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stabdė Amerikos
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aszelpa
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Trumanas labai 
gražiai patarnavo Juozui Sta
linui, kai- jis viĮszai pranesze, 
kad Rusija jau tpri Sprogstan- 
czia Atomine Bomba. Jeigu 
pats Stalinas butu tai prane- 
szes, retas kuris butu jam in- 
tikejas.

Dabar nei Trumanas, nei 
Stalinas nesirengia kalbėti ar 
tartis apie Taika. Stalinas dar 
liski palauks kol Rusija pasi
gamins daug tu Atominiu 
Bombų. Tada jis jau galės ge
riau derintis.

Generolas Omar Bradley, [ 
Pirmininkas Amerikos Sztabo 
Karininku, sako kad Amerika 
turės pasiunsti in Europa ke
lias divizijas kareiviu, parem
ti tas tautas priesz Rusija.

Trumanas tik tris dienas pa
lauke, kai musu mokslincziai 
ir agentai dažinojo apie ta Ru
sijos Atomine Bomba, ir pasi
skubino būti pirmutinis mums 
praneszti.

Daug musu mokslincziu ir 
augsztu karininke labai apsi- traukti in teismą 
riko savo skaieziavimais ir

| WASHINGTON, D. C. — CLEVELAND, OHIO. — 
Mainieriu unijos bosas ir va- Darbininku Unijų Vadai jau 

i «’ • e e I
' das, John L. Lewisas, atvažia- pernai pasižadėjo Senatoriui 
vo in Washingtona derintis ir Taft atkerszinti, už ta “Taft-Į 
pasiszneketi su. Mainu Kom- Hartley Instatyma,” kuris su

varžo uniju vadu veikla. Jie 
pasižadėjo szimtus tukstan- 
cziu doleriu paskirti del tu 
Rinkimu, kad Senatorių Taft 
sumuszti per Rinkimus.

Republikonu Partijos Vadai 
dabar paskelbia, kad jie suly
gins doleri su doleriu ir dar su 
kaupu prides per tuos Rinki
mus, kad ju partijos narys, Se
natorius Taft butu vėl iszrink- 
tas.

Iszrodo kad Ohio valstijoje 
bus brangiausi Rinkimai atei- 
naneziais metais, kai Unijos 
pradės pinigus pilti ir kai Re- 
publikonai tu paežiu pinigu 

Mainie-' nepasigailės. Gal tada papras
tas žmogelis gaus sznapsa, alų

JOHN L. LEVAIS 

panijos atstovais apie Paszel-:

riams.
Czvertis milijono Mainieriu' jr ci=ara nu° kiekvieno politi- 

dar dabar straikuoja, reika- 
laudami kad kompanijos mo
kėtu in ta Paszelpos ir Pensi-

kierio per tuos rinkimus.

t Blaivininkai Laimėjo Oklahoma 
Vals., Nevalia Parduoti Svaigi* 
nineziu Gėrimu; Anglija Reika* 
jauja Kad Amerika Jai Pasiuns- 
tu Atom Bombų Del Apsigink* 
lavimo; U. S. Pripažins Ispanija

OKLAHOMA, VALS. — 
Jau penkta syki in keturios de- 
szimts viena meta Oklahoma 
valstija nubalsavo kad ji prie 
Blaivininku priklauso, kad; 
czia nevalia parduoti ar gerti 
jokiu svaiginineziu gėrimu.

Tulsa miesto valstybinis ad- i 
vokatas Albert G. Kulp, kuris 
yra Blaivininkas, visiems pa
tarė ta Blaivininku Instatyma 
panaikinti, bet bažnycziu va
dai toki szturma šukele toki 
vaju sudarė, meldiesi su savo
parapijiecziais ir visiems insa-j pa įr pensija savo 
ke balsuoti už Blaivybe, kad 
tas instatymas vėl pasiliko.

Daug dvasiszkiu insake sa
vo parapijiecziams melstis, 
pasninkauti ir balsuoti, kad ju
valstija pasiliktu blaivi. Taip jos Fonda., 
ir buvo. Kietos Anglies Mainieriams

Visi Butlegeriai, tie žmones buvo pavėlinta sugryszti in sa- 
kurie pristato gero sznapso, Vo darbus, u? tai kad Lewisas 
nepaisant visu Instatymu da- sake, kad ju darbai nieko ben- 
bar džiaugiasi, nes jiems biz
nis vėl eis kaip ėjo.

Oklahoma valstijoje, kur vi-: 
sokis svaiginantis gėrimas yra' 
valdžios uždraustas, galima 
nusipirkti sznapso dar pigiau gįasį pasiprieszinti straikomis. 
negu tose valstijose, kur yra, jįe nesupranta kaip tas Pen- 
pavelinta ta sznapsa pirktis ir; sįjos Fondas yra vedamas, jie 
parduoti. nežino kas ji prižiūri, jie neži-

Pas mus kai žmogelis nori. no kiek kuri kompanija in ta 
bonka sznapso, jis turi nueiti Fondą inmoka, jie nežino kur, 
in sztora ir nusipirkti ir bran-; kam ir kiek yra ar buvo isz- 
gias taksas užsimokėti, bet mokama.
Oklahoma valstijoje tokis 
žmogelis turi tik paszaukti sa
vo Butlegeri, ir jam atnesz 
jo namus geriausio sznapso

(Tasa Ant 4 Puslapio)
ir:

TVANAS
ISPANIJOJE

20 Žmonių Žuvo; 
Daug Iszkados

MADRID, ISPANIJA. —
Tvanai labai daug iszkados pa
dare Ispanijoje. Daugiau negu 
idvideszimts žmonių pražuvo 
per ta tvana. Valdžia pranesza 
kad iszkados yra padaryta už 
daugiau negu 70,000,000 pese
tas, ar, musu pinigais skaitant, 
$6,370,000.

Daugiausia iszkados pada
ryta apie Velenci ir Castellon
apylinkes. San Sebastian ir vadus, o tie kurie turėtu gauti, 
Santander miestai buvo visisz- visai nieko negauna, 
kai užpludinti, paskandinti.

Baisiai daug iszkados pada
ryta ant ukiu ir ten kur ryžiai 
ir kiti daigtai buvo sudėti del 
pasiuntimo in užsieni.

PHILADELPHIA, PA. —
Nors dabar visi Demokratai I w . J iužsigintu ir neprisipažintu 
kad taip yra, bet vienas ju va-

dro neturi su szituo susikirti
mu su Minksztos Anglies Kom
panijomis.

Szita syki Mainieriai jau ne
rimauja ir net kur-ne-kur sten-

Kai kuriose vietose eina 
gandai, kad unijos darbinin
kai ir vietiniai atstovai netei
singai iszmoka tas Pensijas.

Mainieriai turėjo daug dau
giau gauti isz to Fondo negu 
jie po tikrovei gauna. Ne tik 
mainieriai, bet ir ju szeimynos 
turėjo būti aprūpintos ligoje 
ar bedoje. Bet retai kur tokia 
Paszelpa matyti. Mainieriu 
žmonos gimdo savo vaikus na
mie už tai kad jis neturi gana 
pinigu važiuoti in ligonine. O 
ežia tas Fondas turėtu parū
pinti ligonine, daktara ir slau
ge.

Kitur Unijos. Komiteto Va
dai pareikalauja, kad tas ku
ris gauna Pensija, dali tos Pen
sijos jiems atiduotu. Kitose 
vietose tie, kuriems ta Pensija 
visai nepriguli gauna Pensija, 
už tai, kad jie pažinsta unijos

Mainieriu Unija praleido 
milijonus doleriu ir niekas nie
kur neinate ir neskaitė jokios 
apyskaitos del tu pinigu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

i UNIONTOWN, PA. — Mainierys, Geo. 
H. Livengood apskundė Mainieriu Unijos 
Bosą, John L. Lewisa ir dabar nori ji pa-

das vienam laikrasztininkui įspėjimais, sakydami, kad Ru-j 
prasitarė ana diena, kad De- ^ms ^ar metus kol ji 

Philadelphi- &ales tokia Atomine Bomba 
ya_ pasigaminti.

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson Tarybai ir karinin- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

mokratu Partija
joje pradės savo Rinkimu

(Tasa Ant 2 puslapio)

STRAIKU
TAIKINTOJAS

Cyrus S. Ching-, yra Prezi-' 
dento Trumano paskirtas kai
po straiku taikintojas, kaipo 
tarpininkas tarp fabrikantu, 
kompanijų ir darbininku.

ADVOKATAS
SUIMTAS

Pardavinėjo Kūdikius
NEW YORK. — Irwin Sla

ter, New York miesto advoka
tas, buvo suaresztuotas ir su
imtas. Jis yra intartas kad jis 
atveszdavo isz Floridos mažus 

, kūdikius ir juos parduodavo 
i bevaikiems žmonėms. Jis gau

davo po kelis tukstanezius už 
i tokius kūdikius. Katalikiszko- 

ji draugyste kuri rūpinasi ma- 
■ žais kūdikiais ji apskundė.

Floridos valstijoje nėra už
drausta taip parduoti kudi- 

; kius. Tenai merginos, kurios 
susigraibsto kūdiki ar mote
rys kurios kūdikiu nenori, gali 
labai lengvai ir pigiai tekiuCYRUS S. CHING

Kai Plieno darbininkai su- nenorineziu kūdikiu nusikra- 
straikavo, tai jis suszauke ben- tyti. O tokie advokatai tokius 
dra susirinkimą, mitinga tarp kūdikius nusiperka ir paskui 
unijos vadu ir kompanijos at- parduoda tiems kurie nori ku- 
stovu in Washingtona. dikiu.

Jo tarpininkavimas iki sziol 
mažai ka pagelbėjo,
unija nei fabrikantai nenori 
nei tartis nei susitaikinti.

Eina gandai, kad jeigu strai- 
kos Plieno fabrikuose dar pra
sitęs kokia sanvaite tai pats 
Trumanas 
Taip pat 
Minksztos 
Straikas.

turės insikiszti. 
ir sakoma apie 

Anglies Mainieriu

los kambarius, kur sužeistieji 
buvo nors laikinai aprūpinti.

Valstijos policijantas. Kapi
tonas Tom Glassrock sako, kadi 
inžinas ir septyni karai nu
gramzdėjo in ta griovi.

