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Isz Amerikos apai‘askaos
PLIENO STRAIKOS WASHINGTON, D. C. — 

! Kongresas priėmė ir patvirti- 
1 no paskirti $154,611,000 
apsiginklavimo Alaskos

del
irTreczia Sanvaite Kaip

Straikuoja; Nesusitaiko Okinawa salos.
Daug szitu pinigu bus 

vartuota del nauju namu 
kareiviu ir karininku, bet dau
guma tu pinigu eis del visokiu 
kariszku ginklu ir pabūklu, 
kaip visokiu elektrikiniu ma-

PITTSBURGH, PA. — Nie- 
ko naujo negirdeti isz visu tu 
derybų ir mitingu tarp Plieno 
Darbininku Unijos Vadu ir 
Fabrikantu. Jau trecziu san
vaite kai Plieno Darbininkai szinn, kurios paskelbtu jeigu

sū
dei

Mokyta Papūga EROPLANAS
SUSPROGO
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f 12 Lakunu Žuvo; Ero- 
Į planas Nukrito; Bom

bos Susprogo

John L. Lewisas 
Praszo Vienybes 
Ir Taikos Plieno

DarbininkamsISLEHAM, ANGLIJA. — | 
Amerikos B-50 kariszkas ero-1 
planas, bomberis nukrito ant! 
rugiu lauko ir susprogo. Jis1 
veže daug sprogstaneziu bom-; 
bu. Visi ant eroplanp pražuvo. 
Tas susprogimas ir trenksmas 
buvo girdėti už dvylikos myliu.!

Eroplanas skrido in Helgol
and ir veže dvylika sprogstan
eziu bombų. Kiekviena bom
ba svėrė penkis szipatus svaru.

Ūkininkai kurie mate ta ero- 
plana, sako kad jis užsidegė 
pirm negu jis nukrito. Ero
planas buvo in mažus szmote-

| liūs susprogdintas.', Ant to u- 
kio kur jis nukrito, užsidegė 
tvartai, namai ir javai.

Eroplanas ka tik buvo paki
lęs nuo žemes kai ten atsitiko, 
kad jis užsidegė ir nukrito.

Lakunu Sztabas dar nežino
kaip ta nelaime atliko. Tuo Komunistiszka Czekoslovakijos Valdžia, 
laiku buvo biski ūkanota, bet 
visgi buvo galima matyti.

Anglijos Lakunu Sztabas 
tuojaus užtvėrė visa ta lauka 
ir pastate savo sargus kad nie
kas neprieitu,n nes Amerikos (yjnkllIS

Kongresas Paskirs Milijonu Do
leriu Del Alaskos Ir Okinawa Sa
los; Pirm Negu Plieno Darbinin
kai Susitaikins Jau Tukstancziu 
KituDarb, Rengiasi In Straikas; 
Aluminum Darb., Sustraikavo 

_____ _____ • -------------------------'-------------- 1 . . —■

koks prieszas prie tu krasztu 
artintusi.

Nors tiek milijonu doleriu 
iszrodo labai daug, bet visai 
negana del vienos Alaskos, ku
ri yra taip arti prie Rusijos j 
rubežžiaus.

!
Galima staeziai sakyti, kad 

ne už ilgo Kongresas turės ke
lis sykius tiek pinigu paskirti 
vien tik del Alaskos. Bet nors 
tiek gerai, kad musu valdinin
kai ima susirūpinti apie Alas
ka, kuri mums labai reikalin-

; ga, ir kurios Rusija labai nori. ”
\T----------------ADMIROLAI
KAPITONAS DRA- i ATSIKERTA

ŠIAI PRIESZINASI 
Klaida Pasitikėti Vien 

Tik Eroplanais

straikuoja.
Apie 450,000 plieno darbi-' 

ninku straikuoja, bet daugiau 
negu milijonas nedirba ir ne-j 
gali dirbti už tu straiku. Jau! 
dabar darbininkai ir fabrikan
tai neteko daugiau negu $250,- 
000,000.

Nors straikos eina jau tre- 
czia sanvaite, bet viskas ramu; 
nėra nei susikirtimu, nei pesz- 
tyniu nei jokiu ermydėlių. Be
veik visi Plieno Fabrikai yra 
uždaryti!

Suprasti kas darosi ar tik
riau sakant kas bus po szitu 
straiku? Mes matome gera pa-• 
vyzdi in Central Iron ant Steel 
Fabriką, Harrisburg mieste, j 
Pa. Czia fabrikantai sutiko ant , , v, 
darbininku pareikalavimu del Prisipažinsta Kad Jis

‘1 Richard, ’ ’ papūga kuri 
per radija kalba, ežia “pasi- 
raszo” ant pakvietimo. Szi- 
ta papūga kviecziasi pas sa
ve in sveczius, keliu seklu- 
cziu užkasti, kita toki pauk- 
szti, kuris dabar 
Prezidento Trumano 
nuošė kambaruose, 
House.

Czia matyti kad tai 
sai radijo žmonių del pasi- 
garsinimo.

gyvena 
laiki- 
Blair

szpo-

PRAGUE, CZEKOSLOVAKIJA.

yra intar-

Iszdave Slaptus 
Laiszkus

WASHINGTON, D. C. — 
Kapitonas John G. Crommelin,

Paszelpos ir Pensijos, ir tuo
jaus paskelbė, kad Plienas pa
brango penkis dolerius ant to
no. Czia dirba 1,100 darbiniu-' 
ku.

Benjamin F. Fairless, Plieno
Kompanijų Prezidentas jau keturios deszimts szesziu metu 
dabar sako, kad Darbininku amžiaus karininkas, kuris jau 
Pensijos tuojaus pabrangintu buvo savo sztabo, nubaustas, 
visa Plieną ne mažiau kaip tris dabar 
dolerius ant tono.

Kompanijos ir fabrikantai
) (Tasa Ant 4 Puslapio)

PAVOGĖ MERGAITE
NUO SLAUGES

WASHINGTON, D. C. — 
Admirolas Arthur W. Radford 
vienas isz vyriausiu Laivyno 
lakunu, sako, kad Amerika 
baisiai klysta pasitikėdama 
ant tu nauju kariszku eroplanu 
B-36 bomberiu. Jis sako, kad’ 
szita yra keliu bilijonu doleriu 
klaida! Kad vien tik ant ero
planu pasitikėti yra kvaila, 
durna ir baisiai pavojinga.

Jis sako, kad mažas vaikas 
gali sziandien suprasti, kad 
vien tik su eroplanais negali-1 
ma 
sza

imdama daug Politikierių, kuri 
ti, pareikalavo, kad visi Piliecziai atiduotu 
visus savo ginklus, karabinus ir kitokius

Net ir vaikai turi atiduoti Val
džiai savo karabininkus.

Pragos Piliecziai turėjo ilgai stovėti ei-

11 KOMUNISTU
NUTEISTA

______  š

Penki Advokatai
Nubausti

NEW YORK, N. Y. — Vie- 
nuolika Komunistu Partijos 
vadu buvo galutinai nuteisti, 
už suokalbius priesz Amerikos 

j valdžia, ir už tai, kad jie sten
giesi musu valdžia nuversti ir 

buvo gave isz Valdžios pavelinima laiky czia Komunistiszka valdžia už-

SOMERS POINT, N. J. — 
Keturiu metu amžiaus mergai-' 
te buvo nuo savo slauges pa-' 
vogta ant ulyczios. Policijan-j 
tai spėja kad czia yra susikirti
mas tarpu tos mergaites tėvu. 
Policijos virszininkas William 
Morrow iszleido tas žinias vi-i 
siems dvieju valstijų polici- 
jantams.

Patricia Irene Baker, ketu
riu metu dukrele buvo su savo 
slauge, kai prie jųdviejų pri
važiavo automobilius, isz J 
rio iszlipo moteriszke ir nusi-| 
stvėrė už tos mažos mergaites. 
Kai slauge norėjo ja sustabdy
ti ir dar laikiesi už mergaites 
vyras iszlipo isz to automobi-j 
liaus ir ta mergaituke insidejo 
in automobiliu ir jie nuvažia
vo. Mergaites motina gyvena 
in Miami Beach, Floridoje. Po- 
licijantai spėja kad tai ji buvo, 
kuri isz slauges isztrauke ta 
mergaite ir nuvažiavo.

drąsiai prisipažinsta 
! kad jis laikrasztininkams isz
dave slaptus laiszkus, kuriuos 
Admirolas Gerald C. Bogan, 
buvo pasiuntęs Laivyno Sek-! 
retorini, Francis P. Matthews.

Jis sako kad jau beveik lai-! 
kas, kad visi Amerikiecziai da
žinotu, kas darosi tarpu tu 
didžponiu, karininku.

Szito kapitono du broliai, 
karininkai, žuvo per kara Pa- 
cifiko vandenyse. Jis dabar 
drąsiai sako ir priparodo kaip 
Karo Sztabas ima suparaly
žiuoti musu Laivyną, ir kaip 
musu Laivyno karininkai bijo
si iszsižioti, nes jiems uždraus
ta vieszai prasitarti.

Jis prisipažinsta, kad jis su- 
| lauže Laivyno Sztabo Instaty- 
mus vieszai paskelbdamas j u

ku- Pesztynes, bet jis sako,
i J taip reikėjo jau seniai padary- deszimts metu, d r a i v e r y s

prieszo atsimuszti ar prie 
sumuszti,
(Tasa Ant 4 Puslapio)

SILKES PAVOJINGOS

Daug Iszkados Gali 
Padaryti

GLOUCESTER, MASS. — 
Silkių baczka nuvirto nuo vie
no troko ant ulyczios. Troko 
dr ai very s nežinojo, ir sau svei
kas nuvažiavo. Kitas trokas, 

kad kurj Henry B. Nichols, penkios

Lakunu Sztabas nenori kad 
kas dažinotu daug kariszku in- 
taisu kurie dabar randasi ant 
musu kariszku eroplanu.

Vardus žuvusiuju Lakunu lese ir atiduoti karabinus, del kuriu jie 
Sztabas dar nepaskelbia, pirm 
negu bus praneszta j u szeimy-
noms, tis namuose.

