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Penkių metu amžiaus Eric 
Six, isz Walthamstow, Ang
lijoje, yra* jau po visa svie
tą pagarsėjęs kaipo nepa
prastas nerikas marese. Ne- 
rikai szitaip apsirengia, kai 
jie neriasi in mares, kaip

Isz Amerikos

*

MAINIERIAMS PEN
SIJOS SUMAŽINTOS

$50 Ant Menesio, $500 
Pomirtines

WILKES-BARRE, PA. — 
Kietos Anglies Paszelpos ir 
Pensijos Fondas pranesze vi
siems buvusiems mainieriams, 
kad dabar pensijos jiems yra 
sumažintos per puse. Kai jie 
pirmiau gavo po szimta dole
riu ant menesio, dabar gaus tik 
penkios deszimts doleriu.

Tas pats ir su pomirtine. 
Pirmiau gavo tūkstanti dole- i 
riu, dabar gaus tik penkis ' 
szimtus.

Szitokias pensijas gauna 
apie trylika tukstaneziu mai- 
nieriu.

To Mainieriu Fondo Sekre- I 
torius Paul McNelis visiems Į 
mainieriams apie tai pranesze 
per laiszka. Jis sako kad szi
taip reikia Sumažinti Pensijas 
nes Fondas mažėja! Bet jis 
prižada kad mainieriai vėl 
gaus po szimtine kai tik aplin
kybes pagerės ir kai tik fondas 
padidės. Bet iszrodo kad mažai 
vilties ežia randasi!

Dabar daug mažiau kietos 
anglies yra variuojama. 1946 
metuose buvo net szeszios de
szimts du milijonai tonu kietos 
anglies su vartuota. Pernai jau 
mažiau kaip trisdeszimts mili
jonu. Reiszkia, nupuolė, nu
krito kietos anglies vartuoji- 
mas daugiau kaip puse.

Anglių kompanijos moka in

Jaunas Nerikas PASZOVE SAVO
ŽMONA

Pats Nusižudė

matote paveiksle.
Jo tėvas, inžinierius in 

Monte Carlo ketina savo sū
neli nusiveszti in East Afri
ka, kur sūnelis turės progos 
dar giliau nertis in mares.

□ □ o

ta Mainieriu Fonda po pusdo- 
leri už kiekviena tona anglių. /
Aiszkus dalykas, juo mažiau 
anglių yra variuojama, juo 
mažiau kompanija primoka in 
ta fondą ir juo mažiau pensijos 
mainieriai gali gauti!

Mainieriu Unijos Vadai 
aiszkina kad daug dalyku pri
sidėjo prie szitos nelemtos pa
dėties:

Valdžia neparupino instaty- 
mu palaikyti vietines instaigas 
kaip mainas. Anglių dabar ne- 
siuneziama in Užsieni, iszi- 
mant Kanada. Per daug žmo
nių vartucja gaza, aliejų ir 
elektra.

Fastaruosios szeszios žiemos 
buvo nepaprastai sziltos ir 
žmones daug mažiau anglių su- 
vartuojo. Va’džia labai daug 
aliejaus dabar parsitraukia isz 
kitu krasztu. Daug net ir isz 
paežiu mainieriu dabar variuo
ja gaza, e’ektra ir aliejų. Del 
szitu ir del dar daugiau kitu 
priežaseziu, sako unijos vadai, 
reikia dabar visiems mainie
riams sumažinti pensijas.

Tie Unijos Vadai viena prie- 
žasti pamirszo ar tyczia aplei
do. Tai yra kad anglys szian- 
dien baisiai brangios; kad, 
ypacz didesniuose miestuose 
žmonėms nepatogu vis skiepą 
užkimszti su anglimis, kai jie 
už tuos paežius pinigus gali 
pasirūpinti aliejaus pecziu, 
kurio tanka yra tokia maža ir 
patogi, kad ja galima pakabin
ti prie lubu skiepe ir taip vi
sas skiepas lieka tuszczias ir 
czystas. O dabar aliejaus kom
panijos net ir garsina kad alie
jus yra pigesnis už anglis.