Traukinys nukrito apie sep
tynios deszimts penkias pėdas. 
Nors ežia lygumos, bet dideli 

i lietus iszplove daug vietų ir 
paliko prudus ir griovius.

Szitokis skundas kasztuos keletą tukstan- 
cziu doleriui ir dabar tas mainierys jieszko 
paramos ir pagelbos tam savo skundui.

Dvi sanvaites atgal mainierys George 
II. Livengood, invede savo skunda, reika
laudamas, kad tie kurie veda ir prižiūri 
“Mainieriu Paszelpos Fonda,” duotu apy
skaita. Czia, reiszkia ir Lewisas turėtu 
duoti tokia apyskaita ir vieszai paaiszkin- 
ti: “Kaip tas Fondas yra vedamas, kiek 
pinigu ineina, kiek ir kam yra iszmokama?

Mainierys Livengood sako:
pinos in visus Baramos ir pagelbos, nes sl0™kij°s- care »rsamzacl- 
1 ‘ t . Ja, kuri isz Amerikos tiek daug
mums reikes tukstanezius doleriu parūpinti maisto siuntė ir siunezia in 
svietkus in Washingtona ir ten juos per |X“
tardymą iszlaikytiPennsylvanijos “Quakers” 

kurie laikosi savo tikėjimo ir 
savo nusistatymu, ir kurie la
bai gražu labdarystes darba 
vede tuose krasztuose dabar 

- yra iszguiti. Kataliku “Cari
tas” “Meiles” draugyste, ku
ri per Katalikiszkas Draugys
tes daug pinigu, maisto ir dra
bužiu buvo surinkus ir tiems 
krasztams padovanojus, dabar 
jau yra iszstumta ir jos darba 
užima valdininkai, kurie savo 
žmonėms visai nieko neduoda 
ir negali duoti.

Dipliomatai isz Europos sa
ko, kad ne už ilgo Amerikie- 
cziams visai nebus galima su- 
szelpti tuos žmones rytinėje 
Europos dalyje.

Mat Rusijai baisiai nepatin
ka, kai Amerika taip duosniai 
aukoja, duoda ir szelpia, kada 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KREMLINO
PASZELPA

n

“Asz krei-

LONDON, ANGLIJA. — 
Stalinas dabar stengiasi pa
kirsti Amerikos intaka visuose 
krasztuose, kur jis valdo ar 
kur Komunistai yra inlinde.
* Amerikos Paszelpos Drau
gystes dabar yra spaudžiamos 
ir iszvaromos isz Vengrijos, 
Rumunijos, Lenkijos ir Czeko-

TRAUKINYS NUBĖGO NUO RIEKIU

Apie Szimtas Trisdeszimts Žmonių 
Važiavo Ant To Traukinio.

4 Žuvo; 75 Sužeisti

MEADE, KANSAS. Greitai važiuo-
Už tokius kūdikius tokie ad-!jantis Rock Island traukinys nubėgo nuo 

nes nei vekatai gauna po kelis tuks- i . . , . . . .
tanezius doleriu. Tokis biznis j neini, begiu ir nukrito m griovį, kuri ne
yra varomas beveik: visur, nors įus įyyg iszploVCS. ' ' į

Jau tikrai
keHs tukstand daugiau negu

sužeisti.
nuo ten

beveik visu valstijų instaty-1 
mai uždraudžia. Žmones kurie’ 
nori kūdikio beveik visados - 
sutinka kad ir 1___ ______
ežius doleriu užmokėti ir nie-'y^ 
ko niekam nesako, bile tik jie 
gauna toki kūdiki. toli

žinoma, kad keturi žuvo ir 
septynios deszimts penki bu- 
Fowler, mažas miestelis ne- 
tuojaus atidarė savo mokyk-i
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Kas Girdėt
kams reikalauti, nepaisant ar 
biznis ir pramone .tiek gali 
mokėti ar ne. Tyla Gm Naujas Lietuviu Transportas

Kongresas paskyrė 5,800 mi
lijonus doleriu del Marshall 

'Plano Europai ir pusantro mi
lijono doleriu iszkasavoti žio
gus vakariniuose krasztuose, 
bet nėra gana pinigu del ligo
nines Chicago je, kur Daktarai 
stengiasi surasti kaip žmones 
gydyti nuo vėžio ligos.

iszDarbininkas sziandien 
savo pedes duoda dvideszimts 
keturis centus nuo kiekvieno
uždirbto dolerio valdžiai. Szi-I • „

j Jdiil 1 dbZ V 11
j • . •__ * _ ~___ — _ __ _______tie pinigai nemažina musu 
kraszto skola, nes ju neužten
ka del iszkascziu.

Kanados Lietuviu Skautu 
draugija iszleido nauja žurna
lą, užvardinta “Skautas.” Lei
dėjai atsipraszo už pirmo nu
merio trukumus, pasižadėdami 
ji patobulinti. Pirmasis nume- 
rys nieko sau, nors drukas, 
szriftas'prastas, ir sunku skai
tyti. Redakcija praszo para
mos isz skaitytoju ir isz raszy- 
toju. Žurnalo tikslas geras, 
bet mes abejojame ar bus gali
ma surasti gana jaunimo toki 
žurnalą remti, ji skaityti ir 

ežia Amerikoje. 
Bet visgi, “Saules” sztabas 
viso gero vėlina.

Beveik visose valstijose Ad
ministracija ir Taryba sau 
sibalsavo daugiau pinigu 
iszlaidu.

nu- 
del

Gandai eina kad vel bus 
daug straiku, nors pradžioje 
metu iszrode kad sziais metais 
darbininku vadai neiszdrys 
iszszaukti straikas.

Mes sziandien mokame 
džiausiąs taksas, bet valdžia 
vis giliau in skolas lenda.

di-

Paszelpa. bedarbiams ir se
niems dabar dar daugiau kasz- 
tuoja. Apie vienuolika milijo
nu žmonių dabar ta paszelpa 
pasinaudoja.

Nuo szio laiko, per ateinan
ti rudenio rinkimu, per daug 
netikėkite tiems politikieriams 
kurie prakalbas sakys ir va
jus vėl del rinkimu. Jie, prima
nė jums ir dangų prilenktu 
priesz rinkimus. O po rinkimu 
mes ju visai .jįei nematysime.

Kad ir bagocziausias ir ga
lingiausias. krasztas negali 
taip bizni vesti. Mes negalime 
amžinai skolintis, giliau in 
skola lysti.

Nors musu skaitytojams bai
siai nepatinka kai mes raszo- 

' me apie bagoezius, o ypatingai 
jeigu mes tokius bagoezius už
tariame. Bet, kas teisybe, tai 
ne melas. Musu bagoeziai jau 
per daug yra taksojami. Jie 
dabar turi per taksas valdžiai 
sugražinti apie septynios de- 
ėzimt septinta procentą savo 
inėigos. Už tai jie dabar nela
bai rūpinasi nei darbu nei biz
niu. Jie daugiau baliavuoja ir 
sau važinėja ir savo pinigus 
praleidžia. Jie nenori savo pi
nigus indeti in kokius ten fab
rikus, nenori statyti ofisus ar 
atidaryti naujas mainas, nes 
jie nenori nei dolerio uždirbti. 
Jie sako, kam jiem dabar rū
pintis apie pelną ar uždarbi, 
kai jie ir taip gana turi; o jei
gu daugiau užsidirbs, tai val
džia dar daugiau isz ju atims.

Amerikos didžiūnai ir poli
tiniai mokslincziai dabar jau 
prisipažinsta kad Amerikos 
Taryba ir valdžia baisia klai
da padare Kinijoje. Ta klaida 
mums kasztavo keturis tuks- 
tanczius milijonu doleriu. 
Sveiko proto žmogus galėjo 
isz pat pradžios matyti kad 
ežia baisi klaida, kad Kinijoje 
randasi tiek Demokratijos ir 
laisves, kiek randasi Rusijos 
Sibire.

Politikieriai, pramones va
dai, dipliomatai ir Amerikos 
Tarybos nariai mums saldžiai 
kalba ir sako kad už keliu me
tu viskas bus tvarkoj. Bet, 
kaip dalykai dabar .stovi, 
mums ims apie dvideszimts 
penkis metus atsipeikėti nuo 
to praūžusio karo.

John Maragon, kuris yra 
arti Prezidento Trumano 
szirdies, buvo patrauktas in 
Kongreso Komisijos Teismą 
pasiaiszkinti isz kur jis tiek 
pinigu susirinko, toki turte
li susikrovė. Jis buvo intar- 
tas kad jis visokias malones 
fabrikantams iszdalindavo 
už kyszius.

Szitas Ponas ir savo taksu 
nėra užsimokejes. Pernai jis 
in bankas insidejo $119,608, 
o kai savo taksas mokėjo jis 
pareiszke kad jis tik $30,000 
turėjo.

Kongreso Komisija teipgi 
priparode kad per kara jis 
vienam fabrikantui parūpi
no kariszka eroplana skristi 
su bizniu in Europa, ir kad 
jis parsivežė isz Paryžiaus 
labai brangiu kvepalu in 
szampano bonkas, kurias jis 
sake jis veža namo Preziden
tui.

Bet, kai jis buvo paszauk- 
tas pasiaiszkinti, jis nei ne- 
vaptelejo, tikėdamas, kad 
tyla geriausia Byla. Jis ge
rai žinojo, kad jeigu jis tik 
iszsižios, jis pats save pa
smerks, nuteis. O jis teipgi 
gerai žinojo, kad kol Tru- 
manas yra jo draugas, nie
kas kitas nieko nereiszkia. 
Taip ir buvo.

Amerika dabar visiems kaip 
koks Kalėdų Diedukas szvais- 
to milijonines dovanas, nežiū
rėdama kad jos iždas tuszczias. 
Dabar galima tikrai sakyti 
kad Amerika yra melžiamoji 
karvute. ,

NEW YORK. — Spalio Oct. 
10-ta d., laivu “General Muir” 
in New Yorka atvyko szie Lie
tuviai Tremtiniai:

Andriunas, 1124 Wallace St. 
Philadelphia 23, Pa.

Arnastauskas, Saline ir Jur- 
609 W. 204th St., New

Mackeviczius, Petras, 139 
Berry St., Brooklyn, N. Y.