Komunistai bijosi pavėlinti žmonėms lai
kytis namie karabinus. -- 

\

Gandai eina, kad Valdžia dabar bijosi 
kad yra rengiamas požeminis, slaptas Su
kilimas. Szita Sukilimą Komunistai da
bar sujungs su Kataliku Bažnyczia, ir kal-

SENATAS ATMETA
PASKYRIMA

Nepriims Trumano 
Paskirta Leland Olds

r ”

WASHINGTON, D. D. — ,
Senatas labai aiszkiai ir smar-- tins visus Katalikus.
kiat pasipneszmo Prezidentui Matyti Komunistai rūpestingai rengiasi 
Trumanui. Senatas nepneme, * . 1 ° »
staeziai atmete Prez. Trumano del ateinaneziu tardymu ir nekaltu žmonių 
patarima paskirti del treežios

1 tarnybos Leland Olds, kaipo
pirmininką Valdiszkos Jiegos
Komisijos,

1 Balsavimas buvo penkios

ti! Jis dabar sako kad jis visai užvažiavo ant tu silkių, pasly- 
nepaiso ka Laivyno Sztabas ir trokas sudužo in medi.
darys ar kaip ji nubaus, nes Penkios deszimts penkių 
jam jau iki gyvo kailio insipy- meĮU amžiaus George H. Green 
ko visi tie ermydeliai. su savo automobiliu užvažiavoko visi tie ermydeliai.

vesti.
Kai teismas paskelbė, kad 

jie yra kalti, jie visi buvo nu
vesti in kalėjimą, kur jiems 
bus praneszta ju bausme. Jie 
gali būti nuteisti ant deszimts 
metu in kalėjimą ir po deszimts 
tukstancziu doleriu baudos. .-

Kai teismas buvo vedamas 
ir kai tie Komunistai buvo tar
domi, teisėjas Harold R. Medi
na buvo priverstas Komunis
tą Eugene Dennis ir penkis ad
vokatus nubausti už nepadoru 
pasielgimą teisme. Jie buvo 
nubausti nuo trisdeszimts die
nu iki szesziu menesiu in kalė
jimą, dar priesz tai, kada teis
mas užsibaigė.

Tie nuteistieji Komunistai 
tuojaus pasakė, kad jie kreip
sis in augsztesni teismą.

Komunistai grasina, kad jei
gu szitie j u vadai bus nuteisti

Teismo.
Dabar valstybinis biznis eina smarkiai, 

nes Valdžia užima visus sztorus, biznius ir 
deszimts trys priesz ir tik pen fabrikus, kuriu savininkai yra suimti. Isz-

priesz rinkimus iszkiio labai rodo, kad czia Komunistai pradeda naikin
ti visUS biznierius, intardami JUOS UŽ VI- fr nubausti, tai visa Komunistu 

Partija eis po žeme, slaptai 
dirbs ir ves savo darba.

Ar szitas tu Komunistu vadu 
JOHN L. LEWISAS PRASZO $2,500,000 nuteisimas pasmerks visa ju 

 partija Amerikoje, dar neži-

WHITE SULPHUR SPRINGS, W. VA• , į tu vadu suėmimas ir pasmerki- 

Mainieriu Bosas, John L Lewisas kriepia-mas labai pakenks Komunis’ 
tams Amerikoje.

j William Z. Foster, Komunis- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

sokius nebūtus daigtus.
daug ginezu ir barniu ir net 
susikirtimu.

Senatorius Edwin C. John
son, Demokratas isz Colorado 
buvo vadas visu tu Senatorių 
kurie ta paskyrimui buvo prie-

Szitoks to Kapitono prisipa- ant silkių, jo automobilius szingi. Leland Olds yra vadi- 
žinimas, dabar ji gali inveltij paslydo ir susimusze su tuo su- namas, “iszkrypes, tironiszkas 
in kariszka teismą. j dužusiu troku. O tas trokas savimylis, pikeziurna, ir rau-

Karininkai ji gali pasmerkti ta medi nulaužė ir tas medis donskuris.” Senatorius sako, 
ir visai isz karininku eiles pra-į nukrito ant Charles Talisado- kad visiems bus geriau kai szi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) ! rous namu ir stogą inlauže, (Tasa Ant 4 Puslapio)
si in visu dideliu Unijų Vadus ir pataria

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Žmones in burtus ir in prie- ’ 

tarus niekados netikėtu jeigu - 
jiems viskas visados sektųsi; 
bet kai jie prieina prie liepto 
galo, kai jiems likimas koja 
p’akiszh ar liga prispaudžia, jie 
jieszko kokio nors iszaisekini- 
mo kad jie galėtu ka nors kita 
kaltinti už savo bedas. Tada 
jie kreipiasi in burtininkus, 
kurie.jiems pasako ka jie nori 
iszgirsti. x

kalno jie užvažiavo, bet jis ne-; 
tiki,- kol traukinys 'pradeda' 
leistis žemyn. Taip ir su pasi-1 

' putusiu žmogumi; jis nežino ir 
nesupranta koks jis puikus,

BENDROJO AMERIKOS LIETUVIU 
PASZELPOS FONDO SEIMAS

PHILADELPHIA, PA. — 
ikol jis.pradeda kalbėtis su pa- Czia 1949 m., Spalio (Oct.) 7-8 
įprastais žmonėmis, kuriu tar-j 
pe ir jis turėtu save skaitytis

Geras žmogus niekados ne
gali kita žmogų intarti. Žino- 

t
gus intaria kita žmogų už blo
gus darbus už tai kad jis pats 
žino kad jis taip pasielgtu jei
gu jis butu to žmogaus vieto
je.

idd., Benjamin Franklin viesz- 
butyje invyko ketvirtasis me
tinis Bendrojo Amerikos Lie
tuviu Paszelpos Fondo Seimas 
kuriame dalyvavo daugiau 
szimto atstovu ir svecziu.

Patiekta seimu darbotvarke 
buvo svarstyta dideliu atside-

pinosi vietos Lietuviu Komite
tas, vadovaujamas Kun. Igno 
Valancziuno. Jo rūpestingumo 
dėka seimo posėdžiams buvo
paruoszta puiki, erdvi sale, o ka, viską kas tik prigimti ir vi 
seimo dalyviai jautėsi, kaip 
namie. — J. Br.

darba nieko nereikalavo, jeigu 
tik gavo szmoteli duonos, im
davo ir tai dekavojo.• Pranas 
kaipo “Beprotis” mylėjo vis

Kai žmogui viskas sekasi 
jis nenori klausyti kito patari
mo ir jaucziasi inžeistas jeigu 
kas drysta jam patarti; bet kai 
beda pripuola, kai liga pri
spaudžia, kai likimas koja pa- 
kisza, tada jis jau kreipiasi in 
visus ir praszo patarimo.

Szventas žmogus tik szven- 
tus dalykus temato; o blogam 
viskas bloga.

'Nuolankumas, .. nuoszirdu- 
mas ir kuklumas reikalingiau
sias, bagocziams, ponams ir 
klebonams.

Nemanyk kad tu esi gėrės-1 
nis ar szventesnia už savo kai
myną. Jeigu jis tiek proto 
neturi kaip tu, tai at
simink kad jis savo Vieszpa- 
cziui tarnauja taip kaip jis 
iszgali ir kaip jis supranta. Tu ' 
taip daryk ir viskas bus tvar- Į 
koj.

KUN. DR. J. B. KONCZIUSDaryk ka sakai, bet nesakyk 
ka darai.

Mirtis yra arti ir neiszven- 
giama. Tai nėra vien tik koks 
atsitikimas. Gyvenimas susi
daro isz. vargu, bedu, skausmo, 
nemigo riakcziu ir rupescziu.

Vargas ir beda tiems tė
vams, kurie vargsta, skursta 
ir dirba, kad jie galėtu palikti 
savo vaikams turteli, pinigus 
ir namus. Pinigėlius vaikai 
prasvilps, namus parduos ir 
liksis skurdžiai, bagoezio uba
gai.

. Kai žmogus stovi szalia eže
ro, jo szeszelis būva daug di
desnis už ji pati; kai jis prisi- 
lėnkia prie to vandenio jo sze- 
szelis sumažėja. Tas pats būva 
kai vienas žmogus su pasidi
džiavimu žiuri in savo susieda, 
tada ir jo Susiedas statosi di
desniu. Bet kai žmogus su nuo
lankumu ir kuklumu eina pas 
savo susieda, tas Susiedas jau
cziasi draugas jo ir jam viso 
gero vėlina.

ikai žmogus spaudžia vynuo-, 
ges, jis jas spaudžia per djde-;
les skyles, paskui per skudurą, jiuiu. In atstovu paklausimus,; 
bet vis pasilieka tos pamazgos.! valdyba ir atitinkamu skyrių 
Taip ir su žmogaus gyvenimu: vadovybes davė iszamius pa-. 
Nežiūrint kaip jis savo blogus aiszkinimus. Valdybos, invai- 

per isztisa riu skyrių ir Kontroles Komi
ai pasiliks sijos praneszimai ir apyskaitos 

seimo vienbalsiai priimti. At
einantiems metams priimta sa-

palinkimus spaus 
savo gyvenimą, visgi 
tos gyveninio pamazgos.

Žmogaus prigimtis ir ypa- ma-ta $450,000.00 sumai, isz ku

Vienas ūkininkas paemes 
viena kiauszini in savo rankas 
szitąip galvojo: “Asz szita 
kiauszini pakisziu po pereklia 
viszta, asz užauginsiu vlfezcziu- 
ka, ir paskui daugiau viszcziu- 
ku; paskui asz visz.cziukus 
parduosiu ir nusipirksiu sau 

<■ karve ir paskui....” bet taip 
beruokkuodamas jis spustelėjo 
ta kiauszini ir ji savo rankose 
sutrynė.

Vado intaka yra kaip ug
nies karsztis. Per arti neprisi- 
glauskie prie savo vado, nes tu 
vistiek liksies szaltas, nes jei
gu tu per arti prisiglausi tu 
apdegsi. Tas pats yra ir su ta
vo draugais: Per toli, per szal- 
ta, per arti per karszta.

