seniai turi. Jeigu 
nežinote kokie instatymai yra 
jusu valstijoje, mes patariame

SOMERVILLE, MASS. - 
Motina visiszkai iszsižada sa
vo septyniolikos metu dukters, 
kuri yra suimta in Brady mies
tą, Texas ir intarta už žmogžu
dyste.

Motina, Ponia Charles Anar- 
geros gavo praneszima isz po
licijos kad mergina, kuri buvo 
pasidavus savo varda kaipo 
Sandra Peterson, yra josios 
duktė. Ji su kita mergina, Lo
retta May Mozingo, szeszioli- 
kos metu amžiaus, apvogė ir 
nužudė viena biznierių, kuris 
jomdviem buvo raida davės.

Ponia Anargeros su savo pa
liegusiu, suparalyžiuotu vyru 
sako.kad jiedu visiszkai iszsi
žada savo duktes Motina sako:l 
“Asz gavau atvirute, “Post-: 
card” nuo jos metai atgal isz 
New York. Ji rasze, kad ji bu-. 
vo apsiženyjus su kokiu ten 
Maurice Peterson.”

Abi merginos buvo suaresz- 
tuotos už nužudinima biznie
riaus Lewis Patterson, trisde- 
szimts keturiu metu amžiaus, 
isz Brady miesto. Jis sutiko 
tomdviem merginoms “raida” j 
duoti, pavažinėti.

Motina sako kad ji labai ge
rai augino savo dukrele, Sop- i 
hie ir norėjo ja užauginti in

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c. 4

į No. 103 Vaidelota, apysaka 
j 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- 

i 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 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, apief 
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 Gaižia 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- q 
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

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

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 paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

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

apie 
apie 
15c

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

> ' katalogo, reikia paminėti tik 
i numeri knygos. Pinigus šiuš
ėkite per paczto Postai Note, 
Mone;f-Order arba Express 

i Money-Orderi, o jeigu norite
draiveriams pasiteirauti ir pa- dievobaiminga mergaite, bet PĮmnais.S1US b ^ai rei ia uzre
siklausti.

Prasižengimas priesz szita 
instatyma kasztuos dvide- 
szimts doleriu arba deszimts 
dienu in kalėjimą. Antras pra-

ji pabėgo isz augsztesnios mo
kyklos, kur ji tik du metu bu
vo iszejus ir paskui sau iszva- 
žiavo. Ji sako kad jai savo 
dukreles visai negaila; bet jai

gistruoti laiszka su pinigais.
Visi Money Orderei ir pini

gai, o ir visi laiszkai visada tu- ♦ 
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

sižengimas daug daugiau kasz- gaila to žmogaus kuri jodvi SAULE PUBLISHING CO., 
tuos. nužudė ir jo szeimynos. j Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A.
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Ne Auksas Daro
Žmogų Laimingu

tegul kvaraba paima!• - .. I* * *
Netrukus priplaukė Joku- 

! bas prie kraszto ir iszszoko isz 
valties, pririszo prie medžio,

MAHANOY CITY, P<

(Tasa) terš; ir vos isztare:
—- Veronika, tavo Jokū

bas, tai szaunus vyrukas! Žydą

BALTRUVIENE

vui dekavoti.
Už valandos po tam atėjo 

Jokūbas.
7- Na, kaip turites maln- gLADAS Mikuti? 

ninke, po vakarykszcziai?
Pasilsėjau truputi
esmių nuvargintas.
Turite czionais

nieko ne
Asz nueisiu in maluna

dar-

labai

.----------------------

Parr)oKii)irr)as Pagelbėjo

Temykit! Matyti žiburėli,' 
girdėt balsai žmonių, plupseji-; 
mas irklu.

Maluninkas isztempe ausis. 
Supranta balsus pažinstamu- 
ju, baisa Veronikos pirmiausia 
supranta.

— Turime ji surast, juk tai 
mano tėvas!

Ant vandenio pasirodo 
szviesa atmuszta nuo žiburio, 
sztai ir valtele iszlenda isz 
tarp medžiu.

— Veronika, Veronika! Pa
szauke maluninkas.

— Sztai ir. mano tėvelis U 
Paszauke su džiaugsmu mer
gina.

— Kur yra, kur ? Atsiliepe 
Vyriszkas balsas.

— Veronika, Veronika, szi-j 
Gzion esmių in szen, in szen! | 

Valtele artinosi prie medžio; 
nuo kurio paėjo balsas szau-Į 
kentis pagelbos.

— Teve, Teve! Szauke Ve-j 
- ronika.

—Dėkui Dievui jog esi gy
va, mano dukrele. Kada, iszgir- 
dau baisa musu zvanelio tai 
mislinau jog mano szirdis' 
truks.

— Teve, tavęs jieszkojome, 
ir ylei to zvanijome.

— O kas czion yra kitas Į 
prie tavęs?

j
— Tai asz esmių prie jo-Į 

sios, Jokūbas.
— Ar tu Jokūbai?

f — Taip, asz. Macziau jog 
del malūno bus pavojus todėl 
pribuvau in laika su pagelba. ! 
( — Jokubuk, esi szaunus | 
vaikinas, nepyk ant manes ir 
atleisk kalte jeigu gali. Ir tu 
Veronikele, ne pyk!

Valtele susilaikė prie me-j 
džio. Maluninkas nusileido že-j 
myn, o Jokūbas paėmė in savo; 
glebi, pasodino sumirkusi seni’ 
in valti ir pasuko link kraszto.

— In kur plauki Jokūbai?
— Nugi in kraszta.
— O kas stojosi su malu

nu?
— Malūnas/ apsemtas, sto

vi vandenyje, tvartai taip pat, 
turime toliau plaukt. Gausi
mės in kraszta, o paskui eisime 
in mano grinczia. Kad ir mano 
grinczia ne didele, bet su atvi
ra szirdžia priimsiu ir bus del 
jus geriause.