Aliejų kompanijos užbėgo 
anglių kompanijoms už akiu, 
kai jos sumanė duoti visiems

WEST PHILADELPHIA, 
PA. — Dvideszimts septynių 
metu amžiaus Henry Walley 
paszove savo žmona dvide
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Nancy ir paskui save nusiszo- 
ve. Jiedu gyveno su jos tėvais 
in Manalapan Township, apie 
trys mylios nuo Freehold, N. 
J. Tai atsitiko jos tėvu namuo
se apie treczia valanda po pie
tų, kai jo žmona rengėsi eiti in 
darba in Marlboro State ligo
nine kur ji eina slauges, nur
ses pareigas.

Jiedu buvo ana menesi per
siskyrė ir jis vis reikalavo kad 
ji pas ji sugryžtu. Isz to iszki- 
lo ir tas nesusipratimas ir tos 
pesztynes.

SKAITYKIT
■ “SAULE”
PLATINKIT!

Pravarė Basket-Boles
Loszika

Maurice Podoloff, basket
boles loszimo draugijos pre
zidentas uždraudė vienam 
tokiam loszikui loszti. Dvi
deszimts vieno meto am
žiaus Jack Molinas isz New 
York, kuris losze su Fort 
Wayne Pistons, buvo pra- 
szalintas, už tai kad jis pi
nigu dėjo ant savo ratelio 
kad jie isz'osz. Patiems lo- 
szikams nevalia pinigu dėti 
ant to loszimo kuriame jie 
patys loszia.

savo aliejaus peczius ant labai 
lengvo iszmokesczio. Aliejaus 
kompanijos .indeda savo pe
cziu, intaiso visas szilumas pa
rūpina, aliejaus ir paskui duo
da keletą metu iszmoketi. Tai 
labai patogu ypacz jaunoms 
porelėms, kurios vos ne vos ga
lėjo gana pinigu susirinkt ant 
rankos del nauju namu.

Dabar jau ir anglių kompa
nijos susiprato, bet jau per vė
lu!

^Pirkie U. S. Bonus!

PREZIDENTAS 
SUMAŽINA 
ISZLAIDAS *

Lakūnu Sztabui Dau
giausia Skiriama

Žmonių Apdraudai Ir 
“Social Security” 
Daugiau Skiriama

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Dwight Eisenhoweris 
yra pasiuntęs Kongresui val
džios iszlaidu apyskaita del 
sziu metu. Jis nesako kad jis 
nori kad Kongresas priimtu ir 
pripažintu jo iszrckavima; jis 
staežiai sako kad “reikia!”

Taai pirmutinis tokis Re- 
publikonu partijos raportas 
musu krasztui in dvideszimts 
du metu.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
valdžiai reikes $65,570,009,000 
nuo Liepos (July) pirmos die
nos 1954 iki Liepos pirmos die
nos 1955 metu. Szitokis iszro- 
kavimas yra $5,300,000,000 
mažiau negu buvo pirmiau isz- 
rokuota, ir net $12,300,000,000 
mažiau negu buvęs Preziden
tas Trumanas įuvo iszrokaves 
pirm negu jis paliko Baltuo
sius ofisus.

Nežiūrint kad net ant tiek 
iszlaidos bus sumažintos, Pre- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DRAIVERYS
SUŽEISTAS

Traukinys Sudaužė 
Automobiliu

TRENTON, N. J. — Ketu- 
rios deszimts dvieju metu am
žiaus Bartolo L. DiGiorgio bu
vo labai sužeistas kai jo auto
mobiliu traukinys in szmote- 
lius sudaužė ant kryžkelio prie 
Mulberry ulyczios.

Jo autcmobi’ius susikūlė su 
dvideszimts karu freit-kariu ir 
tas freit-karis jo automobiliu 
nuvilko net szimta asztuonios 
deszimts pėdu pirm negu su
stojo. Keturios deszimts metu 
amžiaus John Wade, kuris bu
vo su draiveriu DiGiorgio bu
vo tik biski sužeistas ir tik su- 
kriestas. DiGiorgio buvo nu
veržtas in McKinley ligonine. 
Jam žandas buvo iszlauztas ir 
galva praskelta.