Paprastas ir suprantamas 
dalykas mokytam žmogui pa
sipūsti ir pasikelti, ir jis visai 
nejauczia kad jis puikybes pil
nas. Tiktai kai jis stengiasi nu
sižeminti ir nusilenkti ir pa
prastai pasiszneketi su žmonė
mis jis pamato ir supranta 
kiek puikybes jame randasi. 
Toks žmogus kaip tas, kuris 
užmigo ant traukinio. Trauki
nys užvažiavo ant augszto kal
no, kur kelias platus, tiesus ir 
lygus. Kai tas žmogus pabun
da kiti jam pasako ant kokio

dangumi, bet netik žmones bet 
ir visas svietas, viskas kalba 
ko žmones suprast negali. Da
bar sako kas buvo kas yra ir 
kas bus, viską tai žino ugnis 
vanduo ir vejas ir ta žeme, o 
žeme daugiausiai. Vejas, ugnis 
ir vanduo ima galybe nuo gy
vu bet žeme ima nuo mirusiu 
ka iszgirsta nuo kaulu pasimi
rusiu, tai potam žmonėms gy
viems sako.

si jos apsireiszkimai nedare 
jam baimes vienok džiaugsimi 
iszgirdo griausmu džiaugėsi ir 
klausė su pasididžiavimu, su-

Barre, Pa.; Juozas B. Lauczka,' 
Jamaica, N. Y.; Marija Kase- 
vicziene, Detroit, Mich., Juo-į 
zas Boley, New York, N. Y., į
Stasys Gegužis, Mahanoy City, p 
Pa.; Alena Deveniene, Water
bury, Conn., Petras Pivarunas, į 
Pittsburgh, Pa., Petrone Gri- 
biene, Chicago, Ill., Jonas Tui-! 
nila, Boston, Mass., Nora Gu- 
giene, Chicago, Ill.; Mar£arie-j 
ta Michelsoniene, Boston,; 
Mass., adv. Stepas Briedis, Jr., 
Brooklyn, N. Y., Brone Spu-į 
diene, Brooklyn, N. Y., Jonas 
Jankauskas, Boston, Mass./ 
adv. Antanas Olis, Chicago, 
Ill., Albinas Trecziokas, Ne
wark, N. J., Violeta Tysliavie- 
ne, Brooklyn, N. Y., Juozas 
Ginkus, Brooklyn, N. Y., Pra
ne Lapiene, Stony Brook, L. I., 
N. Y. ir Kun. Dr. Juozas Kon- 
czius, Yonkers, N. Y.

Pagal BALF’o konstitucija, ' 
BALF pirmininkas ir valdyba 
renka Direktorių Taryba. Nuo 
insikurimo pradžios iki sziol 
BALF’ui vadovavo Kun. Dr. 
J. B. Konczius, kuris seimo 
metu, tiek isz seimo atstovu, 
tiek isz seimą sveikinusiu žy
miu visuomenes veikėju, susi
laukė daug padėkos už jo di
delius nuopelnus ir nenuilsta
ma energija, vykdant sželpos 
ir imigracijos sunku darba, to
dėl seimo dalyviu tarpe vyravo 
pageidavimas, kad Dr. Kon
czius ir toliau pasiliktu vado
vauti BALF’ui. Taip ir invyko 

1 nors Kun. Dr. Konczius atkak
liai atsisakinėjo pasilikti 
BALF’o pirmininku, nusi- 
skusdamas dideliu apkrovimu 
kitais visuomenes ir mokslo 
darbais; po seimo uždarymo 
invyko direktorių Tarybos po
sėdis, kuriam, matomai pavy
ko palaužti Kun. Koncziaus 
užsispyrima ir iszrinkti ji 
BALF’o pirmininku.

Seimą atidarant, ji ilga ir 
i turtinga kalba sveikino Phila-

KVAILAS PRANAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

tybe yra ten kur jo szirdis ran-: rios imigracijos ir inkurdinimo 
dasi ’ ir kur jo protas yra. reikalams skiriama $160,000. 
Jeigu jis szventas mintis turės,1 Seimo metu skyrių atstovai 
jis bus szventas. Ir mes ežia ne- atveže ir inteike savo skyrių, 
kalbame apie davatkas. * auku apie $8,000 sumai. , 

-------- ::-------- j Tremtiniu imigracijos klau-
Nei vienas negali‘pasiteisin-! sima svarstant, seime vyravo 

ti kad jis negali Dievui taniau- j nuotaika; tam pagrindą davė 
ti nes jis turi tarnauti manio- i faktas, kad iki sziol in Ameri- 
nai, ar pasaulio reikalams ar ka jau atgabenta per 13,000 
paprastiems žmonėms. Mums I Lietuviu nujakuriu. Nauju ga
niusi! katekizmas sako kad j 
Dievas randasi visur. Jis ran-Į 
dasi tarpu paprastu žmonių; j 
ji galima rasti papraseziau-1 
siuose darbuose. Insigilink gi-i Tremtiniu bus atgabenti ir in- 
liau in savo darba ar in savo kurdinti.
pareigas ir tenai rasi kad Die- j Daug dėmesio buvo atkreip- delpliijos miesto Mayoras, B. 
vas tavęs laukia visuosp savo' ta 
darbuose.

i rauti j u verbavimo vajus vyks
ta patenkinamai ir todėl yra 
pagrindo tikėtis, kad likusieji 
apie 14 tukstancziu Lietuviu

in negalineziu emigruoti 
szelpimo reikalą. Jei užmany
mai ir užsimojimai sziuo reika- 

Nesiskuskite savo vaikais; lu invykinsis, reikia tikėtis, i 
jums Dievas davė tokius vai- kad nei vienas pasiliekantis Ii-! 
kus, kuriu jus esate verti. At- gonis, invalidas, senelis, naszle 
simenąte ta priežodi: Koks te-; su mažais vaikais, taip pat ir 
vas toks ir vaikas. mokyklinio amžiaus vaikai ne-

-------- ::-------- bus palikti be paramos. Sziems 
Mums geriau susikalbėti su užsimojimams bus reikalinga 

tuo kuris tiki in burtus negu su placziosios visuomenes para- 
tuo kuris in nieką netiki. ma, vienok Seimo dalyviuose 

-------- ::—------ vyravo insitikinimas, kad Lie-
Žmogus turėtu tikėti in Die- i tuviai, tiek daug 

va per tikėjimą negu per ste-! 
buklus. Bet koks mulkis gali 
mums akis apdumti ir apmui
linti.

gailestingu
mo ir geros sžirdies parode iki 
sziol, iszties savo dosnia ranka 
ir likusiems savo nelaimin
giems broliams, kuriems žiau
rus likimas leme neiszvysti 

pažadėtosios žemes. ’ ’

Samuel ir Lietuvos Generali
nis Konsulas New Yorke p. J. 
Budrys. Vėliau žodžiu sveiki
no: Lietuvos Ministeris Wash
ingtone p. P. Žadeikis, A. L. T. 
pirmininkas p. L. Szimutis ir 
kiti žymus svecziai ir visuome
nes veikėjai. Tarp daugelio 
gautu sveikinimu seimui pažy
mėtini: arkivyskupo ir vysku
pu, VLIK’o Laivyno Sekreto
riaus, Gubernatoriaus, D. P. 
Komisijos pirmininko ir kitu.

Vakare po seimo uždarymo, 
jaukiose Benjamin Franklin 
vieszbuczio salese invyko pla- 
cziai žinomu menininku kon
certas: pianisto Prof. V. Bace- 
vicziaus, violenczelisto Mykolo 
Sauliaus ir operos solistes Ju
zės Augaitytes.

Koncertui pasibaigus invy
ko pobūvis, kuriam po Kun.

Bet tikėjimo, be Dievo jokia szįog
taikos sutartis negali būti su- ypacz tikimasi daug visoke- 
daryta, nes kas in ka intikes rįOpOS paramos isz naujai at-! 
ar kuomi pasitikęs? vykusiu Tremtiniu, kurie jei

ten nėra palike savo giminiu Dr. Koncziaus inžangines kal- 
arba artimu, tai bent asmenisz- 
kai patyrė visas tremties ne
laimes ir vargus, parodys gai- 
lestinguflia savo nelaimes
draugams ir pavyzdžiais inro- Philadelphijos Arkidiocezijos 
dys broliams Amerikos Lietu- atstovas Monsignoras C. J. 
viams, tiek daug aukojusiems 
ir da ir dabar gausiai aukojan- 

| tiems ir mažinantiems varga 
savo nelaimingu tautiecziu, 
kad ir jie moka ne tik gauti, 
bet ir duoti.

Seimas iszrinko nauja Di- ke 
Neužmirszkite kad dabai rektorių Taryba isz 21 asmens, 

“Saules” prenumerata in Su : in kuria inejo szie asmenys:! 
vien. Valst. yra $5.00 metams Kun. Kostas Vasys, Worcester; 
o $3.00 ant puses meto. Mass.; Matas Zujus, Wilkes-

Pinigai ir žmogus negali pa 
silikti toje paczioje asmenybe- ■ 
je. Žmogus praras savo turte- ■ 
Ii ar jis praras savo žmoniszku- 
ma ir pasilaikys pinigus. Žmo
gus su pinigais ar su turteliu 
negali pasilikti žmogumi.

Biednas, ir neturtingas žino-! 
gus kuris nieko neduoda pa- ■ 
szelpai yra geresnis, negu tas 
kuris duoda ir paskui pasidi- į 
džino ja.

bos sumaniai vadovavo Adv. 
F. Maukas. Pobūvio metu kal
bas pasakė: Ministeris Žadei- 
kis, Senatorius F. J. Myers,

Benjamin, Banko pirmininkas 
Ch. S. Cheledenas ir Broad 
Street Trust Company Direk
torius p. H. J. Horan. Ypatin
gai turininga kalba, kupina 
užuojautos musu tautai pasa- 

Senatorius Myers, kuris
kartu ir invertino BALF misi
jos darba.

Seimo suszaukimo ir visais 
susijusiais su juo reikalais ru-

naujas regyklas atidengineda- 
mas naujais smagumais besi-; 
džiaugdamas, nauju betroksz- 
danias, kaip trokszta apsvai
gintas girtuoklis matantis i 
priesz save vyną, taip Pranas 
negalėjo prisisotiut tais pava
sario smagumais, pamirszda-į 
mas apie valgi ir viską kita 
jam reikalinga nekarta pasiso
tindamas ruksztynems ar žuvi
mi, kuriu jeigu pagavo kokia 
kur grabeje atneszta isz upes, 
ant jaszmo paspirginęs, be 
duonos ir be druskos suvalgė 
ir buvo sotas jau.

Atėjus nakties laikui, tai bi
le po ežia, bile galėjo pade.t 
galva ant minksztos velėnos 
arkliu artojaus paklotos, atsi
gulė ir smagiai sau iszsimiego- 
jo, ramus kaip kūdikis lopszy- 
je. Ne visados eme ji miegas, 
kada buvo graži mėnesiena, 
kada ant dangaus blizgėjo ne
suskaitomi daugybe žvaigž
džių, Pranas gulėdamas augsz- 
tieninkas žiurėjo ir skaitė tais 
dangiszkas szviesas, tuos žibu
rėlius. Mislys jo leke augsztyn 
ir augsztyn, pasiekė nekarta 
kita pasauli daug gražesni, su
tverta pagal jo mintomis, ten 
jis buvo su visa savo duszia ir 
szirdimi, ten naudojosi jis 
smagumais, kokio žemietis ne 
turi. Ir rodėsi jam, kad jis jau 
ne ant žemes, kad gyvena 
linksmybių linksmybėse, ten 
toli, toli už Žvaigždžiu už me
nulio. Kaip-gi liunda jam buvo 
vėl tada, kokia smarki intek- 
me, koks krūptelėjimas nume
tu ji vėl ant žemes, kada pasi
juto begulįs ant drėgnos vele
nas apsiaustas nakties tamsa!