Maluninkas nieko neatsake. 
Prisiglaudė prie krutinės duk-
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! Arti Vosteri randasi miestelis, 
Isz ten tilipona žinia aplaikiau, 

O, moterėles, jus ten biski 
susivaldykitjr 

Savo liežuvius sulaikykit, 
Ba kaip asz ten pribusiu, 
Tai net keletams sprandą 

nusuksiu.
Už tai kad, 

Viena ant kitos niekai 
plustate, 

Suvis nesisarmatinate,, 
Net biauru klausyti.

Taigi, moterėles, pasitaisykite, 
Ir taip nedarykite.

* * *
Tame Bloomsvilleje mergele 

gyvena, 
Tokios niekur nesiranda, 

Nes suvaldyti negali, 
Kožna liežuvauja,

Ir biauriai apjuodina.
Žmones sako,

Kad su kokiu ten'singeliu, 
Vestis susikalbino,

Mat, senas plikas buvo, 
Tai szirdeles ir velniu gavo, 

Po kambarį bėginėjo, 
Ta nebageli apkalbėjo, 
Ir da kitaip pliovojo, 

Kiek tik ta mergele ant 
liežuvio turėjo.

* * *
Filadelfijoje keletą bobeles 

ten durnavoja, 
Per pedes diena, 

Laksto per namus, 
Ar kur drinksu nesuras.

Yra ten tokios kurios sriaubė 
labai alų,

Ir badai myli ir guzute, 
Ant nieko nežiūri, 

Savo vyrelius apgaudineje.
Asz ketinu in fenais pribute, 
Ir gerai visoms užkursiu.

Duosiu su koczeliu, 
Kad pastenes net.

prigelbejo iszlipti Veronikai, o 
paskui maluninkui.

Suvis buvo nuvargęs ant ■ 
dvasios. Jokūbas ir Veronika 
atvede ji in grinczia, paguldė
in szilta lova ir davė szilto vi-Į 
ralp.

Veronika sėdėjo prie tėvo 
per visa nakti, Jokubas-gi nu
ėjo ant tvarto ant szieno pasil
sėt, nes buvo nuilsės.

Kada isz ryto saule užtekėjo, 
pamate visa apylinkia užlieta. 
Svietas lengvai kvėpavo, 
dos jau užmirszo kas vakar de-1 
josi po griausmu ir buriu. Ant 
medžiu czirpino paukszteliai 
džiaugsdamiesi isz ■ smagaus 
oro. O ten pakalnėje kyszoja 
malūnas isz vandenio kuris 
jau pradėjo nupuolinet. No- 
rints da laikėsi, vienok buvo 
kaip kur sugadytas. Tvartai ir 
tvoros nunesztos. Arklinyczia 
stovėjo tuszczia, dumblais ap- 
neszta, bet arkliu, ant szono 
pakrypus. Gyvuliai ant lauko 
iszvaryti per berną baube žiū
rėdami in szali malūno.

* * *
Maluninkas ilgai miegojo. 

Kada pabudo apsidairė in vi
sas szalis ir klausė: Kur aszį 
esmių ? Rodos kas tokis ji slo
gino. Isz palengvo atsiminė 
sau jog yra pas Jokūbą. Visas 
vakarykszczias vakaras stojo 
jam akyse.

Veronika padavė tėvui 
ryczius szilto viralo.

— Ar ne sergi teveli? 
klausė jausliai.

— Ne sergu tiktai, tiktai 
baisiai esmių nuvargęs.

— Tai nesikelk, teveli.
— O kas Veronikele stojo

si su malunu?
— Stovi da ant vietos!
— Dėkui Dievui, turėsime! 

norint kur prisiglaust. O kas 
butu su manim stojasi jeigu ta
vęs netureczia? Kas rūpintųsi! 
apie mane!

Nutilo ant valandos paskui ■ 
paklausė:

— O kaip tu iszsigelbejai?
—- Vakare atsiguliau ant

pas mane, ežia.
Į kuos.
nes fenais yra labai daug 
bo.

— Gerai Jokūbėli.
— Veronika, czionais 

žiūrės jus, o ka galėsiu pada
ryti, viską del jus padarysiu.

Grinczioja buvo tylu.
— Jokūbai*

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

61 pus., Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

¥ “SAULE”
f MAHANOY CITY, PA.

¥ 
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TAI NIEKO

o

Antanas — Jau gana, Jo
nai, tai tu isztikro pacziuo- 
siesi su Petrone, su 
kuda, kaip džiovinta 
kaip sziaudas!

Jonas — Tai nieko!
turtinga, o vela žinai jog 
skenstantis už sziaudo grie
bėsi.

tokia 
silke,

Bile

— Kožna motere yra tosios 
nuomones, kad ji tiek verta, 
kiek aukso atsvertu.

— Daugumas vyru negali 
to sau iszdet, del ko motere ji 
nemyli!

negalejo raszyt nei skaityt tai 
ji pavaro. Dabar užsiima gem- 
blerysta ir yra vertas milijo
ną doleriu.

A. — Tai bus gana.
P. — O kada asz gausiu po- 

pieras?
A. — Kasztuos tau 25 dole-

norejo atneszt J rial-
P. — Vagiai! Asz žinojau 

kad ežia turi būti kokia apga- 
vysta, kad manes tiek daug 
klausinejote. — S.

■; buvo su-' dos ir užklausė su nusiszypso-
nus neturtingo uredninko,, jimu:

bet|0 kad Dievas davė jam gera į — Ar tai kokios laižybos? 
protą prie mokslo, geras tėvas! — Ne, atsake tėvas, noriu, 

i tik duoti mano sunelui pamo-į 
■ kinima, ba ne
motinai mažo pakelio isz mies- 

' to, kalbėdamas, jog tai butu
neszlove.