Prie szito kryžkelio kur 
1

traukinio bėgės, reles eina 
skersai ulyczia nėra atsargos 
vartų, bet sargas, vaczmonas 
buvo tenai su rauduona szvie- 
sa kai tas freit-karis važiavo 
pro ten. Traukinio inžinierius 
buvo J. L. Marsh. Jis sako kad 
jis negalėjo savo freit-kari su
stabdyti kai jis pamate ta au
tomobiliu. Jis sako kad to au- 
tomobiliaus draiverys labai 
smarkiai, greitai važiavo, no
rėdamas ta freitkari pralenk
ti prie to kryžkelio.

28 MARINAI ŽUVO Vadai Peržiūri Prez. Ei senhowerio Programa

Ju Mažas Laivas Susi- 
musze Su Dideliu Lai
vu; Didis Laivas Veže 

Kinieezius Karo
Belaisvius

INCHON, KORĖJA. — Dvi- 
deszimts asztuoni Amerikie
cziai marinai prigėrė, kai ju 
mažas laivelis susimusze su di
deliu laivu ir nuskendo. Tas 
didelis Amerikos laivas, Japo
nu va'domas ir vairuojamas, 
veže Kinieezius, kurie ka tik 
buvo iszlaisvinti isz Komunis
tu nelaisvės Korėjoje.

Dvideszimts du marinai bu
vo greitai isztraukti isz mariu 
ir buvo iszgelbeti.

Visi tie marinai artinosi prie 
to didelio laivo, kur jie buvo 
paskirti eiti sargybą. Kai ju 
mažas laivelis buvo jau arti to 
didelio laivo jis inplauke in la
bai sriaunia mariu srove, kuri 
ta maža laiveli visu smarkumu 
nunesze staeziai in to didelio 
laivo kelia ir ji ten sudaužė.

Visi marinai buvo sziltai ap
sirengė nuo szalczio ir už tai 
dauguma j u negalėjo plaukti. 
Ir vanduo tose marese baisiai 
szaltas. Marinu virszininkai 
sako kad joks žmogus negalėtu 
liktis gyvas daugiau kaip pen
kias minutas tokiose marese.

Tas didelis laivas veže tūks
tanti buvusiu belaisviu Kinie
cziu in Formosa Salas. Tas ma
žas laivas turėjo penkios de
szimts Amerikiecziu marinu.

Atvažiavo Pasitarti

Sovietu Rusijos Ambasa
dorius, Georgi N. Zarubin, 
atvažiavo in Vaszingtona 
pasitarti apie Prezidento Ei- 
senhowerio patarima vi
siems krasztams sudaryti 
viena didele talka ir iszvien 
dirbti, tirti ir tobulinti tas 
atomines bombos jiegas.

Jis Vaszingtone pirmiau
siai nuėjo pas Amerikos 
Sekretorių, John Foster 
Dulles. Tikimasi kad isz szi-- 
to pasitarimo iszeis susitari
mas kaip ir kur laikyti mi
tinga visu krasztu vyriausy
bes, kad butu galima kaip 
nors susitarti apie tas atomi
nes jiegas, kurios dabar taip 
gresia visam svietui.

Senato vadas, William 
Knowland, (po kaire) ir 
Kongreso pirmininkas, Jo
seph Martin Jr., Baltuosiuo
se Rūmuose, peržiūri Prezi
dento Eisenhowerio progra
ma, kuria jis sudarė su Re- 
publikonu Partijos virszi- 
ninku pagelba.

KARO BELAISVIAI
PALEISTI

Priesz-Komunistus Be
laisviai Dainuodami 
Apleidžia Kalėjimus

PANMUNJOM, KORĖJA. 
— Linksmai dainuodami, Ki- 
niecziai ir Sziaures Korecziai, 
kurie yra pareiszke kad jie 
nieko bendro nenori turėti su 
Komunistais, iszejo isz kalėji
mu.