Nekarta tokiam karte pa- 
szokdavo ir tartum turis spar
nus stengiasi pasikelt ir vėl 
skrist in ta laiminga szali, in 
ta dvasiu butyne, bet pajutęs 
kad tame neturis jau laisves, 
to padaryt negalįs, puldavo 
knupszczias ant žemes ir ver
kė, ir savotiszkai meldėsi, kas 
ji nuramindavo ir jis tada bu- 
cziavo ta savo motina žeme, 
kuri jo neleido nuo saves ir 
perpraszinejo jog del smagu
mu norėjo pamest ja. Nekarta 
tekant saulei kada artojai atė
jo su savo draugais jaucziais 
in laukus idant pradėt dienos 
darba, Pranas, kaip lyg pavy
dėdamas jiems smagumo, koki 
jie turi ardami prasze, idant 
jam duoti arti .ir dirbti ant 
szventos žemeles, bet artojai 
atsakinėjo jam, kad paikszas 
negali dasilytet arklio, kad 
jam nevalia nei set, nei art, 
kad paikszai leisti nuo Dievo 
gyvent kaip paukszcziai. Pra
nas vienok, neapsakomai buvo 
linksmas, kada jam kokia mo
tore pati tingėdama davė mati- 
ka ar spata ir liepe darže kasi- 
net; už ta malone netik pasi
rengęs buvo per diena be atvo- 
gos kasti, bet ir pult in kojas 
ir dekavot. Dirbo su tokiu no
ru, kad visai nejautė jokio nu
ilsimo nors- pajiegos jo, žiūrint 
in ji ir žinant kuomį maitinosi, 
OAUS Z£į ’SO^naVU ĮBSĮA ‘ĮSOpOJ

me ka nors nužvelgti, kadan
gi tikrino, buk tai dangaus du-. 
rys prasivėrė, bet niekad, nie- i 
kad nieko nužvelgi nesuspeda- j 
vo, kadangi tos durys vėl su ) 
trenksmu užsidarinejo. Nuo 
lietaus nesislepe, nuo audros 
nebego, negu lenkėsi ir medis ; 
viešnios blaszkomas, o kad!i 
vanduo sidabrinėm virvutėm 
lietaus sujungė žeme su dan
gumi, jis- temingai klausė O . .1 . o
sznabždejimo debesiu su žeme j 
ir ta bile stengdavos suprasti.

— Kogi tu klausai kvailas 
Pranai? Klausia jo piemenai 
maiszais galvas apsisukę idant 
pasislėpt nuo lietaus, ka tu 
girdi ?

Pranas ant ju klausymo ne 
atsako ir neper t raukine ja sa
ve klausymo, o kada jau per 
daug pradeda ji neramini savo 
klausinėjimais ir pajuokoms 
isz kvailio atsako:

— Nėra ka jums pasakot, 
kad nieko negirdit!

— Kagi girdesime, kad jo
kio balso negirdėt, ir ka-gi tu 
gali girdėt?

— Ka? Pasikalbėjimu de
besiu su žeme, argi negirdit?

— Sapnuoji tu ar ka? Ha, 
ha, ha! Žeme kalba jam su dan
gumi! Kas-gi tai mate, kas tai 
girdėjo ?

— Neiszmaneliai! Suszuk- 
davo tada Pranas. Kas dien 
kas valanda žeme kalbasi su

į-*********-****.***********,, 

:: JUOKAI :: 
**>******X-***4-*>**>>(.>jf.»

Sapnoje
Bumbliene — Ar žinai kū

mute turėsiu asz ta Slūgine 
iszvaryt, nuolat mano vyras 
sapnuoja ir sapnuoja apie

Naudoja
Mykolas — Sveikas drū

tas Tomai! Ateik pas mus 
ryto ant piet, ba gal da bur- 
do neturi?

Tomas — Gerai, bet ne ry
toj, tiktai po ryt!

Mykolas — Del ko ne ry
toj?

Tomas — Del to, jog tavo 
boba ant ryt užprasze!

— BUS DAUGIAU —
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“SAULE “ 

MAHANOY CITY, PA

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centi? 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu 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.

"DIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point

The Way You Write

ISTORIJEapie Da isa 
----------------- iszo iszlins, AJ 
yva in virsiu iszkils, Kaip ui 
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uimirszt, Kaip dagyvent 1(X 
metu, Pamokinimai, Apie bob; 
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laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
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iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
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SSF3 Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
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praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
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kožna doleri. ACZIU!
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“ŠAULĮ” MAHANOY CITY, PA

Kvailas Pranas
Prana nežino kodėl. Ne visados 
jis mėgo juokus krest, bet nie
kam jokios skriaudos nedaręs 
niekad, o kartais kad imdavo

pasakot, tai (arsi isz raszto 
Į skaito, viena prie kilo pride
damas, viena isz kilo isztrank, 
damas. In žmones tada visai Į 
nežiūrėdavo,tarsi visai ju prie

muszdavo in krūtis kalbėda
mas r •

— Kad taip sulaukeziau 
gero mirimo kaip teisybe kai- 
bu. Jus užimti visi gyveninio

UŽKIETĖJIMAS

(Tasa)

Žmones kaimiecziai nors 
juokiasi isz paikszo, instinktu 
vienok atjauczia kokia tai pa- 
guodone tam paikszui ir be
veik laiko ji už ka tokio nepa
prastino, neprigimtinio ir ne 
karta burviszkai tiki, kad ja
me, kvailyje, yra kas tokio, 
augsztesnio, ko jiems trūksta. 
'“Kvailas”. tai paliaudi reisz- 
kia beveik tiek kiek “iszmin- 
czius,” tas beprotis ne karta 
buna pas žmones protingesniu 
už iszmincziu, tik kitokiu budu 
naudoja jis ta savo iszminti 
kuri nėra semta isz knygų, ne 
mokslo, vien isz kito pasaulio 
jam duota.

Kartais kvailas nėra kvai
liu, vien tik nelaiminguoliu, 
apleistu ir paniekintu. Daug 
‘‘gema” beprocziais, bet dau
giau beprocziais padaro skau
dus daty rimai, nelaimes, 

. skausmingi apsirikimai.
Tas, ka kiti vadina melan

cholija, desperacija, sielvartu, 
apatija, nesirūpinanti pažinti 
duszia žmogaus viską ta vadi
na beprotyste paikyste.

Esti tikri kvailiai, kurie ne- 
pripažysta savo kvailumo, ku
riems iszrodo kad iszmintin- 
.giausi, kurie visus su neapy-Į 
kauta vadina “kvailiais,” tie

- Į

tai idijotai, tie beprocziai. 
Toks neapkencziamas ir tei
singai paniekinamas tas tik 
gali but vadinamas kvailiu be- 
procziu.

Bet tas beprotes, vienok to
kiu pramintas, kad vaikszczio- 
ja pabludes, kad kalba su že- 
mia, vandeniu, veju ugnimi ir 
visais “negyvais” daigtais ir 
kūnais, turi savyje ka tokio 
gaivliamo, burviszko, kuris ne 
karta buna apasztalu ir prana- 
szu, mataneziu ir jauezianeziu 
tai, ko iszmintingi nemato ir 
nejauezia, tas neužsipelni ant 
paniekinimo.

Nužemintas alkanas, apiply-Į 
szes, apleistas imponuoja ma- 
jestatu savo beatspirtingumo, 
beginklingumo, savo laisve be-, 
rubežingumo, kuris nereika-: 
lauja teisinti priesz žmogų už 
savo prasižengimus priesz Die
va, kadangi jam davė Jis ta 
dovana, kad liuosas yra nuo 
žmoniszko sūdo, kuri iszduot 
teisingai tegali tik vienatinis 
Dievas.

Kvailas žiuri savo akimis in 
svietą kartais rūstingai, kar
tais iszjuokiancziai, kartais 
akimis kuriuose matos jo du- 
szios tulžiu kartybe, kartais 
vel akimis pilnoms liūdnos iro
nijos, tai vėl veidas jo apsi
niaukia melancholija, kartais 
praspinsta geismu, tai vėl pa
matęs svietiszka niekyste in- 
smeigia spindulius savo akiu 
in žeme, kurie surisza jo du
szia su nežemiszka regykla ir 
kaip kad žiuri in savo kapa, in 
atverta jam iszcziu jo motinos 
žemes. Nekarta ant paikszo 
veido matosi kokis tai kudi- 
kiszkas laisvas gyvumas, ko-

t
 “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 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.

kia tai linksma gyvybe jo mįs
lių, .gimdaneziu jo duszioje 
tuszczia džiaugsma nuo kurio 
prie aszaru taip arti, kaip arti 
liudnastis nuo linksmybes.

* * *
Tokiu džiaugsmu praspindo 

szioj valandoj veidas kvailo 
Prano, tokioms akimis žiurėjo 
jis in szi svietą pilna stebuk
lingu grožybių, pilna niekys- 
cziu ir tusztybiu žengdamas 
krantu upes Nerio. Brido gau
siai aprasotoms žolėmis, besi- 
szypsodamas linksmai in gied
ra dienele, kokia pranaszavo 
gražiai tekanti saule, besigere- 
dama smagumu kokis ji ap- 
siautinejo dabar, kvėpuoda
mas skaniu kvapsningu oru.

Žiūrint ant jo siauros kruti
nės, ant jo laibo liemens, ant 
guviu ir patogiu judėjimu ga
lima buvo sprenst kaipo apie 
jaunikaiti nebaigusi dvieju de- 
setku metu, bet žiūrint in jo 
veidą ant kurio laikas ir daty- 
rimai paliko savo ženklą, gali
ma lįuvo suprast kad iszvaizda 
jo paveikslo ir judėjimai me
luoja, kad jau tai ne jaunas ne- 
datyres jaunikaitis.

Jau tai tokis gimtis tu 
“paikszu” kad negalima isz 
iszvaizdos sprenst apie ju se
numą, kartais jaunutelis isz- 
žiuri lyg senis, kartais senas, 
kaip vaikas, kulio jaunyste da 
nesuvytus.