— Neszlove?! Paszauke afi- 
cieras rodydamas milžiniszka 
puodą, kuri pats laike glebije, 
o prie atsisveikinimo ne 
dirstelėjo ant Bladaus.

Po valandeliai susitiko
pažinstamu advokatu su mai-ifiek- motere nedabina, kiek 
szeliu popieru po pažeste. Ir 
su juom tokia pat kalba turėjo 
tėvas kaip ir su aficierium.

Jau to buvo už daug del Bla
daus.

— Praszau tėvelio, duokie 
man neszt lenta, isztare, o tė
vas ant to noringai ir tiko.

— Koki gera ir drūta vai
kina tamista turi, atsiliepe in 
tęva vienas isz praeigiu." Ir 
nuo to laiko, Bladas su noru 
nesze savo sunkenybe per vi- 

! sa kele, kuris jau nudavė daug 
į trumpesnis ne kaip kitados. 
! Pamokinimas pagelbėjo.

— L. F.
----- GALAS-----

pabūti; pastanavijo ji įszlavint kano- 
sto-i geriause, skupuodamas sau 

reikalin'giausiu daigtu idant 
galėtu del sunaus duoti moks- o

pri-

tare ant galo i<asnį

— Idant jam vestųsi ge
riau kaip man! Kalbėdavo tė
vas nekarta, kada jautėsi nu
vargęs galeymu apie būvi ir 
atimdavo kone sau no burnos 

duonos idant turėtu
su■ drebancziu balsu, Vakar dide- kuom užmokėt už moksląro- •i le tau padariau skriauda. Už

rūstinau tave, o tu suvis ant to ; 
neužsipelnei. Paniekinau tave, 
jog ne esi taip turtingas kaip 
asz nes Mausziukas mane ant 
to prikalbino. Pirszo man kito
kį žentą. Biėdna tu Veronike
le! Buczia tavęs pardavės, už 
netikusi pinigą, nes norėjau 
tave apmainyti už szmota auk
so! Dabar matau jog tave ne
galiu parduot už auksa, nes 

‘ auksas priesz tave neturi jo
kios vertes. Szirdis tavo yra 
daugiau verta negu deimantai 
ir turtai viso svieto! Atleisk 
man, Veronikele, ir tu Jokube-

Veidas jaunikaiczio praszvi-

naus.
Ir isztikruju mažas studen

tas atnesze tėvui džiaugsma, 
mokinosi labai gerai, o prie pa
baigos metu atneszdavo kano- 
geri ause pa 1 i u d inima.

Po keliolikos metu Bladas 
rado budai palengvinimo savo 
tėvui rūpesti apie jo mokslą. 
Acziu vienam profesoriui, ku
ris jam iszsistoravojo keletą 
mokytiniu kuriuos . vakarais 
mokindavo, ir tokiu budu ga
vosi in namus turtingiausiu tė
vu vieno isz savo mokytiniu.

Ant nelaimes susisebravi- 
mas su turtingu mokytiniu isz- 
vere ant Bladaus nenaudinga 
intekme. Paguodone, kuria ap-

i to, rodos skaiseziausia saule Į laikydavo nuo turtingu žmo- 
apipyle. : niu už savo pagelba instume ji

Po trumpai valandeliai ma-|prie pasiszauszimo. Taja at- 
luninkas kalbėjo toliau:

— Jokūbai, koki tu duotu-; 
mei atsakyma, jeigu asz 
sziandien paklausczia:

— Ar nori apynet 
lauka, pievas ir maluna 
džiausią ir mieliausia skamba 
mano, dora Veronika? Tu va
kar manės klausai apie tai, o

i asz sziandien ta pati klausiu.
— Kaip asz galiu atsaky

ki? Tiktai tiek: Veronika yra 
; gyvastis ant svieto. Tu esi jo- 
■ sios tėvu, o jeigu nori ir pavė
lini, vadysiu tave su džiaugs
mu tėvu.

Nustojo, nes teip susigrandi- 
; no, jog ne galėjo kalbėt.* * *

Senas maluninkas 
Veronika Jokūbui, o

1 Jokūbas persikėle in 
pasilsio. Tame iszgirdau kas j ^a,foma^ jOg su juom 

pribuvo. Buvo didelei darb- 
szus ir teisingas. Maluna nau
ja pastate, o jo miltai buvo to- 

i Ii apszaukti, kaipo geriausi 
miltai.

Senas maluninkas buvo prie 
; dukters ant loskavos duonos. 
Į Ne nori sėdėt be darbo, szvais- 
tosi apie maluna ir lauka teip 
kaip pirmai, o ir. su anūkais 
sziaucziasi. Prie alksnio ant 
kurio buvo užsikabinės pasta
tyti puiku kryžių, kuris su lai
ku buvo dideleja garbėje pas 
gyventojus kaimo o ir apylin
kes.

pus-! taves

Pa mano 
ir di-

ne-

su!

— Jeigu katram jaunikiui 
nesiseka gyvent, tai tegul ap- 
sipacziuoje.

— Patogumas in turtas

puikus pasielgimai.

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

:: Tiktai 15£ ::

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

tokis musza in Įauga ir szau- 
kia.

—Veronika, Veronika, upe
lis tvinsta! Buvo tai Jokūbas.. 
Iszbegau ir persi’gandau lbaii-į 
saus oszimo vandens.

— Kur tėvas? Paklausiau. 
Niekas tave teveli nematė. 
Jieszkojau tavęs visur, bet ne
galėjau surasti. Gali sau teve
li tą mano baime del saves per- 
statyt. Tame paszauke Jokū
bas: Užskambink! Pradėjau 
skambint, bet niekas neatėjo 
isz tarnu. Tarnai gelbedamiesi 
patys save ir gyvulius paėmė. 
Joubas atriszo valtele, sėdom 
in ja ir plaukėm in kita krasz- 
ta jieszkoti tavęs.