Komunistu komanda nieko 
nedarė ir ju nesustabdė. Pir
mieji isz iszlaisvintu Kinie- 
cziu buvo Amerikiecziu karei
viu pasitikti. Visi jie yra tro- 
kais iszvežami isz Korėjos ir 
bus apgyvendinti Formosa Sa
loje.

Komunistai per radija, gra
žumu prasze kad visi tie, be
laisviai gryžtu namo. Jie sake 
“Tai jusu paskutine proga 
gryžti in savo tėvynė.” Bet tie 
belaisviai tos Komunistu pro
pagandos visai neklause.

Koriecziai belaisviai buvo 
biski sutrukdyti, nes jie taip, 
norėjo isz tu kalėjimu iszeiti, 
kad visi sykiu grūdosi. Tai yra 
priesz jiems duotus insakymus 
eiti viens po viena, kad kiek
vienam butu proga palikti vi
sus ir gryžti, jeigu jis norėtu.

Tie Amerikiecziai kurie ne
sutiko gryžti, dabar gal bus 
priversti pasitikti, nes sulyg 
sutartimi, vėliau jokiu maini
kavimu ar jokio sugryžimo ne
bus.

Indijos sargai, sulyg sutarti
mi, pradėjo isz kalėjimu isz- 
leisti po tūkstanti Kiniecziu ir 
po penkis szimtus Koriecziu 
kas valanda. Amerikos armi
jos trokai visu tu iszlaisvintu

Senatorius Knowland sa
ko kad tas Bricker priedas, 
kuri dabar Eisenhoweris 
siulina, kad sumažinus ar 
nors ribas nustaezius ant 
Prezidento ingaliojimo su
daryti taikos sutartis, bus ne 
už ilgo iszkeltas Senate.

□ □ □

lauke ir juos greitai iszveže isz 
ten.

Indijos sargai nutarė anks- 
cziau visus belaisvius paleisti. 
Buvo sutarta trimis dienomis 
vėliau juos paleisti. Kai Indi
jos sztatas taip nutarė ir pra
dėjo tucs belaisvius paleisti, 
Komunistai pareiszke savo ne
pasitenkinimą, bet niekas ju 
neklause ir nepaisė.

7 ISZ 24 SUŽEISTI

Eroplanas Priverstas 
Nusileisti

BUFFALO, N. Y. — Ameri
kos dvieju inžinu “Convair” 
eroplanas su dvideszimts ketu
riais žmonėmis, buvo privers
tas netikėtai nusileisti, kai tik 
jis paki’o nuo Buffalo Munici
pal Airport.

Szeszi žmones buvo sužeisti 
ir sukriesti.

Erophanas, kuris skrido isz 
Albany, N. Y., in Chicago, Illi
nois, buvo ka tik pakilęs ir tik 
apie pusantros mylios nuskri
dęs nuo vietos, isz kur jis buvo 
pakilęs, staiga pradėjo kristi. 
Vienas jo inžinu užgeso.

Lakūnas Kapitonas Hilbom 
trisdeszimts dvieju metu am
žiaus, isz Kenmore, New York, 
sako kad jis nujautė, kai tik 
eroplanas pakilo nuo žemes, 
kad ne viskas tvarkoj. Kai vie
nas inžinas užgeso, lakūnas 
tuojaus jieszkojo lygumos nu
sileisti. Jis užmatė didele ir ly
gia f arma ir greitai pasuko sa
vo eroplana in ta vieta. Jis pa
sileido žemyn. Jis eroplano ra
tus neisztese, nepaleido, kad 
eroplanas ant savo ratu pa
siektu žeme, nes jis nežinojo ar 
ta žeme bus gana kieta bijojo 
kad jo ratai neinklimptu ir 
eroplanas neapsiverstu. Už tai

(Tasa Ant 4 Puslapio)



*4 8 A U T, ’ MAHANOY FA.