Apie toki žmones sako, kad 
ant jo “Sz Venta s Jonas žvilg
telėjo,” mat žinoma yra, kad 
tasai Evangelistas prilygintas 
prie erelio, tikrai kaip erelis 
gyvenantis ant uolu neseno sa
vo skaiseziu kimu slėpdamas 
amžių savyje. *

Vargus su badu paikszui ar
timiausi draugai, kadangi jie 
beveik niekad jo neapleidžia, 
daboja ji nuo priepuoliu.

Vargas,ir “kvailumas” bu
vo geriausiais Prano szioj pa- 
saulej gyveno, nežinojo ir jis 
pats savo metu suskaityt ne
mokėjo. Kartais sako, buk at
simena “Prancuz-meti” mates 
Prancūzus traukianezius prie 
Serocko, kita syk kad kūdikė
liu da buvęs kada Herodas ne
kaltus kūdikėlius žudint pri
sakęs idant nužudint gimusi 
svieto Iszganytoja; trecziu 
kartu kad niekam negimęs, 
kad taip jau “pats isz saves 
buvo ir buvo.”

Kad taip Pranas kalbėjo, 
vaikai iszsižioje klausė su žin
geidumu, moteres lingavo rim
tai galvomis, vyrai juokėsi. 
Bet kas tik sugryžo mislimis 
in praeiti, atsimindavo kad at
simena “Kvaila Prana” nuo 
labai seniai. Gal tas pats, gal 
kitas ant to neprisiegavo, bet 
žinojo kad buvo kitados tas 
“Kvailas Pranas” aplinkinėj 
ir seni apie ji pasakodavo. Ži
noma kožna gadyne turi savo 
kvailius, o tokiu žmonių nieks 
užraszose neturi, net ir pats 
Ponas Jėzus danguje.

Juokdavos isz Prano mergi
nos kalbėdamos, kad labai gra
žus nes ji motina rusalka tris 
kartus ant dienos rasa prausia. 
Ir tame tiesa. Tik ne rusalka ji 
prausė, vien žeme, motina, sa
vo rasų kasdien prausė ir jo 
locnos aszaros ir debesiai savo 
lietumi trinko jam galva, o ve
jas pląukus szukavo ir džiovi
no iszskalptus ant jo pecziu 
drabužius.

Mylėjo daugumas ' kvaila

BALTRUVIENE

Jus mano rūteles 
Kaip Ardonvilles moterėles 

Taip mėgsta alų,
Jog niekur taip 

nėra.
Niekad ne buna 

gana, 
Taigi gere, o vyrai 

fundina, 
Veidai ir nosis 

iszrodo mėlynai.
Negerai mano rūteles 

darote, 
Jeigu girtavima varote, 

Viską pragerete, 
Ir da fundatorių 

jieszkote, 
O kad ir juodukas 

užfundytu, 
Tai ir ta loska 

turėtu, 
Ba tas gėrimas, 
Kožnai gardus, 
Kad tiktai kelis 

stiklus alaus gautu. 
* * *

In viena pleisa, 
In sveczius nuvažiavau, - 

Kokiu ten bobelių, 
Ir mergeliu maeziau. 

O mano szirdeles 
net užkaitau, 

Kaip viską dagirdau, 
Bobeles visai netike. 

. Mat, kelios nuo visu 
doru atlikę.

Insipenavus kaip 
teszlos, 

Bet ne visos, 
Tai ne dyvai, 

Ba kožna diena 
gere, 

O mat, gere ta alų 
be galo.

Bet viena diena, 
Net kelios rūteles 

suėjo, 
Sztai ir sportukas 

atsirado ten, 
M Ir parte visi

turėjo,
Ilgai tas vyrukas 

paminės, 
Su bobelėm daugiau 

neužsides, 
Dabar pasimokino.

Begiediszkuma moterių 
pažino. 

O apie tenaitinu mergeliu, 
Tai nėra ka kalbėti, 
Tiktai tiek pasakyti.

Jog tarp saves 
ėdasi.

Gal proto gaus^
* # *

Dvi merginos 
Musu tautos, 
Ne kitokios, 

Jaunikiu jieszkojo. 
Ant vienu partijos 

užėjo, 
Gavo gert ir valgyt, 

Po tam trauke 
namo, 

O rado ir jaunikiu.
Kaip ten buvo 

toliaus, 
Nesakysiu,

Del saves pasiliksiu.

saves nemato, akys jo žiureda-Įir turtu reikalais, neatkreipiat 
vo in neapribuota erdvybe, ku- niekad savo akiu ant to Die-
ri kaip lyg mate tai, apie ka 
sako, ir tik retkareziais bal
sas kaipo ir akiu blakstienai 
drebėjo.

* * *
Vasaros ir pavasario laike, 

retai kada ji kaime kas mate. 
Gyveno tuomet jis su numylė
ta savo upe. Neriu, kuria savo 
motina vadino. Lazdos jokios 
niekad nesinesziojo, sakyda
mas dažnai kad niekam neda
ro skriaudos, todėl ir jam nie
kas nedaro jos, ir szunes ji my- 

j Ii, nes jis girdi Szventa Lozo
rių,' kuriam szunes opas gydė, 
turi sau už patroną, arba užta
rytoja.

In kaima gryždavo tik tada 
kada jo motina rytmecziais 
dangstytis pradėjo ledu, o že
me, vieton rasos, puoszdavosi 
szalna. Tada būdavo sumenkęs 
saule indeges, kad su pasigai
lėjimu žiūrėdami in ji žmones 
kalbėjo:

— Nelabai gera tavo “mo
tina” jeigu toki suvarginta 
iszleido in svietą.

Jis atsakydavo:
— Pati ji varge, pati ne

mažai turi darbo aplankyt tiek 
apygardų, atlikti toki ilga ke
lia, tiek žuvycziu iszmaitint, 
tiek luotu su žmonėmis ant sa
vo nugaros nesziot, tai ne bai- 
kos. O nelengvas, nelengvas jos 
būvis!

— ^Kvailas, kvailas Pranas 
kalbėjo tai iszmintingos mote- 
res.-

— Kvailos, kvailos jus bo
bos, atsakydavo Pranas, nesu
prantat, kad kiekvienas daig
ias pasaulyje turi jam paskir
ta tarnysta, kuria rūpestin
giau pildo negu protingi žmo
nes.

— Eik jau eik tu beproti, 
suszukdavo katra isz savmy- 
liti užgauta žodžiais kvailo 
Prano, pliauszki kaip beprotis.

Pranas tai užsirūstinęs

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!
A

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 

t 

reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

viszko svieto, kuriame tiek 
daug, daug stebuklu, kurie 
jum pasakytu kuomi esate; 
kad jus neesate galingesniais 
už maža skruzdele.

Žmones juokėsi, o Pranas 
tikrino tuomtarpu:

— . Juokiatės, o nežinot nei 
vienas isz jusu kas lankia jus; 
kai]) maža skruzdele ar vaba
lėlis negali apsisaugo! nuo ko
jos žmogaus ar kokio gyvulio, 
kuri užima ir atima jam gy- 
vastia, taip ir jus nežinot kada 
ant jusu puls ranka to visaga- 
lingo svieto Valdono ir kaip 
muse užspaus!

— Tas teisybe, tas teisybe, 
paantrino liūdnai moteres lin
guodamos galvomis.

— Teisybe ir tas kad žmo
nes negali didžiuotis savo pro
tu, nes yra Iszminczius kurio 
iszmintis neturi rubežiaus. Jis 
tai liepia visiems daigiam dar
buotis del labo žmonių, o žmo
nes to nesupranta ir prieszta- 
riauja.

— Tai szelmis, kalbėjo ki
tos, nuduoda kvailiu, o žiūrėk 
ka jis kalba.

Žiema tai jam visu sunkiau- 
ses buvo laikas, kadangi apart 
vargo su žmoniems reikėdavo 

-jam dažnai ginezytis, bet jau
tėsi laimingu, kada vasaros 
laike naudojosi visokia laisve, 
kurios jam niekas nevaržė, kai
po ir juomi visai nesirūpino. 
Kiekvienas turi pakaktinai sa
vo rupeseziu. Pavasari ir vasa
ra praleisdavo prie upes, o 
szalta rudeni, slėpdamasis nuo 
žiauraus vėjo, girioje.

Kada ji žmones atvažiavu
sieji in miszka szaku ir malku 
kurui pasitikdavo ir iszvysda- 
vo, paprastai, žinodami kuomi 
jis miszka vadina, atsiliepda
vo:

— Blogas tavo, Pranai, tė
vas. Nesirūpina tave suszildyt 
ne aprengi, juk tu sustingsi ne
trukus, visas pasmeles ir dre
bi nuo szalczio.

— O ka-gi daryt, kad ir jis 
turi nemažai bėdos. Sztai žiū
rėkit, žiaurus vejas nuplesze 
nuo jo gražu ruba ir tik spig- 
lius ant agliu ir pusziu paliko, 
kuom-gi jis mane paredis. Dre
ba patsai nuo szalczio nuliū
dęs, kad jo rūbo užteko tik in- 
kurimui sziltu butu skruzdė
lėm, kurios labiau bijo szal
czio negu asz, paklojimui szil
tu gulcziu žverelems, o kiek tai 
paukszteliu, o kiek vabalėliu 
turi jis, nebagas, aprūpinti, be
da jam, szirdeliai, beda. Kiek 
tai darbo miszkas turi, idant 
pagamint per vasara žmo
niems tiek daug gero, už ka jie 
ne dėkui nepasako. Kiek tai 
uogu isznokina, kiek grybu 
iszaugina, kiek turi prisidar- 
buot del iszpuoszimo lazdyno 
rieszutais, kiek szaku isz saves 
iszleist del skruzdelių kuriuos 
nesza in savo namus ir daro 
kodylą, o pagalinus ir upe už
laikyk, maitink ja savo drėg
numu, ar tai mažai rupeseziu?

— Kvailas tu nebageli, 
kvailas, sako jam žmones, kal
bi apie kodylą ir apie nebūtus 
daigius pagal savo kvailos nu
vokęs.

— Ka,\da netikit?! Pats sa
vo akimis maeziau kaip du isz 
trijų karalių jieszkojo miszkos 
kruzdeline myros ir kodylos.