— Ir radote mane ant me
džio. Tegul bus Dievui garbe 
už ta malone. Ant tosios vietos 
kaip tiktai vanduo nuseks, pa
statysime kryžių.

— Taip, teveli, privalome 
tai padaryti, nes yra už ka Die-

atidavė 
ir viską 
maluna. 
ir laime

mainą pamate tėvas tuojaus, 
kuris pastanavijo sunu kuo- 
greicziausia isz tos ligos iszgy- 
dint, nuo neiszmintingumo ir 
pastanavijo naudot sekanczio 
spasabo. Sztai viena diena nu
pirko pas stoloriaus szmota 
lentos ir prie didelio dyvo ir 
sarmatos sunaus užmėtė sau 
ant pecziu.

Bladas isz sarmatos butu 
pasislepes _in žeme, o ypatingai 
kada artinosi prie namo ir pra
dėjo susitikt su pažinstamais. 
Isz sarmatos atsitolino nuo tė
vo in užpakali idant žmones 
nesuprastu idant tas vargszas 
neszdamas sunkė lenta butu 
tėvu jauno ponaiczio. Tėvas 
tuojaus dasiprato ir liepe jam 
neszt jo skrybėlė kuri jam per- 
szkadinejo.

Ne buvo jau ne kalbos apie 
pabėgima. Tuojaus visi pama
tys kokis susineszimas yra 
Bladaus su žmogum kuriuo 
skrybėlė jisai nesza. Bet kaip 
nusistebėjo vaikinas kada ko
kis tai pažinstamas aficieriaus 
prisiartino prie tėvo, szirdin- 
gai pasisveikino kaip ir visa-

EGZAMINACIJA
LIETUVIO

Ant Iszeimimo Ukie- 
cziu Popieru

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima ezekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“LINKĖJIMAI” dėt Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

"DIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point

DA NERADO

No. 5668

No. 5550

The Way You Write
No. 5556 -

Pati — Kur tu traukiasi 
per taip ilga laika?

Vyras — Jieszkojau . du- 
szuke darbo!

Pati — O radai?
Vyras — Dėkui Dievui da 

neradau!

— Juk nieko nekasztuoje 
mandagumas to, o tas tankiau- 
se daug kartu užsimoka.

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Viename Paviete in suda at
važiavo daugelis žmonių būti 
perklaustais ant iszemimo 
“'Citizens Popieru.” Tūlas 
Lietuvis isz miestelio sėdo 
ant krėslo kurio advokatas 
pradėjo klausinėt:

— Piter Milkaiti, tu esi 
nekst.

Piteris — Ar asz?.
Advokatas — Taip. Atsa

kyk ant sekancziu klausiniu: 
Kur tu gymei?

P. — Lietuvoje!
A. — Kokioje dalyje?
P. — Visam mano kūne!
A. — Kodėl apleidai Lietu

va'? /
P. — Už tai, kad josios nega

lėjau pasiimt!
A. -— Kur tavo protevai gi

mė?
P. — Asz tik turėjau viena!
A. — Tavo biznis?
P. — Pasiutiszkas!
A. — Kur yra Washingto

n's ?
P. — Jisai mirė!
A. — Noriu žinot kur 

sostapile Suv. Valstijų?
P. — Paskolino Europai!
A. — Dabar pasakyk man, 

jeigu Prezidentas ir Vice-Pre- 
zidentas mirtų, kas jais užsi
imtu?

P. — Graborius!
A. — Kas atrado Amerika?
P. — Kolumbus!
A. — Kur jisai?
P. — Ohajui!
A. — Kokiam steite tu esi? 

(steitas ženklina ir padėjimas)
P. —(Baisiam!
A. — Kur buvo pasiraszy- 

ta Deklaracija Laisves?
P. — Ant galo!
A. — Ar tu buvai kada nu

teistas už koki prasižengimą?
P. — Ne, ba turėjau gera 

lojeri! k
A. — Ai* turi kokias gimi

nes czionais?
P. — Teip, turiu broli, ku

ris turėjo darba banke bet kada

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiam® 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

yra

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 Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke ■ ' 1

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.



Žinios Vietines
— Subatoj Szvento Pran- 

ciszkaus Szvente.
— Ponia Marijona Visz- 

niauskiene, isz Gilbertono, lan
kėsi pas savo žentą ir duktere 
pons. Pet. Urbanaviczius, taip
gi atlankė ir “Saules” redak
cija, atnaujinti savo prenume
rata. Ponia Viszniauskiene yra 
musu sena, skaitytoja ir sako: 
“Acziu tamistoms ' kad nesu
laikėte “Saules” kuria jau 
skaitau per 35 metus be per
sto jimo, asz be “Saules” nega
liu apsieiti, kuria skaitau su 
didžiause atyda, ir vėlinu kad 
ir kiti žmones ji skaitytu, nes 
tai parankiauses laikrasztis

ka per Georgie Martz orkies- 
tra. 1 užauga $1.50.

— Kita sanvaite; Nedelioj: 
pripuola, penkiolikta Nedelia] 
po Sekminių. Ir ta diena 1773i 
metuose Rusai užgrobė isz 
Lietuviu Vitebską ir Mogileva. 
Szia sanvaite pripuola czver-' 
tis meto; Pasninkas Seredoj,: 
Petnyczioj ir Subatoj.

— Panedelyjė Szvento Ma
rijos Vardas, taipgi ta diena 
1865 metuose Generalinis Gu
bernatorius Kaufman patvirti
no uždraudimu Lietuviu spau
dos.