Masiulyte, Ona, 5624 W. 65- 
th Pl., Chicago 38, Ill.

Masiuliene, Juze, 200 W. 54

Aušrotas, Antanas ir Mari
ja, 553 46th St'., Brooklyn 20,

Baltūsis, Edvardas, 1927 
Quincy Ave., Racine, Wise.

Renokraitis, Dale, Adele, 
Vitalius ir Vincentas- 481 Lin
coln Ave., Brooklyn, N. Y.

Barauskaite, Prima, 119-32 
201st St., St. Albans, 12, L. I.,

Masiulyte, Aleksandra, 200 
W. 54th St., New York, N. Y.

Mažeika, Povilas, Elena ir 
Maria, Glen Head Rd., Glen 
Head, L. I. N. Y.

Morkūnas, Jonas, Janina ir 
Algimantas, 330 Milne St., 
Philadelphia, Pa.

Navickas, Petras, 42 Vine 
St., Brockton, Mass.

Nasvytis, Mindaugas ir Ka
terina, 511 Babbitt Rd., Euclid 
17, Ohio.

Nausėdas, Izidorius, Justi
na, Izidorius, Eugenius, Wio-

Vaškelis, Antanas, Angela, 
Gražina ir Vitalija, RED 4, 
Traverse City, Mieli.

Velaczicziute, Aldona, Na
pier RD near Pipestone, Minn.

Ž vii ins, Martynas, St. Olaf 
College, Northfield, Minn.

Zwirblis, Juozas, 387 South 
St., Athol, Mass.

Atvykusius pasitiko 
nizaeiju atstovai. — 
Imigracijos Komitetas.

— Netikėk niekam; niekas 
tave neiszduos; laikykis žmo
geli visados tos rodos.

OBUOLIAI VAIKAMS

orga-
BALF

KUNIGUŽIS
ŽMOGŽUDIS

“LINKĖJIMAI” del 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 konvprtoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co.,-Mahanoy City, Pa.

Norvilas, Vaclovas, Ona, 
Viktoria ir Kazimieras, % The 
Greening Nursery, Monroe, 
Michigan.

Paknys, Jonas ir Jeva, 88-39 
75th St., Woodhaven, N. Y.

Plunge, Juozas, 414 Friend-

NEWARK, N. J. — Trisde- 
szimts septynių metu amžiaus 
Presbyteronas kunigužis prisi
pažino kad jis nudure Earl 
Wells,' savo zakristijoną, ku
ris buvo septynios deszimts 
metu amžiaus. Jis paskui ta 
zakristijoną iszveže isz savo 
klebonijos ir iszmete ant tusz- 
czio loto. Jis sako kad jis savo 
zakristijoną nudure, apsigin
damas save, nes zakristijonas 
ant jo pirmiausia užsipuolė. 
Jis dabar patupdintas in kalė
jimą be jokios kaucijos.

VODKA SU VANDE
NIU NESIMAISZO

A - B - CELV^S

♦

¥ 
Į

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

Ar mums patinka ar nepa
tinka, mes turime prisipažinti, 
kad darbininkas dirba, darba 
turi- vien tik už tai kad Ameri
koje randasi bagoeziu, kurie 
mums tuos darbus parūpina. 
Mainieriai kasa anglis už tai 
kad bagoeziu pinigai ne tik 
tuos plotus žemes, bet ir visas 
reikalingas maszinas parūpi
no; žmones dirba Fabrikuose, 
už tai kad bagoeziai, norėdami 
dar didesnius turtus susikrau
ti, tuos fabrikus pastate. Mes 
nesakome kad tie bagoeziai vi- 
są tai dare isz meiles del dar
bininku. Visai ne! Jie norėjo 
pasipiniguoti! Bet kai jie di
desniu turtu jieszkojo,

Sziandien Amerika baisiai 
daug visokio tavoro siunezia 
in kitus krasztus. Mes iszsiun-

WASHINGTON, D. C. — 
Kai mes buvome maži, tai pa
protys buvo nuneszti gražu, 
raudona obuolį savo mokyto
jai, kad parodžius jai kad ji 
yra mylima, ir kad jai pasige
rinus. Taip darydavome ypa
tingai kai prasikalsdavome ar 
nemokėdavome savo paskirtas 
paskaitas.

Bet dabar jau nauja mada. 
Dabar mokyklos vaikams, mo
kiniams duos obuoliu. Val
džia kelis tonus Pennsylvani- 
jos obuoliu nupirko ir iszda-

Bitneris, Evaldis, ir Anna,
120 S. High St., Baltimore, Md. į letta, ir Angele, 409 Tabor St., 

Burba, Benius, 9142 Forrer j Pittsburgh 4, Pa.
St., Detroit 27, Mich. ■ Navickas, Juozas, 412 E.

Butėnas, Petras, 270 Bergen 13th St., Georgetown, Ill.
Ave., Kearny, N. J.

Braziulis, Alfonsas ir Sta
nislava, 32180 Lake Rd., Avon 
Lake, Ohio.

Damarodas, Jurgis, 258
Highland Ave., Trenton, N. J.

Daukintis, Apolinaras, Ste
fanija, Anastazija, ir Gražina, ship St., Philadelphia, Pa.
14 Tappan St., Kearny, N. J.

Butkus, Kostas,
Konstantinas, 324 Wharton St.
Philadelphia 47, Pa.

Cyvas, Vladas, Richmond
Rd. RFD 8, S. Euclid 21, Ohio.

Dirgėla, Adolfas įr Ona, 14-
25 W. 45th St., Chicago 9, HI.

Dobilas, Kazys ir Ona, 155
Poplar St. Philadelphia 23, Pa.

Fedaraviczius, Stasys, 2351
Chichester Rd. Feltonville, Pa.

Gemarkiene, Marija, Box
210, Shawnee Rim Rd., Cincin
nati 27, Ohio.

Cicenaite, Bronislava, 4945
S. Halsted St., Chicagb 9, Ill.

Giedraityte, Elena, 3505 S.
Halsted St., Chicago 9> Ill.

Girskis, Pranas, 20 Lake St.
Binghamton, N. Y.

Gudelis, Eduardas ir Stase,

cziame isz Amerikos apie dvi- ^ns m°kykloms, kurios duoda
deszimts bilijonu doleriu ver- savo mokiniams valgyti.
tęs tavoro, ir parsitraukiame Valdžia ketina nusipirkti 
isz kitu krasztu tavoro už apie aPie keturis milijonus buszeliu 
penkis bilijonus doleriu, Szito- i tokiu obuoliu ir juos visus isz- 
kis biznis iszrodvtu labai ge- i balinti. Taip daroma, kad pa
ras. Bet už visa kita tavora, už laikius obuoliu kaina>. kad 
tuos penkiolika bilijonus tavo-ineatpUrtu ir kad ūkininkai ne
to mes negauname užmokėti,!turetu nuostoliu isz obuoliu 
ar tik gauname pasižadėjimu, Perteklio- Valdžia ketina ir ki- 
kaip buezierys ant knygutes. tokiu vaisiu taiP Pat Pirkti ir

Petraitis, Antanas, 6812 S.
Sofija, ir Washtenaw Ave., Chicago, Ill.

Petrauskas, Jonas ir Euge
nija, 1126 Mt. Vernon St., Phi
ladelphia 23, Pa.

Plytnykas. Antanas ir Teo-
i dora, 324 Wluirton St., Phila- 
i delphia 47, Pa.

, Preiksaitis, Martynas, Eva, 
Mantvydas, Eva ir Mare, R. 1, 
Freesoil, Michigan.

Pudimaitis, Adolfas, Jeva ir 
Jonas, Newell, S. Dakota.

Racka, Antanas, Marija, 
Antanas ir Birute, 8860 Fal
con Ave., Detroit 9, Mich.

Reinys,..Jonas, Bernadeta ir 
Jonas, Dalington Ave., Rem-

in Stan-

Antani- 
ir Aus-

64 pus., Did. 5x7 col.|
Dabar Po 25c. iPHILADELPHIA, PA. — 

Ruskiu gėrimas Vodka savo 
darba labai gerai ir gražiai at
liko Potsdam Konferencijoje, 
kai Amerikos atstovai derino
si su Sovietais. Szitaip sako 
Ponia D. Leigh Colvin, Pirmi
ninke Krikszczioniu Blaivinin 
kiu Draugystes.

Kalbėdama per deimantini 
szitos blaivininkiu jubilieju, 
Philadelphijoje, ji pasakė:

“Amerikos dipliomatai ir 
atstovai negalėjo » suprasti, 
kaip tie Rusijos dipliomatai 
galėjo tiek stiklu Vodkos isz- 
maukti ir nepasigerti. O Ame- 
rikiecziai ta Vodka maudami 
pasigėrė ir protingeli paliko. 
“Mes dabar dažinojome,” sa
ko szita blaivininke, (bet isz 
kur ji dažinojo, ji mums nepa
sako) “kad Stalinas visu mu
su dipliomatus apgavo ir su- 
mulkino, pundydamas Ameri- 
kiecziams tiek daug Vodkos, 
kai Rusijos atstovai gere czys- 
ta vandeni isz Vodkos bonku.”

p 
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¥
“SAULE ” 

MAHANOY CITY, PA. f

Siuncziant pinigus per ban« 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite 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.

Rickeviczius, Antanas, Teo
file, Terese, Antanas, Bronius, 
Algimantas ir Albinas, RD 1, 
Orwigsburg, Pa.

Rimkeviczius, Antanas, Vil
helmina, Rimvydas ir Edmun
das, 122 Dorchester St., Wor
cester, Mass.

Rūkas, Antanas, Elena ir 
Dobilas, 1645 Margaret St., 
Philadelphia, Pa.

Rutelienis, Vytautas, Julija 
ir Algimantas, 564 E. Broad
way, S. Boston, Mass.

Rumkeviczius, Magdalena, 
Nijole ir Vytautas, 324 Whar
ton St., Philadelphia 47, Pa.

Šaulys, Vaclovas, ir Augus
ta 4645 S. Ashland Ave-., Chi
cago, Ill.

Sliažas, Juozas, 
Conn.

Šnipas, Vincas, 
Vincas if Romas, 
Conn.