— Ha, ha, ha, juokėsi isz 
Prano vyrai. Tu matei kara-

TRINERS
AMERICAN ELIXEWF 

6IITERW1NE

Daugelis kenezian- 
cziu žino, kad nuo už
kietėjimo viduriu pa- 
sireiszkia: nervingu
mas, galvos skaudė
jimas, skilvio suiri
mas, nerviszkinimas, 
stoka apetito ir mie
go, gazus, iszsiputi- 
ma. Gal jau bandėt 
kitokius vaistu su vi
sokiom pasėkom, ----
dabar gaukit to senai 
žinomo vaisto, Trin- 
erio Kartaus Vyno. 
Nuo 1887 szis nepa
prastas sutaisymas, 
isz Gamtos szakneliu

žolių ir augalu, pasekmingai nugali 
užkietejmia ir paszalina jo simpto
mus. Nusipirkite buteli sziandien ir 
pats patirk jo veikimą. (Pastaba: jei 
negalite gauti Triner’s savo artimoje 
krautuvėj, atsiusk $1.50, su tos krau
tuves adresu mums: Jos Triner Corp., 
4053 W. Fillmore, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta didele 18 oz. bonka 
Trinerio, apmokėtu pasztu).

Triner’s Bitter Wine
liūs kurie Jėzui dovanas atne- 
sze? Kas-gi tau ?

— Kaip matote mane gy
va, maeziau! Karalių Balcera, 
tai taip maeziau prieszais sa
ve kaip jus dabar matau. Žiu- 
rau, karta, saule leidžiasi, o 
ežia kaip lyg koks milžinas sto
vi ir tik auksas ant jo žėri. Mil- 
linau tai aržuolas, ne aržuolas. 
Einu, žiurau, karalius! Skrais
te jo deimantais, auksu ir si
dabru iszsiuvineta, karūna ant 
galvos akyse tik žėri, baisiai 
brangi. Barzda sulyg juostai, 
balta kai]) sniegas, viena ranka 
in szona insiremes, kitoje laiko 
lazda galybes, paroda baisiai 
puiki! Reikia žinot kad ne jis 
vienas buvo; prie jo visa my- 
nia kareiviu raudonose man- 
dierose su blizgancziais kar
dais, bardisziais ir visokiais 
kitais ginklais, kad net nuo to 
visko man akyse tamsu pasida
rė. Netrukus klausau kugžda. 
Tam tas, tas anam po žodeli 
dalinasi tarpe saves. A-ha, 
mislinau sau, bus ežia kas nors 
naujo. Laukiu, nieko!

Saule nusileido, ta kariauna 
su karaliumi miszke tarp me
džiu dingo. Atsiguliau, užmi
gau ir miegu, bet sztai kad ne 
suosz miszkas, kad ne subrasz- 
kes, kai]) pradės trankytis ir 
musztis, tiktai ūžia viskas!

— Taip, vejas pakilo ir- 
miszkas ūžt pradėjo, kasgi 
daugiau Pertrauke jam vie
nas isz vyru.

— Vejas?! Ne vejas tik 
vaiskus karaliaus Ballcero; 
juk pats maeziau kai]) tarėsi

Pirkie U. S. Bonus

'Uncle Sam Says

I School bells are again ringing and 
thousands of children are back in 
classrooms all over the country. And 
many of these little boys and girls 
are crossing the thresholds of learning 
for the first time, starting the great 
adventure of beginning an education 
in a free land. They can go all the 

' way, and that means college, if they 
I ' learn to save. The School Savings Pro

gram teaches them to be thrifty and 
children who learn to save will cer
tainly be better citizens tomorrow. 
You parents—be sure there is a School 
Savings Program at your school and 
be sure too, that your children are 
investing, in U. S. School Savings 
Stamps. U. S. Treasury Department.

Pirkie U. S. Bonus

isz vakaro padaryt ta batalija. 
Tai tai]), sakau jums, muszesi 
kaip smarkiausia viesulą su 
viesulą susiėjusios, o taip szau- 
de, tartum baisiausios perkū
nijos trauke, o isz szaudykliu 
ugnis kaip žaibai mirgėjo tik. 
Kai]) tik prasiszvies tai ir ma
tau karalių Balcera stovinti 
insiremusi in szonus ir tik 
barzda kreczia.

— Szneki kaip kvailas! Bu
vo tai audra ir tiek.

— Žinomas dalykas, prita
rė antras. i

— Sviete tu sviete! Su- 
szunka Pranas pliauksztelejas 
delnu in delną. — Ūkininkais 
vadinatės, ne vienas vaitu no
rite būti, o nieko nežinote. 
Žmones, kada jus iszeisite isz 
tos savo tamsybes. — Juk ir 
Vieszpats Jėzus vaikszcziojo 
po svietą ir Jo Apasztalai, o • 
jus kaip avys kvaili ir nieko 
nežinote!

Ir žiurėjo in ūkininkus su 
pasigailėjimu ir pasipiktinimu 
tartum in kokius piktadarius 
žmogus teisingas..

Ūkininkai prunksztelejo juo
kais ir klausė vienas:

— Kas-gi tave, kvaili to 
visko iszmokino? Juk in baž- 
nyczia neeini!

— Asz pats viską matau ir 
žinau, ne taip kaip jus, ‘kurie 
ir Dievo žodžius pei’ viena ausi 
insileidžiat per kita iszleidžiat 
ir nieko nežinot.

Ūkininkai užgauti tokiais žo
džiais kvailo Prano piktus isz 
jo dare juokus, bet kada sugry
žo namo ir atsiminė ten apie 
“Kvaila Prana” pasakojo sa
vo szeimynai, stebėjosi jo ži- ,, 
nysta ir ^gėdijosi, kad tas kvai- 
lis daugiau iszmano negu jie, 
ir vaitystes verti.

* * *
Pranas, kartais nors ir ne- 

t 
mėgo žmonių su kuriais jam 
reikėdavo ginezytis, bet buvo 
ir tokios valandos, kad pasiilg
davo ju. Tada pamesdavo sa
vo “Motina” ir “Tęva” ir ėjo 
pats nežinantis kur ir ko. Ėjo 
tada su tokiu pasiskubinimu, 
tartum siuntinys su svarbiu 
reikalu iszsiunstas. Ypacz pa
vasaryje, kada laukai puosze- 
si nauju ru'bu, kada padangėse 
skambėjo giesmeles vyturėliu, 
o ant žemes invairus balsai gy
vuliu iszgytu ganytis, -szvilpi- 
nejimas ar niuniąvimas arto
ją us, sekanezio paskui arkla ir 
kartas nuo karto rėkimas ant 
per ji apkriksztintu jaueziu, 
kada oras perpildintas buvo 
kvapsniu invairiu kvietkeliu 
ir szviežiai suartos žemes. Pra
nas jau negalėjo tada sėdėt ant 
vietos, tada bego prie tu jam 
mielu balsu, prie tu kvapsniu,

(Tasa Ant 2 puslapio)

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

:: Tiktai ::

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Pasiskaitymo Knygeles

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

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULĘ PUB. CO. Mahanoz City, Pa.
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Žinios Vietines Vi"s,I,ia'jUllIlVd HUliSVU Ana diena “Saules” Redak-Ana diena “Saules” Redak
cija aplanke viesznia isz Bos
ton, Mass. Tai “Keleivio” Mo
terų Skyriaus vedeja- p. M. 
Michelsoniene (Kapocziute). 

! Su ja drauge mus aplanke ir p. 
Saules” Redakcija. Po-' — 

senas

— Ponas Antanas Einikis 
isz New Philadelphijos, lankė
si mieste pas Auksztakalnius 
ant E. Pine Uly., taipgi atlan
kė ir
nas Enickis yra musu 
skaitytojas ir myli skaityt 
“Saule.“ Acziu už atsilanky
mą.

— Utarninke Szv. Luko- 
sziaus Evangelisto. Ir ta diena 
1783 metuose, Amerikos Kon
gresas panaikino savo armija 
ir paleido kareivius važiuoti 
sau namo.

— Musu gerai žinomas 'gy
ventojas, ponas Pranas Mali- 
szauskas, nuo W. Spruce Uly., 
ana diena lankėsi pas savo pa
žystamus, Wilkes-Barre ir 
Skrentose. Ponas Maliszauskas 
sako kad jisai turėjo “veri 
gud taim.”

— Seredoj pripuola Szv. 
Petro Alkantro; Ir ta diena 
1781 metuose Anglijos Charles 
Lord Cornwallis su savo armi
ja pasidavė in Yorktown, Vir
ginia. Jis ežia buvo insikases, 
tikėdamas kad Francuzas La- 
Fayette neiszdrys ant jo pultis 
per tvirtoves. Jis gerai numa
nė, bet nenumatė ka Generolas 
Jurgis Washingtonas su savo 
armija darys. Generolas Wash
ingtonas susilaukė pagelbos 
isz Francuzijos laivyno, kuris 
inplauke in Chesapeake in- 
plauka. Su Francuzu pagelba, 
Washingtonas nukirto Anglo 
Charles Lord Cornwallis susi
siekimą ir taip privertė ji pasi
duoti. Ir ta diena 1943 m., Ang
lijos, Amerikos ir Rusijos di
džiūnai susirinko Moskvoje.

— Ponia Marijona Želo- 
niene nuo 51 South Sixth Uly., 
turėjo operacija Pottsville li- 
gonbute.

— Ketverge Szvento Jono 
Kantieto. Taipgi ta diena 1946 
metuose, Vokiecziai turėjo 
laisvus rinkimus, tai buvo pir
mutiniai in keturiolika metu. 
Jie nubalsavo už Socialistine 
valdžia. Ir ta diena 1507 me- * • ♦ 
tuose, Zigmantas Antrasis pri
ima Lietuvos Kunigaikszcziu 
vainiką.

Elena Kurinskiene ir ponas 
Adomas Szankeviczius, isz 
Shenadorio. Ponia Michelso
niene dalyvavo BALE’o seime 
Philadelphijoj ir ta paezia pro
ga'atvažiavo Shenadori" ap
lankyt savo sesute p. M. Ka- 
lenkauskiene ir kitus senus pa
žystamus szioj apylinkėj.

(Nuo “Saules“ Red. — 
Acziu visiems už atsilanky
mu.)

KAPITONAS DRĄ
SIAI PRIESZINASI

Shenandoah, Pa. — Sekanti 
vyrukai instojo in Amerikos 
armijos tarnyste:

Isz Shenandoah: James A. 
Hill, Ant. I. Hartz, Jos. H. Ku- 
rilla, Jos. R. Kowalick, Clar
ence A. Marchunsky, Harold 
J. Dower, John J. Kress ir Je
rome A. Drozdoski.

Isz Girardville: Robert G. 
Brown, James J. Boxter, John 
Rudy, Jr., ir Charles D. Rowse.

Isfe Frackville: Jos. Ben- 
chalk, Geo. J. Miller, Wm. II. 
Thomas, John Beluch Jr., Al
fred A. Fritz, Jr., Michael 
Depsky, Casper Fetzik, Hugh 
F. Beddow ir Jos. P. Želonis.