— Utarninke Szv. Justaci- 
jos ir Kom. Taipgi ta diena 
1917 metuose Lietuviu Kon
ferencija Vilniuje nutarė steig
ti Nepriklausoma Lietuvos 
valstybe.

n 3 IU E1 MAHANOY CITY, PZ.
_L ... . ---------- --- ----------------— ~ ” *'■

I
Pottsville, Pa. — Branch

Township Mokyklų Mokytojai

gryszti in savo mokytojavimo 
darbus kai valstija tu mokyklų 
tarybai sutiko paskolinti de
szimts tukstaneziu doleriu kad 
butu galima atmokėti užsiliku
sias algas tiems mkkytojams, 
nuo pernai met. Mokyklos ta
ryba buvo tiems mokytojams 

Dabar du 
deszimts sze

TRYS VAIKAI
DRĄSUOLIAI

Isztrauke 2 Isz Degan 
ežio Eroplano

skolinga -$6,500. 
szimtai devynios 
szi mokiniai'vaikai gryžo in sa
vo mokyklas ir viskas vėl 
tvarkoj. Valstija mokyklos 
tarybai insake, kad žmonėms 
taksos tenai turi būti padidin
tos ir kad Anglių Kompanijos 
turi dafigiau taksu mokėti kad 
ta taryba vėl neinsiskolintu.

STUDENTAI 
STRAIKUOJA

del visu žmonių, kuri visi gali 
skaityti ir suprasti.” Acziu už 
ątsilankyma.

— Žydu naujas metas 
“Rosh Haslionali” (5710) pri
puola Rugsėjo (Sept.) 24 ir 25 
dienomis.

— Po ligai keletą sanvai- 
cziu'numirė gerai žinoma sena 
gyventoja, ponia Pranciszka 
Žaliene, 75 metu amžiaus, nuo 
534 W. Mahanoy Uly., Geisin- 
ger ligonbute, Danvilleje, Pa- 
nedelio naktyje, 11:20 valanda. 
Velione gimė Lietuvoje, (po 
tėvais vadinosi Pranciszka 
Austin), atvyko in Amerika, 
būdama da jauna mergina, su 
savo tėvais, in Wilkes-Barre, o 
1896 metuose persikraustė in 
Mahanoy City, 1898 metuose 
likos suriszta mazgu moterys
tes su Juozu Žaliu, Szv. Juoza
po bažnyežioje, mieste. Jos vy
ras Juozas numirė 1934 metuo-, 
se, taipgi duktė Marijona mirė 
priesz tėvo mirti. Velione buvo 
gera Katalike ir prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos ir prie 
Szv. Rožaneziavos, Szv. Pran- 
ciszkaus ir Said. Jėzaus Szir., 
draugijų. Paliko dideliame nu
liūdime dvi dukterys: Petrone, 
pati Kazimiero Ruslieviczio 
isz Coaldale ir panele Teofilą, 
namie; 7 anuku ir anūkes taip
gi ‘broli Juozą Austin isz Ne
wark, N. J., ir seserį Jieva, Lie
tuvoje. Laidotuves invyks Su- 
batoje, su Szv. Misziomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje, devinta 
valanda ryte ir bus palaidota 
in parapijos kapines. Gra'bo- 
rius Liudvikas Traskauskas 
laidos.

— Nedelioj, apie 4:40 va
landa po pietų, lavonas Wassi- 
lo Ulinitz, isz New Patch, New 
Bostono, likos surastas krū
muose per jo žentą Mykolą Li
berali isz Frackvilles. Tyrinė
jimas parodo, kad nelaimingas 
žmogelis atėmė sau gyvastį per 
naudojimu dinamito, Sukatos 
vakaru apie 7 valanda. Velio
nis gimė Austrijoje. Buvo ang- 
liakasis. Paliko paezia, penkis 
vaikus ir seseri. Prigulėjo 
prie Szv. Marijos Rusnaku pa
rapijos. Laidotuves in vyk o 
Ketverge.

— Rinkimai Kandidatu ant 
visokiu urėdu Utarninke, bu
vo pasekmingi del Republiko- 
nams, nes visi likos iszrinkti 
didžiumų balsu. Demokratai 
seke paskui. Isz rinktieji bus 
balsuojami ateinaneziuose rin
kimuose Lapkriczio menesyje.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
basisz Schuylkillo pavieto lai
ke savo susirinkimą: Utarninko 
vakaru, Eagles svetainėje. 
Kliu'bas laikys savo 12-ta meti
ni “Tea and Fashion Show” 
Nedelioj, Rugsėjo (Sept.) 18- 
ta diena, Lakewood svetainėje, 
antra valanda po pietų. Muzi-

York, Main?. — U. S. augsz- 
cziausio Korto teisėjas Wiley 
B. Rutledge, 55 metu .senumo, 
kuris sirgo trumpa laika, nu
mirė pereita Su'bata, York Vil
lage ligonbute. Paliko paezia, 
sunu ir dvi dukterys. Velionis 
gimė Cloverport, Kentucky. 
Laidotuves in vyko Seredoje, 
Washington, D. C.

Doylestown, Pa. — Keturios 
deszimts septynių metu am
žiaus buvusio jurininko lavo
nas buvo surastas daržinėje. 
Jis buvo pasikoręs nuo rastu. 
Policijantai dažinojo kad ne
gyvas žmogus buvo Walter W. 
Prusse, kuris dirbo'in Atlantic 
Refinifig kompanijos fabriką. 
Jo žmona užtiko ji kabanti nuo 
lubu. Jis palieka savo žmona 
ir du sūnūs. Kodėl ir del ko
kios priežasties jis save nusi
žudė? Net policijantai, nei jo 
žmona negali pasakyti.

— Ir melagis pasako teisy
be, bet tik tada, kada buna pa
sigėrės.

27 BARJKG stunts
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WORLD CHAMPION AUTO DAREDEVILS

$700,000 Fleet 
of New '49 

Fords

SEE This Daring 
Jump in a 1949 Ford
A New Ford, raced at high 
speed up a ramp and leaped 
high in the air over another 
new 1949 Ford racing under* 
necth. Don't miss this excit
ing challenge with danger.