Staskauskas, Jonas, Zuzana, 
Algimantas, Elena ir Vytau
tas, R. R. 1, Morgan, Minn.

Strangalys, Mina ir Rose, j 
198-10 115th Ave., St. Albans'

Per szitu Blaivininkiu Sei
mą jos stengiasi priparodyti, 
kad nei valstija, nei valdžia, 
visai nieko nepelnyja isz taksu 
ant sznapso ir alaus.

Pirkie U. S. Bonus

"DIP-LESS”
WRITING SETS 

by

Choose The Right Point

The Way You Write
No. 5556

No. 5550 'rw—ij

Uncle Sam Says

40, Pa.
Hausrotas, Augustas ir Ma

rija, 402 E. 156th St., Cleve
land, Ohio.

Jankauskas, Bronislavas, 
Jadvyga, Gražina ir Jadvyga, 
14 Lafayette St., Worcester, 
Mas’s.

Jakštas, Ernatas, Marija, 
Elfryda, Eimutis, Verneris ir 
Erna, in Herron, Mich.

Janusaitis, Juozas, 
dish, Mich.

Gaigalas, Adolfas, 
na, Audrone, Adolfas
rele, 2525 S. Gross St., Phila
delphia, Pa.

Januszauskiene, Marija, 50 
W. 6th St., Boston 27, Mass.

Kebleris, Jonas, Aniele, Ro
mualdas ir Genovaite, Rocky 
Hill Ajjts., Roxbury Rd., Box 
54, Mexico, Maine.

Keželis, Petras, Bronislava 
ir Petras, 3819 W. 148th PL, 
Midlothian, Ill.

Kalvaitis, Konstancija, Al
dona ir Stasys, R. F. D., Beth
lehem, Conn.

Knystautas, Zigmas, Alfred 
ir Janina, 9 Elk-St., Amster
dam, N. Y.'

Kuczinskiene, Konstancija 
ir Jonas, 324 Wharton St., Phi- 

i ladelphia 47, Pa.
1 Kupstas, Mykolas, Irasburg, 
Vermont.

Laniauskaite, Agota, 7 Man
to vadeles, ir už tai jie jau da-į Chester St., Nashua, N. H.

Liaukiute, Juze, 251 Etna 
j St., Brooklyn 8, N. Y-.

panasziai iszdalinti.

Rabinas Karo mokina I 
kiekvienas turi būti aprūpiu-1 
tas tuomi kas jam reikalinga, į 

jie ir į ko jis nori; jeigu jam szmotos 
darbininkui darbus parūpino. duonOs reikia, tai duok jam ta

O dabar bagoeziai 
daugiau pinigu, 
tiek daug
iszmoketi. O kai bagoeziai sa-

kad RENGIASI
IN RINKIMUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nenori duonos szmota; jeigu jam ark- ju visais metais priesz Rinki
kai jie turi lio ir tarno reikia tai duok ir mus. Jie savo vaju labiausiai 

;■ valdžiai per taksas žirgą ir geriausi tania; jeigu kreips in jaunuosius, kaip tai 
jis pripratęs minksztoje lovo- studentus ir mokinius; jiems 

vo pinigus nedes in bizni, pra- je gulėti tai parūpink jam i patars kad jie savo tėvams pa- 
mone, mainas ar fabrikus, tai minkszja lova; jeigu jis pa- tartu kaip balsuoti. Jie tiems 
tada ir darbininkas darbo ne-' ežios jieszkosi tai turi jam pa- jauniemsiems sakys kad jie 

rūpinti paczia, bet pirmiau pa- turi susirūpinti kraszto gerove' 
rūpink jiemdviem gera lova,' nes už keliu metu jie ims krasz- į

turės.

jiems

Darbininku uniju vadai ne- kambari ir viską kas yra rei-;
rainiai mieg^a Jie turi vis dau-' kalmg’a jiemdviem ant pia- bar turetu savo tėvams patarti 
giau ir daugiau savo darbiniu- džios gyvenimo.” kaip balsuoti. įkaip balsuoti.

Bridgeport,

Subaczius, Albinas, Natalija j 
ir Romualdas, 44 Jones St., 
Wilkes-Barre, Pa.

Švitra, Petras ir Izabele, 242 . 
Irving Ave. Brooklyn 27, N. Y.

Tutlys, Vincas, Emilija, Ra
mute, Dalia ir Gabryela, 6824 
S. Campbell Ave., Chicago 29, 
Illinois.

Tautvilą, Juozas ir Joana in 
Gary, Indiana.

Vaitkus, Antanas, Ema, Va
le ir Elli, Southampton Rd., 
Westfield, Mass.

Kunigunda, 
Waterbury,

What a picture he makes—that 
small, bright little charmer — all 
dressed up in Pop’-s cast-offs. But one 
of these days, not too far off, he’s go
ing to need some dress-up clothes of 
his own, a home to receive friends 
and a good education. And as you 
know, these things cost money. U. S. 
Savings Bonds offer you the fool-proof' 

j way to accumulate the necessary funds 
to supply those needs. Use the safe, 
automatic way to save—the Payroll 
Savings Plan where you work; ar, if 
self-employed, the Bond-a-Montn Plan 
at your bank. In ten years, when that 
little boy is growing up, you’ll receive 
$4 for every $3 invested today.

• '* U.S. Treasury Deoartment

Pirkie U. 8. Bonus Sziandien!

Can’t Leak - Won’t Flood

Writes 300 words 
without dipping

Syule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

B35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
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Kvailas Pranas
(Tasa)

:^^-K+-K*****->r-K-|r*->r*-K*-M*-K-k**jr*-K*-K****-K**+*-i t************-MĮ — Tai-gi jus Jokūbas?! Pa-1 taip atstumt savo priesza. Bet J <^T 1 • • • ■ • • szauke Motiejus o akys jo su-j ir tas nieko neprigelbejo. Bai-nelaimingas ivioneiusi blizgėjo nepaprasta szviesa. į sus skausmas koki iszvere isz-1 
I — Darote tame klaida, nes tupimas gyvam akiu, invede ji! 
!asz teip nesivadinu in didesni pasiutimaj nutvere

' — Kvailys gal jau czionais — Meluoji! Tu mane in to- abiem rankom už gerkles iri
i yra, tarė vienas ineidamas in kia nelaime davedai! A! Turiu smaugė net Jokūbas nustojo ^LENIUS upes Nerio gaivi-' karas, isz luoto keliasi kas ry- 
I melynyczia, nes girdėt jo krio- įave pone, atkerszinsiu tau da- kvėpuot. no gaidos ir balsai invairiu tas. Ko bijot, ko bijot ? Kvailas

bar, paszauke ir nutvėrė viena Jau kūnas vagies pradėjo baliniu sparnuotu gyventoju. ■ Pranas. Ko bijot ? Ko bijot ?
Ir mums bus laikas jaujrailka uz gerkles- kita už kru-1 stengt, o kvailys da vis laike Visa dalis žemu krantu upes Greitai nutilo cziulbesys 

° ■ pasilsėt, tarė kitas ir atsigulė į-u szaukdamas: • suspaudęs gerkle ir gulėdamas kaip nuo Pelkiniu balu iki Zai- S pauksztelio; maža jo akute isz-
į abudu. — Dabar dingsi, pone kaip ant jo- isz skausmo grauže jo ku skambėjo kaip staiga kauk- j vydo kabanti padangėse vana-

n ...... ... . . ! — Kiek sziandien padarei,1 szu0; Užkluptasis norėjo gin-i veidą dantimis. Staigai suriko,' liu užgauta pirsztais kankli- ga, iieszkanti aukos, purptele-
kui ji .juokdamiesi ir szaukda-: jokubai ? 1 o -
mi. Kvailas Motiejukas, j Laikrodėli ir du sidab- plauku kvailiui ir taip abudu1 rodos tik dabar pajuto kad 
Tuo laiku kvailys nepaisyda- v, . . . .A į i linus szauKszius. I parariu vo ant žemes. Į akiu neturi.

— Tamsu! Ach, akys ma 7 V
no! Paszauke su baisiu skaus
mu szirdies, eme svyruoti antį si jauna Balandžio saulute, da sztelio visa istorija to “Kvai- 
koju, griuvo, pataikė smilkiniu aepasikele isz savo naktinio lo Prano.” Gal butu pasakęs 
galvos in siena ir ant vietos at-! pasilsio, rytu szalyje tolima tas mažas pauksztelis kaip tas 

/austi,! Pranas ant kranto upes iszau- 
go lyg nendre, kaip ji, kaip bo
bos sako, gerves lizde liubavo 
rusalka, kaip vasaros laike ru
piuos savo gyvenimo užlaiky
mu, kaip jam upe buvo motina

Taip tarė Motiejus, nes tai jumas 
jisai buvo, iszbego isz apstoju-1 _
šio ji mato žmonių ir nubėgo 
sau toliau ulyczia beveik r '~ 
ežia, o vaikai miesto bego pas-I _

mas ant ju, nuolatos pats in sa-: _  Labai ^erai
ve kalbėjo, davinėjo pats sau ( pasįseke -isztraukt nuo ponios 
užklausymus ir ant ju atšaki-! pugleresa isz kiszeniaus, ku- 
nejo, rodos*buk kas su iuoin-riame radau, ant nelaimes, vos 
drauge ėjo. renskįus.

— Ar ne pažinsti manes,!
Pone ‘ j negu turėjom priesz tai,

E-gi, pone! Sveikas, dru-Įmus įn kalėjimą ne buvo patai
tes, vaikine? Na, jau ir seniai: pįlie įr gerįau gyvename negu 
matėmės. In kur-gi eini? : kalėjime, nors baime, idant

— Alba asz žinau ? j mus veĮ nepagautu, biski ne- 
O tai eik-gi su manim: Spakajina, tai tiek to. Ne kar-

nes asz taipgi valkiojuosiu Įa mistinu jog užgimiau po lai-! 
nuolatos. O, beda pone, nuola- minga žvaigžduke, kad man 
tos beda, vargus! ! pasįseke pabėgti isz kalėjimo.į

O kur eisime? Taip kalbėjo Jokūbas kuri
Kur? Palauk tuojau tau vagysta patalpino in kaleji- 

pasakysiu. O turi kur pernak-jma kaipo ir už pažeidima Mo- 
v°t ■ tiejaus laike tos vagystes, isz

Isztikro apie tai mistinu.! kuries vienok po keliu mene-
— O tai szposai, pone! Eik- siu drauge su kitu tokiu vagiu: 

gi. Et, kad kur Jokūbą pasi- einaneziu ten, iszsilauže isz už| 
tikt galeezia! Pripildė sau ge-i grotu geležiniu ir da lyg sziamj

laikui ne buvo susekti.rai kiszenius doleriais ir pabė
go kur pone, o gaila nes su ma
nim turėtu pasidalint arba su- 
muszczia ji jog ne pasijudint 
ne galėtu. Prigulėtu da viena 
karta nueiti pas ta tureziu, pa
imt jam pinigus, o po tam pa
degt, pone, lova ir kirviu in 
galva gaut, bet tu ne žinai kaip 
tai miela, vienoje valandoje 
nieko nežinai, jau ir apie viską 
pamirszti.