Isz Gilberton: Edmund L. 
Gudaitis, Ralph A. Miller, Ver
non Sherry ir Allen Sherry.

Isz St. Nicholas: James R. 
Lawson.

— Petras Szermuksztis, 
(Sherman) 80 metu amžiaus 
senukas, likos surastas negy
vas ant Lehigh Valley geležin
kelio begiu arti Shenadoro. 
Tyrinėjimas parodo senukas 
eidamas ant begiu isz Shena
doro likos užmusztas per trau
kinio. Velionis kitados gyveno 
Pattersonville, po tam likos 
priimtas in Schuylkill pavieto 
prieglaudos. Paliko svaine, 
Ona Szermuksztiene isz Gi- 
rardvilles. Likos palaidotas 
Panedelyje. Graibomus H. Va- 
lukieviczius laidojo.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

BUVĘS JURININKAS BRANGUS
NUSISZOVE SKAITYTOJAU!

varyti. Taip jie buvo padare 
apie dvideszimts metu atgal su 
Generolu Billy Mitchell, kuris 
net tada aiszkino, kad galin
giausia kraszto ranka yra ero 
planai. Jis buvo pažemintas, 
paniekintas ir pravarytas.

Dabar visas Karo Sztabas 
turi prisipažinti kad tas Gene
rolas Billy Mitchell buvo nu
skriaustas. Per visa kara su 
Hitleriu, musu karininkai ma
te to'Generolo dvasia kuri 
jiems vadinosi, kai jie mate 
Hitlerio galybe padangėse.

Tas pats dabar gali būti ir 
su szitu Kapitonu. Karininkai 
labai greitai ir labai lengvai o o
gali ji pasmerkti ir pažeminti, 
bet jie už keliu metu gali ir vėl, 
gailėtis ir prisipažinti kad ne 
jis, “bet jie suklydo!”

Jau beveik laikas, kad mu
su tie didžponiai karininkai 
susiprastu ir butu nors kam 
atsakomingi. Dabar jie tokie 
dideli ponai, kad net nei teis
mas negali juos suvaldyti. Jie 
laikosi augszcziau už augsz- 
cziausi teismą ir niekam už sa
vo darbus neatsako. Beveik 
laikas, kad kas jiems pasakytu 
kad ežia ne Vokietija ar ne Ru
sija, ir kad karininkas Ameri
koje yra toks pat paprastas 
žmogus kaip ir darbininkas ir 
biznierius!

Swarthmore, Phila., Pa. — ' 
Robert Towne Hastings, dvi-; 
deszimts dvieju metu amžiaus; 
buvęs jurininkas buvo suras-i 
tas savo kambaryje su kulka' 
kaktoje. Kiek policijantai gal 
suprasti, tai jis pasisznekejes 
su savo tėvo per telefoną, nu
ėjo ant virszaus ir nusiszove.

Jo motina Mabel, dabar yra 
Presbyterian ligoninėje. Jai 
niekas dar nepasake apie jos 
sunaus nelaime. Jo tėvas, Lan
ta C. Hastings policijantams 
paaiszkino, kad jo sūnūs ne- 
sveikavo per kelis menesius ir 
buvo labai nusiminęs. Sūnūs 
Robert turėjo gera darba in 
Sun Shipbuilding and Dry 
Deck kompanija. Nei jo tėvai,į 
nei jo draugai, negali suprasti, 
kodėl jis save nusižudė.

DIVORSAS 
NEUŽSIMOKEJO

SENATAS ATMETA 
PASKYRIMA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tas

Irving M. įves, 
isz New Yorko, 
tam paskyrimui

— Naujas kėlės tarpe Slie- 
nadoro ir Maizevilles bus ati
darytas ir pavadintas kaipo 
“Gold Star Highway,” Utar
ninke, Lapkriczio (Nov.) 15-ta 
diena.

— Szia sanvaite yra žino
ma kaipo “Pennsylvanijos 
Valstijos Sanvaite.”

Hazleton, Pa. — Jack Pari
si, 50 metu amžiaus placziai 
žinomas razbaininkas isz New 
Yorko, kuris apsigyveno czio- 
nais ir slėpėsi nuo policijos už 
nužudinima du vyru, likos su- 
aresztuotas ir bus sugražintas 
in New York policija, už žmog- 
žudyseziu.

J.

Girardville, Pa. — Garnys 
atsilankė pas Edvardą ir Ve
ronika Raižius. Jaunasis sū
nelis bus pakriksztytas pagal 
tėvo vardu. Mes sveikiname 
Raižius ir jaunajam Raižini 
kuo ilgiausiu metu.

trys dukterys 
New York. G

M. Skut- 
ir po-dukte 

Philadel-

Easton, Pa. — Asztuoni 
žmones buvo sužeisti kai tro

su autobusiu, 
kuris stovėjo ant Freemans
burg Ave. Visi buvo nuveszti 
in Easton ligonine. Autolmsio 
draiverys buvo Walter S. Pur
dy; troko draiverys buvo Rus
sell R. Leonard isz Chicagos. 
Autobuse buvo sužeistos: Pa
nele Rose Marie Savaglio, Pa
nele Donna Edelman, Ponia 
Esther Miller ir Ponia Well
ington R. MacDonald. Jos ne

su
žeistos, bet buvo labai sukries- 
tos ir apdaužytos. Kiti ant to 
autobusio buvo tik sukriesti, 
bet nesužeisti.

Gilberton, Pa. — Jonas 
Palukonis nuo 500 Main Uly., 
senas miesto gyventojas, nu
mirė Petnyczioj po pietų savo 
namuose. Velionis gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika dau
gelis metu atgal, in Pittsburgh, j
o 1904 metuose persikraustė in kas susimusze 
Gilbertona. Buvo angliakasis. 
Paskutini karta dirbo Draper 
kasyklose. Jo pati Margareta 
(Lukevicziute) mirė 1918 me
tuose. Paliko 
W. Belitz isz
Scanlon, St. Clair ir 
eziene Gilberton 
Helena Mulvaney, 
phia; du po-sunu: Adomas Šel
vis, Ringtown ir Joną Šelvis, 
Gilberton; seseri ponia F. Vai- buvo labai ar pavojingai- 
lioniene (Wylonis) Wm. Penn, 
brolis Jurgi Palukoni, Wm. 
Penn ir septynis anukus ir 
anūkes. Laidotuves invyko 
Utarninke deszimta valanda
ryte ir palaidotas in Frackville Pirkie U. S. Bonus Sziandien! 
kalines. ----- ------ ★---------- j

nepageidaujamas žmogus 
pasitrauks. 

Senatorius
Republikonas 
sako, kad jis
yra prieszingas už tai, kad Le
land Olds praeityje pasirodė 
kad “asmeniszki, politiszki ir 
pramones nusistatymai yra vi- 
iszkai prieszingi DemokratlSZ- A - O- -- ----
kai valdžiai ir Laisvėms žmo
nėms. ’ ’

Prezidentas Trumanas insa- 
ke Demokratu Partijos pirmi
ninkui William M. Boyle pri
verti Senatorius balsuoti už ta 
Leland Olds. Bet, tas pirmi
ninkas nieko negalėjo padaryti 
net ir pats neteko penkių ar 
szesziu savo partijos rėmėju 
kai jis prasitarė apie Leland 
Olds.

Leland Olds yra intartas, 
kaipo Komunistu draugas ir 
Laisves prieszas!

Senatorius Johnson primine 
savo draugams, kad szitas Le
land Olds, dvideszimts metu 
atgal buvo parasze kelis 
straipsnius del “Federated 
Press,“ kur jis buvo redakto
rius.

“Nei vienas Komunistas 
niekados taip Amerikos kapi
talizmo nėra pasmerkęs, kaip 
Leland Olds,, nei vienas Ko
munistas tai isztikimai neseka 
Komunistu Partijos insakymu 
kaip Leland Olds,” sako John
son.

Senatoriai sako, kad Leland 
Olds tiki ir stengiasi ingyven- 
dinti savo insitikinimus, kad 
kapitalizmas turi būti panai
kintas. Kaip tik to musu rau- 
donskuriai, Komunistai nori!

Prezidentas viso to nepaiso, 
ir vis remia ta Leland Olds, 
vien tik už tai, kad jis skaitosi 
Demokratu ir Trumano drau
gas. Trumanas dabar jauezias 
aszmeniszkai inžeistas.

Jau gal laikas vėl užsiprenu-; 
meriuoti “Saule,“ nes dabar į 
labai svarbu sužinoti kas da
rosi visame pasaulyje, o vien; 
tik “Saule“ visas tas žinias 
pranesza. !

Isz pastarųjų straipsniu mu
su skaitytojai dažinojo kad:

Kasztai nepadidės, nepa- 
brangs.

Algos darbininku labai ma
žai pakils. į

Vyru siutai bus penkiolikta 
nuoszimta pigesni.

Visa mesa bus pigesne, bet 
ne per daug.

Valdžia dar daugiau pinigu1 ežiai ir vieszai sako, kad Laku- 
praleis. nu Sztabas su savo vaju ir sa-

Taksos gal bus mažesnes vo pagarsinimais visiems gal-

Plieno Unijos Virszininkas 
apie toki pasiulinima tik tiekį 
pasakė, kad “jo darbininkams j 
dar nereikia Pagelbos ar Pa- 
szelpos, ir kad Lewisas tik no
ri save pasirodyti ir pats pasi
didžiuoti taip kalbėdamas.“

stengiesi tvarka suardyti ir vi-s, 
sur trukdyti.

KOMUNISTU
TEISMAS BRANGUS

ADMIROLAI
ATSIKERTA

Kasztavo $1,500,000 Ir
Tesiesi Per 30*

Sanvaites
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

r ■ * • .

Tie, kurie taip pasitiki ant j 
tu eroplanu nori labai pigiai 
apsiginkluoti. Bet, tas pigu
mas gali labai brangiai mums 
atsieiti, jeigu karas iszkils.

Pacifiko mariu Komando- 
rius, Admirolas Radford sta-

CHICAGO, ILL. — Gyva- 
naszle, Josephine Cox, dabar 
neturi namu, baldu, furnisziu, 
rakandu nei pinigu nuo savo 
buvusio vyro Kazimiero.

Už tai ji dabar nori at-i 
szaukti ta savo “divorsa,“ 
persiskyrimą, kuri ji buvo ga
vus Gegužio (May) vienuolik
ta diena. Jos advokatai dabar 
kreipiasi in teisėja Rudolph 
F. Desort kad jis ta pėrsisky- 
rima atszauktu.