RACING I 
ROARING! 
JUMPING!

The Thrills of 
a Lifetime

As Featured

‘LIFE
Sat. Eve. POST

TIME
. Paramount

News

--------Szitas---------

AUTOMOBILIU 
PERSTATYMAS

--------Invyks---------

MAHANOY CITY 
Nedelioje, SEPT. 18 

West End Stadium 
2:30 Valanda Po Pietų

Praszome Atsilankyte Ant 
Szito Perstatymo!

rs/WVWWWWWWWWV*

Atlantic City, N. J. — Utar
ninke, apie 4:30 valanda isz ry
to, gaisras kylo ant “Million 
Dollar Pier” prieiros tylto. 
Bledies padaryta ant $200,000.

Brooklyn, N. Y. — Ponia 
Agnieszka, pati Vinco Buksz- 
naiezio (Buck) isz Brooklyno, 
kuri svecziavosi pas savo gi
mines mieste St. Clair, Pa.,

OAK LAWN, CHICAGO, 
ILL. — Trys vaikai, vyriau
sias isz j u tik penkiolikos metu 
amžiaus, greitai pribėgo prie to. 
sudužusio ir deganezio eropla- 
no ir isztrauke du žmones isz 
to eroplano pirm negu jo gazo
lino tankos susprogo.

Mažas, keturiems važiuoti 
Fairchild eroplanas užkliuvo 
už elektros dratu, ir nukrito.

Vaikai, Jack Lucas, 12 me
tu; John Gilpin, 14 metu ir 
Ray Nygaard, 15 metu am- 

i žiaus tuo sykiu maliavoj o stu- 
ba. Jie iszgirdo kai to eroplano 
inžinas nutilo ir paskui kai jis 
trenke in žeme. Jie paliko savo- 
maliavojimo darba ir greitai 
pribėgo prie to eorplano.

1 Trenksmas to eroplano iszmete į 
du žmones, bet du kiti buvo be i 

’ sąmones deganeziame eropla-
' ne. Vaikai greitai isztrauke 

’ i tuodu žmones. Ir kaip tik in

HAZLETON, PA. — Apie 
du szimtu studentu isz Hazle 
Township Augsztesniosios Mo 
kyklos sustraikavo ir nutarė 
neeiti in mokykla, kai j u mo
kyklos sztabas nutarė sziais 
metais neturėti footboles spor-

STRAIKOS, 
TRIUKSZMAS 

IR MAISZTAS

staiga susirgo ir likos nuvežta į. iaįka, nes už keliu sekundų tas 
in Good Samaritan ligonbute, 
Pottsville, Pa., kur numirė. 
Velione gimė Lietuvoje, atvy
ko in Amerika daugelis 
atgal. Paliko savo vyra ir du 
sunu.

eroplanas susprogo in szmote- 
lius.

metu! REIKALAUJA 
$40,000

ŽMOGŽUDŽIAI 
TEISME

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

troko draiverys važiavo labai 
greitai, kai suvažinėjo jos vai
ką. Ji sako kad tas draiverys

! taip greitai važiavo kad jis ne-!
Dolly Thompson Dean, sako 
kad tos moteriszkes sūnūs, mo
tinos insakytas, nuėjo in szte- 
beli ir nuszove ta žmogeli, 
Wade N. Woolridge, praeita 
Spalio (Oct.) menesi. Kai jis 
sugryžo in stuba ir ten dar bu
vo girdėti kai tas paszautas 
žmogelis verkia ir dejoja, jis j 
sugryžo ir paleido dar kita 
szuvi jam staeziai in veidą.

Paskui visa szeimyna pasi- tukstaneziu už kasztus. 
dalino to žmogelio drabužiais 
ir kitais dalykais.

Szita naszle Dolly Thomp ! SUSIKIRTIMAI PO 
son Dean, po tos žmogžudystes 
iszbuvo tenai dar penkis mene
sius.

Kai valdžios advokatas jos 
užklausė: Kodėl jis taip ilgai 
tenai pasiliko? Ji trumpai at
sake kad ji bijojosi iszeiti, pa
sitraukti, bet nepasiaiszkino 
kodėl ir ko ji bijojosi.

Valdžios advokatas Albert 
W. James tada jos staeziai už
klausė: Ar tik ji nebuvo in ta 
sunu, kuris papilde ta žmogžu
dyste insimylejusi? Ji prisipa
žino kad taip ir buvo.

Sūnūs Robert Brennan yra 
dabar intartas už ta žmogžu
dyste, o jo motina yra intarta 
kaipo į)agelbininke.

Delaware valstijos instaty-s 
mai toki pat bausme 
ant pagelbininko, kaip 
prasikaltėlio.

Teismas dabar turi 
iszeitis: Jiemdviem kartuves 
ar iki gyvos galvos kalėjime. 
Teismas gali patarti pasigailė
jimo, bet teisėjui neprivaloma 
to patarimo laikytis.

Tas nužudytas vyras buvo 
atvažiavęs isz Roanoke, Virgi
nia. Jis buvo atsiveszes su sa
vimi tris didelius baksus dra
bužiu ir daigtu ir du pilnus la
gaminus. Jo dukrele ir jo gimi
nes teisme pripažino daug 
daigtu kaipo to Woolridge, ku-' 
rie buvo surasti Brennan szei- 
mynos namuose.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

galėjo savo troka suvaldyti.
Jos vaikas, Robert J. Rees 

buvo suvažinėtas ir ant smert 
užmusztas Lapkriczio (Nov.) 
asztuoniolikta diena, 1948 me
tuose, kai jis bovinosi prie sa
vo namu.