Kalbėjo nuolatos, o tuom 
laik iszsiskirste vaikai ir pra
dėjo jau temt. Motiejus buvo 
jau už miesto ir ėjo sau taku 
per laukus ir kalbėjo toliau in 
save:

— Kur-gi tai einame?
— U-gi ant nakvynes, po

ne. Nes žinai jog jau ten negy-1 
venų kur seniau gyvenau. Bet 
man dabar geriau nors ne turiu į 
locno kampo. Matai ten ant! 
kalno mėlnyczia vėjinė? Miltu 
ten jau pone, joje seniai 
mala niekas, o gerai, kad ja 
sugriauna, nes ne tureczia 
kur pramigt.

— O del ko-gi 
mure kaip seniau?

tis, nutvėrė abiem rankom už! stvėrėsi už tiiszcziu duob-akiu, ninko.
Buvo 

dangus 
gintas

į pargriuvo ant žemes.
Musztyne kokia dabar užsi- 

riszo tarp j u buvo baisi. Jokū
bas matydamas gala savo gy
vasties, paleido už plauku ro- 

j ves, o nutvėrė abiem rankom 
Ir tasgeiai. Vis daugiau j jam u£ ajUu, norėdamas nors 

kol; ’

Man vos

O’S 
liko. 1 GALAS.

! jo ir pasinėrė lyg lydeka van
tai rytmeczio valanda, denyje in tankia žole, pasislep- 
gryna's kai-kur sumar- damas nuo neprietelio.
balsganais skaieziais Jeigu ne tas> gal butu galima

debesėliais, kaip kad szypsojo- iszskaityt isz cziulljesio pauk-

— Gaila jog Motiejus su- 
durnavojo! Tarė vėl Jokūbas 
po valandėlei, jis butu pana- 
szus in mus, geras vagis ir su 
mumis dalintųsi.

— Nes tai navatna jog ta
vęs negali pažinti.

— Nes mato mane tik nak-! 
ežia. Ant galo ne vėlinu to sau 
nes gal isztikro pareikalautu 
nuo manės dolerius, kuriu ne 
turiu. Kožnarn karte su kvai
liu ne szposai, dalykas pavo
jingas, galėtu sau prisimint 
jog jam kirviu in galva kirtau,! 
in pultu in pasiutima ir kažin 
kas galėtu atsitikt, o ant kožno' 
atsitikimo tureczia su juom er-

Ilgai da kalbėjo, net lyg už-' 
migo. Anksti, ant rytojaus, pa-; 
budo Motiejus ir pradėjo dai- 

i rytis ar ne ras savo numiru- 
ne Į 
ne-!
ne|

ne gyveni

O koks tu akyvas! O kas įas kvailys.

sios paezios kuria vakar mate 
ir kalbėjo, bet pamate tiktai 
mieganti Jokūbą, o draugo jo! 
jau nebuvo.

— Ach! Kas atsitiko- su 
mano draugu? Ir užlaužė ran-

Isz tikro gal ji 
pikti žmones kurie czion nak
voja, ir dabar mano sanžine 
bus nespakaina, juk tai isz ma- j 
no priežasties nes asz ji ežio-! 
nais atvedžiau. Ak, visur mane ! 
nelaime persekioja! Tuojau' 
prikelsiu taji žmogų, gal kai

tau galvoj?
— Paskolink man pinigu, 

pastatysiu ant loterijos ir isz- 
grajinsiu, o kada busiu turtin
gu, iszbudavošiu palociu ir gy-; 
vėnsiu jame! Tave priimsiu už! 
lekaju ir bus mums gerai.

Į

Taip kalbėdamas daejo lyg nuo jo dasižinosiu. Ei! ei! Kel- 
melnyczios. Inejo in vidurį, kite-gi!
Tamsuma nepavėlino apsižiu-i — O kas ten? Paszauke pa- 
ret jam po savo narna. Galėjo budės Jokūbas trindamas akis, 
tiktai suprast jog grindos bu- j Motiejus žiurėjo ant jo su 
vo kuom iszklotos, nesibeldė! nušidyvinimu- patrynė su del-! 
kada vaikszcziojo. ' nu savo kakta, buk sau ka toki
y— Ne turiu czion, pone, lo-j prisiminė.

vos nei paduszkos, nei kaldros. | — O kas jus 'do vienas ? Pa- 
Miegu ant grindų ant kuriu klAuse po valandai.
vagys primėtė sziaudu biski. | — Iszgirdes tai Jokūbas 
Elgkis tiktai malsziai idant dasiprato jog Motiejus prade-: 
neprikeltum Malgariętos kuri da pažint ji, stvėrėsi ir norėjo 
miega kamputyje. Nematyt jos bėgt.
pone, nes tamsu. Sztai pasakęs
atsigulė, užmerkė akis, o apart ir nutvėrė ji už plauku isz ūž
to paslėpė vpida savo in delnus pakalio.
nes rodėsi jam jog tikrai mate 
mirusia savo jSaczia ir persi
gando jos labai*. Vos užmigo, 
kad sztai davėsi girdėt laukuo
se halsai prisiartinaueziu prie 
melnyczios dvieju žmonių.

Stok! Paszauke kvailys

Leisk, tai liksiesiu.
Gerai, pasakyk-gi da-

' bar man ka padarei su mano; 
draugu?

— Bet-gi asz ne žinau apie 
j ka kalbate, ponas meisteri?

Vienas žmogelis,
Sako in savo kaimyną: 

Kad tu vyreli, 
Taip ilgai eitum 

, in mokykla, 
Pakol tau visi 

plaukai iszbyretu,
Isz makaules,* 

Arba tave uždarytu 
in kreizi auz, 

Tai tiek nežinosi,
Kiek iszmoksi, 

Per du metus po 
apsiženijimui.

Visi vyrai rugoje 
ant savo bobų, 

Bet tosios leidys, 
Yra musu geriausiais 

mokytojais, 
Ir privalome jaisas 

guodot.
Ir tasai žmogelis 

sako:
Asz tik tiek pasakau, 

Jeigu nori būti 
smart žmogum, 

Tai apsiženyk, 
O boba tave 

iszmoks proto.
Ka jus ant to 

pasakysit?
* * *

Geriause laikraszti 
“Saule” užsiraszyt,

’ Ir namie skaityt, 
Kitur eiti neužsimoka 

“Saule” praszyt,
Ir dykai pasiskaityt. 
.Vieno vyrelio bobele 

nuėjo in miestą,
O savo vyra paliko 

in st ubą, 
Kaip tyczia,

Jisai pas kaimyną nusidavė 
Laikraszti “Saule” pasiėmė, 

Sztai, ragana in 
stuba insigavoj 

Keletą szimtu doleriu 
pavogė,

O kad ir tuo jaus 
pasigedo,

Bet raganos nesurada. 
Mat, jeigu “Saule” 

mėgstate,
Užsiraszyti galite, 

Ne bus namieje nuobodu 
sėdėti, 

Kur kitur iszeitineti, 
“Saule” sau užraszykite

Ir sveiki skaitykite. 
* * *

Ana diena buvau

viename miestelyje, 
Tai ir visko ten 

maeziau, 
Užėjau in viena 

svetaine, 
Kur buvo laikomas’ 

( balius, 
Užsipundinau sau 

stiklą alaus, 
Netrukus rikksmas 

pasidarė, 
Keli sportukai tarp 

saves susibarė, 
O merginos 

spiegi ir klykt. 
Ne greitai tas riksmas 

nustojo, 
Kol musztukus 

nesuaresztavojo, 
Ir fainos užmokėjo.

Negalėjo Jo Apkėsti

Mes jau daug esame prisi
skaitė apie priežastis del ku
riu moterys gauna “divor- 
sus,” persiskyrimus, bet da
bai- jau visai nauja iszgirdo- 
me. Szito vyro, Nolan Hold- 
ridge, žmona isz San Fran
cisco miesto, gavo divorsa 
nuo jo už tai kad jos kuna 
nuberdavo spogai kai tik jis 
prie jos prieidavo. Ji teisė
jui pasakė kad jos visa oda 
paszaszuodavo kai tik jos 
vyras artin prie jos prieida
vo. Ji gavo paliudinimus 
nuo keliu Daktaru kad taip 
tikrai buvo. Teisėjas pripa
žino jai ta persiskyrimą.