Gyvanaszle Ponia Cox, tris-j 
deszimts metu amžiaus mote- 
riszke su savo keturiu metu 
dukrele Jo-Ann dabar gyvena 
ant Farwell Avenue. Jodvi ne-j 
žino kur buvęs vyras ir tėvas 
dabar gyvena. Jis iszsikrauste 
isz miesto, kai jis, sutiko savo 
žmonai mokėti du szimtu dole-; 
riu ant menesio. Kai jis iszsi
krauste, tai jo motina per teis
mą pareikalavo visu rakandu, 
kuriuos jis buvo savo buvų-į 
šiai žmonai palikes. Gyvanasz
le sako kad ji dabar nori at-' 

szaukti savo persiskyrimą ir 
isz naujo savo vyra “divorsuo-; 
ti,“ kad butu galutinai nutar
ta apie rakandus ir apie pini-! 
gus.

1950 metuose.
Daug straiku bus, bet jos ne

ilgai tesis.
Ir daug kitu tokiu žinių 

“Saule” pranesza ir isz kalno 
pasako savo skaitytojams.

“Saules“ sztabas skaito 
daugiau negu kelis desietkus 
laikraszcziu kasdien ir isz ju 
savo skaitytojams pranesza 
kas musu kraszte ir visame pa- Į 
šaulyje darosi.

Tai už tiek mažai pinigu, už j 
penkis dolerius in metus, 
“Saule” savo skaitytojams' 
pranesza kas darosi visur ir vi
sados. Už tai mes esame tikri 
kad visi musu skaitytojai ir 
musu skaitytoju draugai rems 
“Saule“ ir duos jai progos dar 
toliau vesti savo žinių ir nau
jienų darba. — Acziu!

JOHN L. LEWISAS 
PRASZO $2,500,000

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ko

25 ŽUVO TRAU
KINIO NELAIME JE
BUENOS AIRES, ARGEN

TINA. — Traukinys, kuriame 
važiavo daug žmonių ant atos- 
toju, vakaciju susikūlė su freit 
kariu prie President Peron sto 
ties. Dvideszimts penki žmo
nes buvo užmuszti ir daugiau 
negu szimtas buvo sužeista. 
Gal dar ir daugiau bus surasti 
žuvusiuju. Policija sako, kad 
visi nesurasti ir nesuskaityti.

Daugiausia žuvusiuju ir su-; 
žeistųjų buvo tarp tu kurie va
žiavo antra kliasa, nors ir pir
mos kliasos buvo sužeistu..

Prezidentas Person su savo 
žmona Evita, ir su savo Tary
bos nariais greitai nusiskubi
no prie tos vietos, kad kaip 
nors pagelbėjus. Darbininkai 
per visa nakti dirbo, stengda
mi^! žmones iszimti ir rieles 
nuvalyti, traukini nuo rieliul 

I nutraukti, bet ryte dar nebuvo 
nei visi žmones suskaityti ar 
aprūpinti.

Žmogus su protu gali viską 
padaryti; žmogus su gerumu 
gali daug inveikti; bet žmogus 
su piktumu nieko negali pada
lyti. , . i

visiems sudaryti Fonda del 
Straikuojancziu Plieno Darbi- ‘ 
ninku. Jis parasze laiszka' 
AFL Unijos Prezidentui Wil
liam Green. §zita,me loiszke Ham Green. Szitame laiszRe 
jis patarė, kad “visos dideles 
Unijos sudėtu po czverti mili
jono doleriu kas sanvaite del 
Plieno Unijos Darbininku.“

Lewisas toliau nepasiaiszki- 
no ka jis ketina daryti ir ko jis 
ežia siekia?

Jo tas laiszkas ir talkos pra- 
szymas iszkelia kelis klausi
mus:

Ar Lewisas dabar nori suda- 
daryti Unijų Federacija, ku
ria jis vestu ir valdytu?
Kodėl Lewisas ne savais rei
kalais rūpinasi ir taip susi
rūpino apie Plieno Darbinin
kus, kada jo paties Mainie- 
riai dar Straikuoja?
Ka patys Mainieriai pasa
kys apie szitoki Lewiso 
duosnuma su j u pinigais?
Jeigu Unijų Vadai ir sutiktu 

ant szitokio Lewiso patarimo 
ir sudėtu $2,500,000 ant sanvai
tes Plieno Darbininkams, tai 
visgi nebutu jau tiek daug, kai 
atsimename, kad tenai dau
giau negu penki szimta tuks
taneziu straikuoja, ir dar tiek 
rengiasi straikuoti! Bet, butu 
didele parama ant to, kad Plie- S 
no Darbininkams duotu, paro
dytu jiems, kad visi kiti juos 
remia ir užtaria.

Lewisas savo Mainieriams tu
gal pasiaiszkins, kad tokia Pa- veiiau teisiamas, 
szelpa reikalinga, nes Mainie- atidėtas, nes jis dabar serga 
riai negali savo Straikas lai- szirdies liga, 
meti pirm negu Plieno Darbi-į 
ninkai savo Straikas laimes ir bausti 
užbaigs. ; pasielgimą per teismą.

vas apsuko, visus suvedžiojo ir 
suardė 
tvarka.
Armija, Laivynas ir Lakunu 
Sztabas viens kitam prieszina- 
si. Admirolas Radford buvo 
pirmutinis Laivyno Karinin
kas, kuris buvo pakviestas pa- 
siaiszkinti Kongreso komisi
jai.

Kongresmonams jis rstacziai 
pasakė, kad visi „ tie Lakunu 
Sztabo pasigyrimai apie ta 
nauja ir dideli kariszka eropla- 
na, B-36 bomberi yra tuszti ir 
neteisingi. Jis sako, kad ne
teisybe ir kad lakūnai negali 
priparodyti, kad tas ju eropla- 
nas gali pats sau vienas be jo
kios paramos ar pagelbos skris
ti ant prieszo, ir kad jis diena 
ar nakti gali pataikyti su savo 
bombomis nuo keturios de- 
szimts tukstaneziu pėdu augsz- 
tumo.

Be pesztuku, palydovu ero
planu, tas didis B-36 bomberis 
butu paszautas ir nugramzdin
tas mažo sargybinio eroplano.

Jis staeziai sako, kad tas di
dis Lakunu Sztabo B-36 ero- 
planas jau dabar yra isz mados 
iszejes, nes mes tokius turėjo
me jau szeszi metai atgal.

Mažesnis karininkas, Kapi
tonas John G. Orommelin buvo 
nubaustas, suspenduotas, už 
tai, kad jis ta pati buvo vieszai 
pasakęs.

Laivyno karininkai sako, 
kad mums reikia labai daug 
mažesniu kariszku eroplanu, 
kurie gali augsztai ir greitai 
skristi, kad mums reikia daug 
daugiau kariszku laivu. Ir 
mes ant to sutinkame, kai atsi
mename, kaip Hitleris tikėjosi 
Anglija užkariauti su savo ero- 
planais ir negalėjo, nes gana 
kariszku laivu neturėjo.

Didžiausi susikirtimai per 
ana kara nebuvo padangėse, 
bet ant mariu su dideliais ka- 
riszkais laivais. Hitleris buvo 
sumusztas su tokiais laivais ir 
su kareiviais, kurie pešti mar- 
sziavo.

Mums daug pigiau iszeitu 
pagaminti kelis szimtus tokiu 
dideliu B-36 eroplanu ir pa
skui sau ramiai tupėti, bet tai 
butu neprotiszka ir baisiai pa
vojinga.

visa apsiginklavimo
Jis sako, kad dabar

11 KOMUNISTU 
NUTEISTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

į NEW YORK, N. Y
' munistu teismas tesiesi per 
i trisdeszimts sanvaieziu ir mu- 
į su valdžiai kasztavo pusantro 
milijono doleriu. Tai turbut il
giausias teismas Amerikos 
teismo istorijoje.

Teismas davė visas progas 
tiems Komunistams pasiteisin
ti, pasiaiszkinti. Jiems buvo 
pavėlinta pasisamdyti geriau
sius advokatus. Jie turėjo daug 
progos pasiaiszkinti ir apsi
ginti.

Szitoks teismas mums labai 
daug kasztavo!

Szitokio teismo niekas ne
gautu Rusijoje, nes kelios kul
kos ar tikietas in Sibirą daug 
pigiau atseina, negu toks ilgas 
tardymas.

Jeigu koks žmogus buvo in
tartas, kad jis priesz Sovietus 
ka daro ar sako, tai nereikia 
nei jokio teismo. Keli burlio
kai ateina pas ta žmogų nak- 
czia ji iszsigabena ir atliktas 
kriukis.

Szitas teismas parodo skir
tumą tarp Sovietu ir Amerikie- 
cziu, tarp vergijos ir laisves, 
tarp tiesos ir smurto.

Musu Komunistėliams rei- 
'ketu gerai pasiskaityti apie 
szita teismą ir paskui prily
ginti prie Sovietu teismo.

PLIENO STRAIKOS
: . j ■ ’ .■ M

(Tasa Nuo 1 Puslapio) /

nelengvai ir gal negreitai susi
taikins ar pasiduos. Jiems kok
tu ir labai skaudu mažiau sau 
pelno pasiskirti, o visi jie da
bar jau bijosi savo tavora pa
branginti, nors dabar jie gąs
diną unijas kad jeigu unijos 
gaus ko jos nori, tai viskas vėl 
paszieliszkai pabrangs.

Kas isz viso szito bus dar ne- 
aiszku ir mes nedrystume spė
ti vienaip ar kitaip.

i:VAPVOGĖ
KONGRESMONUS

Vieno Ir Kelines <
4..

Pavogė Ant f
Traukinio . '

Partijos pirmininkas bus 
Jo teismas

MADRID, ISPANIJA. — 
Kongresmonas James P. Ri
chards, Demokratas isz South 
Carolina, nusiskundžia kad 
vagiai pavogė ne tik visus jo 
pinigus bet net ir jo kelines.

Jis važiavo ant traukinio su 
kitu Kongresmonu, Eugene J. 
Keogh, Demokratu isz New 
York. Nuo jųdviejų vagis pa
vogė apie penkis tukstanezius 
doleriu pinigais ir czekiais, kai 
jųdviejų traukinys sustojo in 
Casetas.

Jiedu miegojo kai vagis in- 
ejo in jųdviejų maža kambarėli 
ir pavogė pinigus ir kelines* 
kurias jiedu buvo pasikabinę 
kai jiedu miegojo.

- Pagyrimus mėgsta tik- 
Penki advokatai buvo nu-^ tai silpni žmones, o tieji kurie 

už savo nepadoru' verti pagyro, tai to nereiks- 
Jie; lauja. r- ■ ;p ;įj