Motina dabar isz kompani
jos reikalauja dvideszimts 
penkių tukstaneziu už jai pa
daryta iszkada ir penkiolika

uždeda
ir ant

tik dvi

VISA EUROPA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

r
Szitas mokyklos sporto 

klausimas pasiekė net ir poli
tikierius, kurie dabar stengia
si užimti dvi vietas ant Moks
lo Sztabo. Jiedu prižada kad 
jiedu sugražins Footboles 
sportą toje mokykloje jeigu 
jiedu bus iszrinkti. Studentai 
marszavo apie mokykla ir per 
Hazleton miesto ulyczias ir 
szukavo ir plakatus neszioja 
ant kuriu buvo paraszyta: “Be 
sportu nėra mokyklos.”

Apie trys szimtai studentu 
pasiliko mokykloje ir nedaly
vavo szito j e parodoje.

Ana sanvaite Mokslo szta-
• \

bas nutarė sziais metais netu
rėti footboles sporto už tai kad 
mokytojas Vincent Boyle buvo 
pareikalavęs keturiu szimtu 
doleriu jeigu jam reikes tuos 
futbolininkus sziais metais 
mokinti; jis tiek pat pareikala
vo del mokinimo basket-holes, 
kriapsziasvaidžio sportui.

Mokytojas Vincent Boyle 
pasiliko kaipo mokytojas bet 
nesutiko mokinti sportininkus 
jeigu jam nebus už tai primo
kėta.

Mes nežinome kaip musu 
skaitytojai in szitokias strei
kas žiuri ir ka jie mislina, bet 
mes staeziai sakome kad vi
siems tiems streikuojantiems 
studentams reikia gero diržo. 
Ne tik jiems, bet ir ju tėvams.

Mums labai gaila tokios mo
kyklos, tokiu mokytoju ir to
kiu tėvu, jeigu tokie snargliai 
gali savo naravus varinėti ir 
straikas paskelbti.

Apart szitos mokyklos spor
tu klausimo, mes drystame sta
eziai pasakyti, kad footboles 
sportas per daug intekmes turi 
musu mokyklose. Ar mes savo 
vaikus siuneziame in mokyk
las ir kolegijas kad jie taptų 
petingi ir raumeningi burlio
kai ar mokyti žmones?

Musu mokyklos, musu kole
gijos, musu universitetai ir vi
si musu studentai ir mokslei-

Ispanijos uosta, kur Amerikos 
laivai nebuvo nuo to laiko ka
da Generalissimo Franco pra
dėjo ta kraszta valdyti.

Aiszkus dalykas, kad tas 
valdovas, diktatorius General
isimo Franco dabar savo žmo
nėms pasigirs, kad tokios ga
lingos tautos kariszki laivai 
atplaukė kaipo draugai in jo 
uosta ir kad vyriausias AdmL , 
rolas pas ji užėjo in sveczius.

Musu politikieriams ir. dip-:: 
liomatams baisiai nepatinka, 
nes jie yra atžagariai nusista
tė priesz Ispanijos valdžia, sa
kydami, kad ji yra Diktato- 
riszka ir Faszistine. . • y

Musu augszcziausi karinin
kai jau seniai sako, kad reikia 
kokias nors sanlygas sudaryti 
su Ispanija, nežiūrint kaip 
mums ta valdžia nepatinka. 
Jie priparodo, kad Ispanija 
mums butu labai reikalinga 
jeigu iszkiltu karas su Rusiją. >

Tie musu dipliomatai labai 
keistai kalba ir dar keiseziau 
daro. Jie pasmerkia Ispaniją 
už tai kad Ispanijos valdžia 
jiems nepatinka, ir paskui mi
lijonus doleriu paskiria Yugo- 
slavijai, kurios valdžia yrą 
staeziai prieszinga musu val
džiai. Koks ežia skirtumas, 
mes negalime suprasti.

NIAGRA FALLS, N. Y. — 
Daugiau negu penkiolika žmo
nių buvo sužeista kai unijos 
darbininkąi užsipuolė ant dar
bininku, kurie nepaisindaini 
straiku ėjo in savo darbus in 
Bell Aircraft fabriką.

Valstijos Bendras Advoka
tas, William E. Miller, kreipia
si in Gubernatorių Thomas E. 
Dewey ir praszo kad jis czia 
pasiunstu valstijos vaiska. 
Valstijos Bendras Advokatas, 
William E. Miller iszleido dvi
deszimts penkis ingaliojimus 
suaresztuoti beveik visus Au
tomobiliu ‘Unijos vadus kurie 
szitas straikas veda.

Penki jau buvo suaresztuoti 
ir sėdi kalėjime be jokios kau
cijos.

Gubernatorius Dewey su- 
szauke susirinkimą Unijos va
du ir valdžios atstovu ir polici- 
jantu, stengdamasis tas strai
kas sustabdyti ir visus nura
minti ir numalszinti. Guberna
torius sako, kad jis nieko nesa
ko ir nieko nenori sakyti apie 
straikas ar apie derybas, bet 
jis nori tik Triukszma ir 
Maiszta sustabdyti.

Unija sako kad Bell Aircraft 
fabrikantai yra pasiryžę su
naikinti unija ir visus unijus 
atstovus ir narius iszvaryti isz 
savo fabriko.

Miesto policijantais negalė
jo sustabdyti unijos vadu ir j u 
atstovu, kai jie užsipuolė ant 
tu kurie dabar dirba tame fab
rike. Unijos nariai susikirto su 
tais kurie be unijos pavelinimo 
dirba. Jie tuos darbininkus ap-
musze j u automobilius apver- AMERIKA REMIA 
te, autobusus sustabdė. Jie ki
tus nusivijo prie pat namu ir 
tenai ant poreziu juos daužė ir 
musze. Moterys, žmonos ir vai
kai verke ir spiegė. y

Mums visai ne dyvai kad ke
li laikrasztininkai jau staeziai 
ir vieszai pasisakė kad jie ne
paiso ka j u skaitytojai sakys 
ar darys, bet jie nuo szio laiko 
yra atžagariai ir atkakliai nu
sistatė priesz visas unijas. Jie 
sako kad darbininku unijos, ar 
tikriau sakant tu uniju vadai 
sziandien valdo darbininkus 
arsziau negu Hitleris valde, ar 
Stalinas dabar valdo. Jie sako 
kad darbininkas neturi jokios 
laisves, jokio balso savo unijo
je, kuria vadai valdo ir veda.