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Burikt 
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 
i ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20<
I SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

! aikszte pradėjo ka tik r
po tam gelsti tekant auszrai. 
Ant visos aiksztes da gulėjo 
nakties rūbas. Nuo balu ir pel- 

: kiniu, kilo tirsztas baltas rū
kas ir temde regykla net su- 

j lyg paezios Bebros. Vėjelis tik: vasaros laike, o žiema, miela- 
j retkareziai lengvai dūsavo, be-! szirdinga ranka žmonių mai

tino, kaip pasiliko “kvailu.” 
Gal butu pasakius daug apie 
nelinksma- arba sunku gyveni
mą Prano, kaip smagios jam 
buvo nakvynes žiemos laike 
ne sziltoj stuboj, ne patale, bet 
kur pasienyj ant vėjo ir szal
czio, kaip gora ir didele jam 
buvo mielaszirdyste tu, kurie 
daleido jam po pastoge kluone, 
ar tvarte pernakvot. Gal tas 
pauksztelis geriausia atjautė 
kaip gera jam buvo ta saulute, 
kuri sutarpino ledus ir sniegą- 
žeme papuosze žolynais, o jam 
suteikė sziltas dienas, kaip 
mylėjo, jis ta žeme kuri derejo 
jam uogas ir kitokius jam val
gomus vaisius, kaip skanus ir 
brangus, brangus labai bran
gus jam buvo szmotelis juodos 
duonos padovanotas mielaszir- 
dingos rankos. Kvailas Pranas 
atėjus vasareliai jautėsi “lai
mingu” kadangi turėjo viską 
kas jam reikalinga buvo del 
užlaikymo dvasios krutinėję, 
del užlaikymo gyvybes savyje. 
Ta jo gera upe, teviszke, buvo 
jo namais- buvo jo motina kuri 
maitino savo žuvimis, kuri gir
de savo szaltu vandenų, liūlia
vo vilnimis gulinti arba sėdinti 
luote. Gal tas pauksztelis butu 
pasakęs, kaip labai myli jis ta

j savo, “motina” upe, ta žemele 
deranezia jam maista, ta sau
lele duo/lanczia jam sziluma; 
jis mate ne karta kaip “kvai
las” Pranas glostydamas juo
das aksomines galvas nendrių 
glamonėjosi su jom, kaip ne
karta žiūrėdamas in tekan- 
czias sriovės lindo, kad bėga 
nuo jo ir jau daugiau nesugryž- 
ta, kaip kalbėjo .kartais gana 
ilgai su skaisezia saulute- by
rant stambiom skaiseziom asz- 
arom isz akiu, kaip nekarta 
glaudėsi prie szaltos krutinės 
juodos žemeles, kaip kad kūdi
kis prie motiniszkos krutinės.
O, paprastai kaip kvailas. Juk 
žmones, protingi su kvailu ne- 
užsides, jam ju krutinės szal- 
tesnes negu jo “motinos” že
mes, kuria taip Pranas vadino.

* * *
Pranas dabar žiūrėdamas in

iszsiganduses jo antis, lyg sa-j degta liepsnoje ir dega nubu
vo akimis koliojo jas, kad be-! dinta veržiasi isz gilmes du

joms I szios, skrajoja ir tveria.

nuo- •

Neužmirszkite kad dabai 
i “Saules” prenumerata in Su 
: vien. Valst. yra $5.00 metams 
j o $3.00 ant puses meto.

sižaistydama su stulpais ruko, 
ar bueziuodamas lygu pavirszi 

i ažereliu ir sznabždejo su jaut- 
i riais kalavijais ir viksvom au-
ganeziom pavandeniuose.

Tuose tai kalavijuose ir 
viksvose skambėjo linksma bi- 
la paukszcziu; ten birbino, ten 
szvilpe, ten gaigalas reke, ten 
spiege pempes, ten balsas ti- 
tilvika, ten naro, ten nevos 
puolanczios kartas nuo karto 
in vandeni ir vėl kylanezios 
augsztyn su .savo lobiu, ten 
riksmas kekszto, ten gerves ir 

, kitu nesuskaitomu baliniu gy- 
i ventoju, o visi tie balsai buvo 
taip sumaiszyti, taip invairiu- 
invairiausi, kad kurtino tyku 
niuniavima tekanezios upes.

* * *

Sztai isz vienos vietos pasi
kėlė būrys laukiniu aneziu, rė
kiant savo balsais ir plojant 
sparnais, bet neleke tik suko 
aplink ta vieta, kurioje mato
mai nakvojo, kaip su žingeidu
mu prisižiurinedamos in ka to
ki ant žemes.

Iszkart nieko ten negalima 
buvo matyt. Bet netrukus isz 

I tarpo žolių iszsikiszo žmogisz- 
! ka galva, be kepures su pal- 
szais sutarszytais plaukais.

Ta galva buvo ant ilgo kak- 
i lo. Kakta pridengta buvo il- 
I gaiš, sulyg bruvu pakirptais 1 
I plaukais, ka tik žydrios akys 
! blizgėjo. Veidai buvo indube ir 
tuo didesne dare smaila uosi; 
lupos placzios ant kuriu mato- 

■ ma buvo kokia tai liudnastis 
ir susirūpinimas, o dabar pla
tino jas da kokia juokinga 

! szypsena.. Ta galva tarp su- 
| džiūvusia parudusiu per- 
I nykszcziu viksvų, nendrių ir 
i kitu invairiu augsztu žolių 
kaip tai instabiai iszrode. Ant 
to veido pažymu buvo apart 
kokios tai paikystes skausmas 

, puszios kuris giliai buvo pa
slėptas ir pridengtas kvalia 
szypsena. Akys dvejopai reisz- 
kianeziai žiurėjo in buri žin
geidžių aneziu, kurios mato- 

į mai del savo žingeidžių nusi
leido žemai ir skrajojo aplink 
kupstą viduryje kurio iszkisz- 

I ta isz tarp žolių buvo ta galva. 
Į Szale ant karklyno krūmo sza- 
keles tupėjo mažas pauksztu- 
kas ir kraipydamas galva žiu
rėjo tai viena tai kita akute vi

ešai be baimes in ta galva, ku
rios taip persigando antys ir 
savo balseliu kaip kad sake:

— Kogi bijot? Kogi bijot? 
1 Juk tai gaiva kvailo Prano. 

Taip, tai jo galva. Kogi bijot, 
kobi bijot? Pažystu asz ji ge-

kai- 
kad

tartum paauksavo. Visi balsai 
nutilo, tik lupos stirojanezids 
galvos nusijuokė linksmai, o 
galva pasidairius in abi puses 
dingo tankumyne nendrių, 
viksvų ir dideliu su pūkuotom 
galvom smilgų.

Po valandeliai žoles prasi
lenkė ir isz ju iszszliauže kvai
las Pranas. Nusipurtė, iszsitai- 
se, paėmė ant pecziu irklą ir 
nuėjo linkui upes kranto, prie 
laukianczio jo luoto.

Buvo tai vyras vidutinio 
ūgio, sausas kaip szaka isz- 
džiuvusio medžio. Marszkone 
jeke suplyszusi nedaug tegalė
jo szildyt ji, kadangi veidas jo 
buvo pasmeles ir smakras dre
bėjo nuo szalczio. Storo audek
lo neskalbti marszkiniai- to
kios pat kelnes nedenge viso jo 
kūno, kuris žibėjo pro skyles. 
Ant kojų turėjo vyžus isz 
gluosniniu karnų, per peti per
kabintas buvo marszkonis dry
žas krepszis. Galva buvo 
ga.

Kvailiai beveik visur 
muose tuom atsižymi,
vaikszczioja be kepures žiema 
ir vasara.

Saule ji degina, lietus szlapi- 
na, vejas džiovina szaltis gnai
bo ir kutena, o jis kaip nejau- 
czia to visko.

Atstumtas, paniekintas, isz- 
juokiamas žmonių paikszas vi
suomet neszioja atidengta sa
vo galva lyg nuolatos besi- 
skunsdamas ir beiszreiszkine- 
damas Dievui savo vargus ii’ 
sunkenybes gyvenimo, ne
dangsto tos savo kvailos gal
vos ne laike audros, ne laike 
giedros ne diena, ne naktyje, ji 
visados atidengta žmonių pik
tai pajuokai, atidengta saules 
meno ir žvaigždžių spindu
liams ’gal ta galva nuo tu spin
duliu dangiszku szviesu nekar
ta ima tokia szviesa, kokios 
iszmintingos su puikybe stiro- 
janezios ant papustu puikybe 
sprandu nesupranta, apie ko
kia ne sapnuoja.

Galva paikszo isz kaimo tai 
begalo akyvos. Kartais ta 
kvaila galva buna galva filozo- 
fo, kartais poeto, o visada gal
va Lozoriaus.

Joje atsimuszineja visas 
liūdnas paveikslas vargo kieto 
praszcziokeliu gyvenimo, ir vi
si sapnai tos kvailos galvos 
instabus, gražus, nekalti kudi- 
kiszki. Isz to liūdno veido, isz 
tu suvytusiu husiszypsojimu, 
isz tu nuilsusiu akiu viziu, isz- 
tryszka greitai netikėtinai, gy
vas szaltinis kokios tai aukso 
gyslomis kiaurai žemes vaiksž- 
eziojanezios mislies, ikokio tai 
jausmo, blizganezio auszros 
szviesia skaistybe, kas vargiai 
rasis pas žmogų save augszti- 
nanti.

Galva paikszo dažniausiai 
apžėlusi plaukais kaip linu va- 
laknais: tartumai tai kuodelis 
rusalkos, isz kurio nematoma 

j ir paežiam aikszui ranka ver
pia ilga, nesumieruotinai ilga 
siūlą dūmojimo ant dalyku, 
mislijimo apie daigtiis, kurie 
nežine kaip insiskverbia in ta 
kvaila galva, ta mislis painio
jasi ir veikia nenuilsanezia, u'ž-

reikalo bijo, juk jis 
skriaudos nepadarytu.

Tuom tarpu saulėtekis de- 
ge; aukso saulutes didelis 
skrytuiys iszsirito ant dan
gaus ir jo spinduliai iszklaiste

Galva kvailo su ta besidar- 
buojanezia savotiszku budu, 
su tuo nepripažinimu “tvar
kos” svieto, nepripažinstanti 
mokslincziu iszmintingu su-

rytmetine tamsa ir padare ryt- į tvarkinimu ir surėdymu, tai 
metini ruka mažai matomu, o! retorta per kuria 
galutinai ir visai iszblaszke, lla isz .paprastinu 
Mete taipgi savo spindulius1 nialiszka galva. • 

rai, tai jis. Luotan gula kas va-1 ant lygaus upes pavirszio ir j —TOLIAUSI

mislis perei- • 
gaivu in ge-

BŲS—
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ZiniosVietines
Subatoje, deszimta va-

Į
I tokis žodynas tada mums buvo 
i labai reikalingas, kad mes ga
lėtume galutinai atsiskirti nuo 
Anglijos valdžios ir mokslin- 
cziu intakes. Noah M ebster

MAINIERIU BOSAS 
JOHN L. LEWISAS

landa ryte, Szv. Juozapo baž- per dvideszimts metu darbavo- 
nyczioje, Kun. K. J. Rakaus- j sį ant Szito žodyno ir 1828 nie
kas, vikaras, suriszo mazgu : tais iszleido h) žodyno dvi kny- 
moterystes, panele Violeta,! , 
duktė, pons. Mat. A. Ruliu, nuo ■ 
319. E. Pine Uly., su Bernard . 
A. Russo, sūnūs pons. Robert į 

Russu, isz Bay Ridge, N. Y. , 
Svotai buvo: Mare Ruliute, 
Virg. D’Amico, Adele Petkie- 
vieziute, Rose Purcell, Marie 
C. Diaz, Arlene Czesiia ir 
Ralph De Martino. Vestuves 
atsibuvo Elk’s svetainėje. Jau
navedžiai apsigyvens Forrest 
Hills, Long Island.

— Stanislovas Gegužis isz 
miesto, dalyvavo BALE’o 
Konvencijos, Seimo Philadel
phijoje. Jisai buvo iszrinktas 
BALF’o seimo pirmininku.

—• Subatoj 1644 metuose, 
gimė William Penn, kuris in- 
steige Pennsylvania valstija. 
Jis gimė Londone, Anglijoje, 
buvo iszmestas isz Oxford Uni
versiteto už savo tikėjimą. 
Anglijos Karalius Karolius 
Antrasis mylėjo William Penn 
gal už tai, kad jis dryso nenu
siimti savo skrybėlė priesz Ka
ralių. Karalyste buvo jo tėvui 
insiskolinus. Karalius jam pa
skyrė plota žemes Amerikoje 
už tas skolas. Tas plotas žemes 
yra sziu dienu Pennsylvanijos 
valstija. Jis Philadelphijos 
miestą pavadino “Broliszkos 
Meiles Miestu.” Jis kai tik at
važiavo in Amerika (USA) su
sitaikė su Indijonais ir su jais 
nekariavo; ir ta diena 1896 me
tuose, Mintaujos gimnazijos 
mokiniai Lietuviai atsisakė 
kalbėti Rusiszkas maldas.

— Ana ryta apie .3:30 va
landa, du automobiliai prigu
linti prie Thomas Dowd isz 
Pattersville ir John Skupsky, 
nuo 350 So. West Uly., Shena- 
doro, susitrenkė ant vieszkelio 
arti St. Nicholas Central brei- 
kerio. Bledies padaryta ant 
$250. Policija sako kad Tho
mas Dowd yra kaltas už ne
laime ir likos suaresztuotas.

— Subatoj pripuola Szv. 
Teresos. Taipgi ta diena 1946 
metuose, dvi valandas priesz 
tai kada Herman Goeringas, 
Naciu vadas, turėjo būti pa
kartas, jis iszgere trucyznos 
Nurembergo kalėjime, ir nusi
žudė. Ir ta diena 1917 m., Ame- 
rikiecziai paleido pirmąjį szu- 
vi Paryžiuje priesz Vokieczius 
per ‘ Pirmąjį Pasaulini Kara. 
Taipgi ta diena 1917 metuose, 
buvo sugauta iszdavike ir 
szpiegas, Mata Hari, kuri daug 
svarbiu žinių perdavė Vokie- 
cziams. Ji buvo suimta, nuteis
ta, prie stulpo pririszta ir ka
reiviu suszaudyta. Mata Hari 
buvo nesvietiszkai graži mer
gina, szokike. Ji tarnavo Fran- 
euzijos, Amerikos ir Vokieti-! 
jos sznipams, ir iki sziai dienai' 
niekas tikrai nežino kuriam Į 
kraszįu ji ketino ar norėjo bū
ti isztikima. Ji gal nei vienam 
krasztui isztikimai netarnavo 
ir nei vienam krasztui nebuvo 
isztikima. Greicziausiai, ji to
ki pavojinga darbą dirbo už 
tai kad jai buvo malonu vyrus į 
suvilioti, prigauti ir 
pažudyti. Jos grožis buvo vy-ikos visiszkai sunaikintas per 
rams, kaip gyvates inkandi- i ugni, Nedelioj apie devinta va
rnas, pavojingas. , landa vakare. Bledies padary-

— Kita sanvaite: Nedelioj! ta ant szimta tukstancziu dole- 
pripuola devyniolikta Nedelia! riu. Apie szeszis deszimts mai- 
po Sekminių, ir ta diena i 
met., gimė Noah Webster, ku
ris sudarė,’surasze ir sudėjo niek ir 
Amerikos pirmąjį žodyną, Szi-^Pottsvilles.

gas, kuriuose buvo dvylika 
tukstancziu žodžiu ir trisde- 
szimts tukstancziu iszaiszkini-Į 
mu. Tokio moksliszko darbo 
da niekas nebuvo nuveikus 
Anglu kalboje. Szitas žodynas 
tuojaus užėmė vieta garsaus 
Anglu raszytojo Dak. Samuel 
Johnsono žodyno. Sziandien 
tas 'žodynas yra kelis sykius 
padidintas ir daug patobulin
tas, bet jis ir sziandien yra ge
riausias Anglu kalboje.

— Panedelyje Szv. Marga
retes Alakok. Taipgi ta diena 
1946 metuose Amerikos Sekre
torius Byrnes pargryžo isz Pa
ryžiaus Konferencijos ir Pre
zidentui pranesze kad ta dvi- 
deszimts vienos Tautos Konfe
rencija daug buvo nuveikus 
del Taikos. Vėliau mes dažino- 
jome ir pats Byrnes prisipa
žino, kad nieko panaszaus te
nai nebuvo nuveikta, nes jau 
ir tada Rusija visur prieszino- 
si, ir daug reikalavo.■7 o

Shenandoah, Pa. — Edward 
Melusky isz Shaft, pra-szo 
Pottsvilles sūdo, kad duotu 
jam persiskyrimą “Divorsa” 
nuo savo paezios Margaret Me
lusky, Beech Uly., Mahanoy 
Cit v. v • „

— Marijona Konczius isz 
Maizevilles randasi Ashland 
gydinyczioje.

— John Matt u, nuo 414 W. 
Penu Uly., timbermonas Maple 
Hill kasyklose likos sužeistas 
in teisa koja ir likos nuvesztas 
in Locust Mt. ligonbute.

— Leonardukas, sūnelis po
nios Onos Kubilienės, nuo 2218 
W. Hunting Park Ave., Phila
delphia, numirė Nedėlios ryta, 
Womens’s Medical ligonbute. 
Laidotuves in vyko Panedelyje 
palaidotas in Szv. Jurgio para
pijos kapines. Graborius D. 
Snyderis laidojo.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mainieriai dabar be darbo, 
taisosi savo stubas, eina me
džioti ar žvejoti, bet visiems 
jau trumpa ir trūksta. Kom- 
paniezni sztorai dabar jau 
vieniems mainieriams sustab
do knygutes, ar pavėlina pirk
tis vien tik kuo reikalingiausi 
maista.

Mainieriai pyksta ir nesu
pranta kas ežia darosi. Kietos 
Anglies Mainieriams buvo in-i 
sakyta straikuoti priesz kom
panijas, nors tos kompanijos 
savo mokestis in ta Fonda net 
ir isz kalno mokėjo. Tik dvi 
ar trys Minksztos Anglies 
Kompanijos nesutiko in ta 
Fonda mokėti, o visi mainie- 

’ riai nukentejo per tas straikas.
Nors Lewisas dabar derina

si, bet jis aiszkiai dar nepasa
ko ko jis nori ir ko jis reika
lauja.

Jau dabar matyti, kad Ang
lių Kompanijos turės mokėti 
vietoje dvideszimts centu, tris- 
deszimts ar keturios deszimts 
centu ant tono anglių in ta 
Pensijos Fondą.

Mums ežia kompanijų visai 
negaila, bet paprastu žmonių 
gaila, nes kai tik kompanijos 
turės daugiau ant tono mokėti, 
jos pabrangins savo anglis tiek 
pat ant tono.

Szis-Tas Biski 
Paaiszkeja

TAIKOS DIENA 
VOKIETIJOJE

ir 
di- 
juo

nu-

ATOMINES BOM
BOS ATGARSIAI

Frackville, Pa. — Lietuviu 
Moterų Kliubas isz Schuylkillo 
pavieto, turėjo savo susirinki
mą Utarninko vakara, Pau
lausko lietelyje. Iszprie'žasties 
kad kliubo pirmininke ponia 
Olga Colitz isz Schuylkill Ha-| 
ven negalėjo paikute ant susi- ■ 
rinkimo, vice-pirmininke, po
nia W. D. Boczkauskiene isz 
Mahanoy City užėmė jos vieta' 
ir vede susirinkimą. Kliubas 
rengia savo Maskaradini va
kara su szokiais, Panedelyje, 
Spalio (Oct.) 17-ta d., Saldž. 
J. Szirdies svetainėje, New 
Philadelphijoje. Nominacijos 
Komitetas pristatė vardus 
Kandidatus del naujo Komi-i 
teto, kurie bus iszrinkti peri 
Lapkriczio (Nov.) men., susi-]' 
rinkinio Utarninke Lapk. 8-taj 
diena Necho Allen kotelyje.! 
Pottsvilleje. Vaistinis polici- 
jantas James McGrew turėjo! 
kalba apie ” Jaunumcniszkasj ! 
Prasižengimas,” ir jo kalba vi- i 
siems patiko. Daug nares daly-' , 
vavo tame susirinkime. i '

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kalus pataria mažiau didžiuoti 
ir girtis kaip mes galėtume Ru
sija sunaikinti su savo Sprog- 
stancziomis Atominėmis Bom
bomis, o daugiau namie dirbti 
ir geriau apsiginkluoti. Jis pa
taria tykiai kalbėti, bet gera 
lazda nesztis.

Amerikos Karo Sztabas per 
daug pasitiki ant savo karisz- 
ku bomberiu, ir negana teirau
jasi apie naujus ginklus, kaip 
rakietas, kurias paskutinipse 
karo dienose jau ir Hitleris bu
vo pradėjęs vartuoti.

Anglija vėl reikalauja, kad 
Amerika jai pasiunstu kelis 
tuzinus tu Sprogstancziu Ato
miniu Bombų, kad Anglai tu
rėtu jas, jeigu reikalas prisi
eis. Amerikos karininkai nepa
taria Anglijai tokias Atomines 
Bombas pasiunsti, nes butu 
pavojaus, kad jos nepapultu in 
prieszo rankas.