SENELE BADAUJA
------ >>

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Policijantai tos biednos, 
du mirsztanczios seneles 
szeniuose rado keturias ban- 
kos knygutes, kurios parodo 
kad ji bankose turi asztuonios 
deszimts du tukstaneziu dole
riu. . .

ba- 
ki-

negali pasiprieszinti ir vįaį paskutine vieta palaiko 
Amerika užkibinti. Bet musu moksl8 kaip tik už tai kad 
karininkai tik galvas pakrato 
ir sako, kad “visu tu Diplio- 
matu akys gali labai greitai at
sidaryti ir pamatyti galinga ir 
drąsu Stalina.”

Kitas Pasaulinis Karas gali 
labai greitai prasidėti Yugo- 
slavijoje.

Jeigu tik Stalinas su Yugo- 
slavijos Tito susikirstu, tai ta 
paezia diena devyni krasztai 
jau in kara stoja; Yugoslavia, 
Rusija, dalis Vokietijos, Len
kija, Czekoslovakija, Rumuni
ja, Vengrija, Bulgarija ir Al
banija.

Isz visu tu Balkanų krasztu _
Yugoslavia yra galingiausia, ! vai? Kur tu tėvu protas? Czia 
Ji galėtu pati sau viena visus ne tiek tie kvailiai studentai 
juos sykiu sumuszti, jeigu Sta- kalti, kiek ju tėvai.
linas su savo Raudonąja Armi
ja nestuotu jiems in pagelba.

Yugoslavai galėtu ir priesz 
Rusijos galingas armijas per į 
kelis menesius atsilaikyti, bet 
paskui jau turėtu ar pasiduoti 
ar rasti pagelbos isz kitur.

Jis

Amerikoje sportininkas yra 
daug labiau gerbiamas negu 
mokslinczius. Mes giriamies ir 
didžiuojamies savo mokslo in- 
staigomis, bet tai reiszkia tik 
murus ir kambarus, bet ne 
mokslo žmones. Tas kuris mo
kina ir lavina futbolininkus 
gauna tris ar keturis sykiu 
daugiau algos negu geriausias 
profesorius universitete. Ir vi
sa tai mums nepatinka.

Bet kai pienburniai, tikri 
snargliai drysta pasiprieszinti 
mokyklos valdžiai, tai jau lai
kas paimti diržą ir jiems kaili 
gerai iszpilti. Kur tu vaiku te-

VYRAS SU SZUNIU 
SUIMTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

telefoną prasesze kad jos vy
ras ir szuva randasi kalėjime, 
ji policijantui pasakė: “Asz

Neužmirszkite kad dabaj 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams tuoj aus atvažiuosiu ir nabaga 
o $3.00 ant puses meto. szuneli parsivesziu.’

YUGOSLAVA TITO
(Tasa Nuo 1 Puslapio) Z1

nuszove musu eroplana ir nu
žudė musu lakūnus kareivius, 
kurie skrido be jokiu ginklu? 
Ar mes neatsimename, kad tas 
pats Yugoslavas Tito prakeikė 
ir apszmeize visus Kapitalisti
nius krasztus? Ir dabar mes 
jam skubinamies su milijonais 
doleriu, už tai kad jis susipesze 
su savo dede Juozu Stalinu!

PENKIOLIKA
KUNIGU SUIMTA

AMERIKOS LAIVAI
ISPANIJOJE

Laivyno Komandorius 
Užėjo Pas Gen. Franco

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Bažnyczios ir diplio- 
matijos szaltiniai praneszą, 
kad penkiolika Kataliku Baž
nyczios kunigu buvo suimta ir 
suaresztuota praeita sanvaite, 
ka valdžia be jokiu baiku pra
dėjo panaikinti ir nutraukti- 
visus susisiekimus kunigu su 
Kataliku Bažnyczia Romoje.

Valdžia nori kad visi Kata
liku Kunigai nutrauktu santy-

Valdžia jau dabar yra uždai-

MADRID, ISPANIJA. — 
Keturi Amerikos kariszki lai
vai inplauke in Ispanijos uosta 
apsilankyti. Amerikos Laivy- kius su savo Vyskupais ir su 
no Komandorius Viduržemiu visa dvasiszkijos vyriausybe. 
Jurose užėjo pas Ispanijos val
dovą, Generalissimo Francisco rius visas Kataliku mokyklas, 
Franco ir su juo pasisznekejo uždraudus Katalikiszkaja 
per visa valanda. ' spauda, nepavelina Vysku-

Nors Prezidentas Trumanas Pams siunsti laiszkaus savo 
ir Amerikos Sekretorius sako kunigams.
kad nieko tokio svarbaus nėra Czekoslovakijos Katalikai ir 
isz tokio apsilankymo, ir kad ju Kunigai jokiu žinių negali 
Amerikos Laivynui v a 1 i a gauti isz savo vadu, isz savo 
plaukti in tuos krasztus kuriu Vyskupu. Jie tik tiek žino apie 
valdžia Amerikos Tarybai he- savo vadus, kiek Amerikos ir 
patinka, bet visgi ežia matyti; Anglijos radijai jiems praneš 
koks nors žingsnis; ežia buvo sza.
kokia nors priežastis, kad ke- ----------------------
turi didingi ir galingi Ameri- Pirkie U. S. Bonus Sziandienl 
kos kariszki laivai inplauke m - •----------