Generolai ir Admirolai da
bar ima reikalauti dar daugiau 
pinigu del apsiginklavimo.

“ “f DIMITROVO MIRTIS
gu dar nei viena partija Ame-1 
rikoje nėra paskyrus priesz 
viena žmogų del tokiu Rinki
mu.

Kai jo automobilius kuriame 
mieste ar miestelyje sustoja, 
Senatorius pats sau vienas isz-I 
lipa, nes jis neturi sziofero. Jis 
daug neszneka ir mažiau sako 
apie savo Rinkimus ar savo 
Vaju; jis kalba apie klausimus 
kurie yra daug svarbesni: Dar
bininkus, Namu Stoka ir apie 
Tarptautinius Klausimus. Jis 
nėra nei lipsznus, nei per daug 
meilus. Jis delnu netepa ir bo
butes nebueziuoja.

Tiesa pasakius, Senatorius 
Taft nėra politikierius, nes jis 
ar nemoka ar nenori meluoti.

Jis nenori pasirodyti savo 
žmonėms nei galingas, nei in- 
takingas. Jis nepasisamde di
deli automobiliu, kaip politi
kieriai paprastai daro kad pa
darius didesni inspudi. Jis ta 
pati automobiliu vartuoja 
Washingtone, kur ponai, 
džiunai ir bagoeziai su 
skaitosi.

Washingtone jis tankiai
eina pesezias in vakaruszkas 
ar in balius. Ir kai jis jau eina 
namo; didingas patarnautojas 
prie duriu surinka, kad jo au
tomobilius butu privesztas 

, prie duriu, jis nusijuokdamas 
pasiaiszkina, kad jis automo- 

; biliaus neturi ir kad jis pes
ezias atėjo.

Priesz szita paprasta žmoge
li Unijų pinigai yra pastatyti, 
kad jis butu iszguitas, iszva- 
rytas, už tai kad jis prisidėjo 
prie to “Taft-Hartley Instaty- 
mo,” kuris priverezia uniju 
bosus skaitytis su Valdžia ir su 
Teisybe!

Jis pats sako, kad jis nėra 
politikierius ir už tai savo 
žmonėms rojaus neprižades,^ 
bet tik ant tiek pasižadės, kad 
jis taip darys kaip jo sanžine 
jam parodys ar insakys.

Mes negalime ir nedrysta- 
me spėti kaip tie rinkimai jo ! 
valstijoje eis; ir mes niekados . 
neesame nusistatė, nei už, nei 
priesz koki politikos kandida-1 
ta, bet mes nors tiek drystamel 
pasakyti: Jeigu Senatorius 
Taft pralaimės rinkimus, tai 
visos tos valstijos žmones ■ ne-! 
teks gero ir teisingo politikos 
žmogaus, kuris kaip paparezio 
žiedas, retenybe.

BELGRADE, YUGOSLA 
VIJA. — Laikrasztininkai ir 
dipliomatai visaip spėjo; viso
kie gandai ėjo, kai Bulgarijos 
Prem. Dimitrovas pradingo.

Paskui, kiek vėliau atėjo ži
nios kad Dimitrovas buvo isz- 
vesztas in Moskva gydytis, nes 
jis buvo labai susirgęs. Jo ne
tikėta liga buvo visiems nau
jiena, nes jis buvo sveikas ir 
drūtas ir dar nesenas.

Vėliau, vėl isz Moskvos atėjo 
žinios kad gerbiamas draugas 
Dimitrovas pasimirė.

Dimitrovui buvo surengtos 
iszkilmingos laidotuves ir vi
si didieji Kominterno nariai 
iszreiszke savo užuojauta.

Dabar Belgrade miesto laik- 
rasztyje pasirodė Yugoslavijos 
Komunisto, veikėjo, Pijades 
straipsnis, kuris daug ka ne- 
aiszkaus paaiszkino.

Szitas Komunistas raszyto- 
jas tvirtina ir priparodo kad 
Dimitrovas buvo labai glau
džiai veikes ir viena ranka pa
laikes su Yugoslavijos Tito. 
Priesz pat Dimitrovo dingima 
jis buvo paraszes draugiszka 
laiszka Tito, kuri jis intikino 
kad Bulgarija nepasiduos Ru
sijos gribuoniszkumui.

Reiszkia, ežia jau dabar 
aiszku, kad Kremlinas sujuo
de apie tai ir Dimitrova pasi
kvietė in Moskva “gydytis,” 
kur jis ir buvo iszgydytas isz 
visu tokiu klaidingu nuomo
nių. Jo to mokslo laipsnis buvo 
brangus grabas ir iszkilmingos 
laidotuves.

Geležine Siena Atida
ryta; Visi Bego 

Isz Rytu
VOKIETIJA. — Szio mene

sio pradžioje, Sovietu valdžia, 
per taip vadinamąja “Taikos 
Diena,’’ nutarė savo ta gele
žine siena ar uždangala atida
ryti, pakelti del vienos paros.

Sovietai tikrai mislino kad 
isz Vakarines pasipils žmones 
in Rytine Vokietija ta “Taikos 
Diena” apvaikszczioti ir ap- 
szvesti. Bet buvo kaip tik at
bulai; žmones isz Rytines Vo
kietijos veržte veržiesi in Va
karine Vokietija ir grūdosi in 
krautuves pirktis, drabužiu, 
maisto ir kitu daigtu. Beveik 
negalima buvo juos sulaikyti.

O isz Vakarines Vokietijos 
in Rytine Vokietija tik keli 
smalsuoliai nulepeteno pasižiu 
reti, bet neilgai ten užtruko; 
greitai pargryžo, bijodami kad 
ta siena nebutu uždaryta ir jie 
liktųsi anapus.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

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

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

No. 176H> Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velniasj 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudininfšs
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
-reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No: 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- , 
szczionybes. 128 puslapiu; 35c.-;

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų.: 
20c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 

, ežio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kitokios Knygos

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

PRIPAŽINS
ISPANIJA

BLAIVININKAI
LAIMĖJO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

daug pigiau negu kur kitur.
Ta Blaivybe Oklahoma vals

tijoje duoda daug biznio tiems 
Butlegeriams ir nieko nelieka 
valstijai isz. taksu kurias ji ga
lėtu gauti jeigu sznapsas butu 
pavėlintas.

Visi žino kad tas biznis gerai 
eina, visi žinokad visi geria, 
perka ar parduoda tokius gėri
mus tenai, visi žino kad kitos 
valstijos prie pat Oklahoma 
rubežiaus yra pastaeziusios di-

i džiausius sztorus del sznapso,' 
Pa" kad Oklahoma gyventojai ga-! 

..... T ~ - - L ir!
------------------------ : ^neJa antru ranku au-j nusipįrkti kiek tik jie nori.

Port Carbon, Pa. — Glacier tomobiliu, ir kuris iszrodo dau-Į valstijos net ir atpigino ! 
paskui! Coal kompanijos breikerys, Ii- giau in mažo miestelio biznie- gaya taksas kad tik geresni 

riu ar mokytoja, negu in poli-, pįznį gaietu daryti su Oklaho- 
tikieriu. Jo automobilius ma
žas, prastas ir pigus.

Ta automobiliu varinėja Se
natorius Robert A. Taft, steng- 

1758! nieriai neteks darbo. Breikerys ! damasis inkalbinti savo drau- 
prigulejo prie Michael Stefa- gus, kad jie už ji vėl balsuotu.

John Salkowicz isz i Senatorius Taft stoja in szi- 
! tuos Rinkimus priesz partija,.

.1

PAPRASTAS
ŽMOGELIS,

POLITIKIERIUS
CLEVELAND, OHIO. — 

Per kelis ateinanczius mene
sius, po visa Ohio valstija bus 
galima susitikti su visai ~~ 
prastu žmogeliu, kuris sau va- je|u peržengti per rubežiu

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius, Dean 
Acheson, dabar jau prisipa- 
žinsta, kad jo nusistatymas 
kaslink Ispanijos pripažinimo 
yra netikslus ir kvailas.

1946 metuose buvo nutarta i 
i parsitraukti namo Amerikos
Ambasadorių ir kitus atstovus 
isz Ispanijos, už tai kad Ispa
nijos valdžia yra Fasisztine.

Bet dabar, kai Amerikos ta-' 
ryba pripažino Yugoslavijos 
valdžia ir remia jos vada Tito,' 
kuris yra grynas ir czystas Ko
munistas, ir kai keli Pietų 
Amerikos krasztai buvo pripa- j 
žinti, kuriu valdžios nėra nei 
laisvos, nei demokratiszkos, 
tai jau mes turime ir Ispanija 
pripažinti.

(“Saulėje” mes jau keli me
tai kai raszeme kad Amerikos 
Sekretorius klaida buvo pada
ręs, kad Amerikos Taryba Vi
sai nenuosekliai pasielgė kai ji 
parsitraukė savo atstovus isz 
Ispanijos. Dabar jau ir musu 
didžiūnai ima susiprasti ir pa
matyti kad Ispanija mums 
bai reikalinga drauge.)

KREMLINO

la-

PASZELPA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

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

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

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

No. 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 
I puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai:

■ Ha isz maiszo iszlins, Apie bo- 
! ba ka negalėjo savo liežuvio 
i 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 Gaižia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10o

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu,a- 
teites su pagelba kazirom. 16c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

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.

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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.

Pirkie U. S. Bonus

ma valstijos gyventojais.

Washington, D. C. — Indi
jos Primieras Ministeris Ja
waharlal Nehru isz Londono, 
atskrido in Washingtona ku
ris atlanko Prezidentą Trumą-į 
na.

Sovietai tik ima ir reikalauja.;
Kremlinui baisiai nepatinka Valukas isz girios ir Ant ne-

prilyginti muno. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus sz.uo,

kai žmones ima
Kremlino geležine valdžia su 
Amerikiecziu draugiszka ran
ka. Amerikiecziu dovanos la
biau skauda Kremlinui neguĮKolera, Senelis, Vargo sapnas
Amerikos armijos kulkos ir! ir pasaka apie čigonus. 45 pu- 
kariszki bomberiai, , j slapiu. 15c.