Kas Girdėt
In Zilwaukee, Michigan vi

si vyrai, virsz dvideszimts vie
no meto amžiaus turėjo • užsi
mokėti po tris dolerius del pa- 
velinimo aįpsiskusti. iSzitas Zil
waukee miestelis, Saginaw 
apygardoje, apvaikszczioja sa
vo szimto motu sukaktuves. 
Miestelio virszininkas yra isz- 
leides instatyma, kad visi vy
rai virsz dvideszimts vieno me
to amžiaus negali dabar barz
das skustis iki Birželio devy
nioliktos dienos.

Denver mieste, Colorado, ke
turios deszimts dvieju metu 
amžiaus Theodore Sanchez la
bai susibarė su savo žmona, ke
turios deszimts szeseziu metu 
amžiaus Laura. Jie baisiai in- 
sikarszcziavo. Bet ta nakti jo 
Laura dar karszczian jam už
taise, kai jis miegojo, ji užsi- 
vire visa vedra vandenio ir 
paskui ta Verdanti vandeni vi
su vedru ant savo vyro užpylė. 
Vyras buvo nuvesztas in ligo
nine, o žmona buvo nugabenta 
in lakuipa.

1 • •

Du nebyliai ir kurti vyrai, 
gražiai ajpsirede atėjo pas vie
na automobiliu pardavėja. 
Pardavėjas, matydamas kad 
jie ežia neprasti ir gal turi pi
nigu, labai lipszniai pradėjo 
aiszkinti ir rodyti savo geriau
sius automobilius.

Bet už keliu minueziu, vie
nas isz nebyliu parasze ant po
pierėlio kad jie negali kalbėti 
ir negali 'girdėti. Tas. pardavė
jas tuojaus iszsitrauke daug 
popieros ir pradėjo rasztu ir 
paveikslais rodyti kokie pui
kus tie jo automobiliai.

Tie vyrukai iii viena auto
mobiliu insižiurejo, ir ilgai ji 
peržiūrinėjo išmėgino. Biznie
rius jau tikrai mislino 'kad 
ežia geras bus jam biznis. Jie 
tikrai ta automobiliu pirks. 
Bet už kiek laiko, jie pakratė 
galvas pareikszdami kad jiems 
nepatinka. Biznierius nustebės 
ju paklausė: “Asz nepykstu 
kad jus neįpirksite to automo 
biliaus, bet kad loska, pasaky
kite man kas jums nepatiko?”

Vienas isz tu nebyliu ir kur- 
cziu, pasiėmęs popieros gaba
lėli, parasze: “Už tai kad tas 
automobilius neturi radijo.”

“ • • 1 '

Biednas ž m o g u s klausia: 
Kiek kasztuos?

Bagoczius klausia: Ar Užsi
mokės ?

Mokslinczius klausia: Ar tu 
žinai ka tu darai?

Politikierius klausia: Ar vi
si žino ka mes ketiname dary
ti?

Geras žmogus klausia: Ar 
mes gerai darome?

Mes galime pagaminti dau
giau automobiliu, daugiau te 
leviziju, daugiau refrigerato- 
riu; mes galime (politikoje in- 
sigyti daugiau intekmes, dau
giau jiegos; mes galime turtus 
susikrauti; mes galime pasiga
minti eroplanus kurie grei-

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

r Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

cziau už baisa, keliauja., bet vi
sa tai nieko nereiszkia, kol mes 
nustatysime kur mes važiuoja
me, ka mes su tais dai'gtais, su 
tais turtais darysime. Žmo
gaus tikslas viską reiszkia. 
Visi kiti daigiai yra tik prie
dai.

Tieji, kurie klausia visokiu 
patarimu ir praszo kad jiems 
duoti atsakymu iper laiszkus 
tegul neužmirszta indet pacz- 
tine marke del atsakymo, nes 
kitaip neaplaikys jokio atsa
kymo. Per meta susirenka ga
na didele suma pinigu del at
sakymo tokiu laiszkn.

Jaau nekarta priminėm mu
su skaitytojams kurie daneszi- 
neja visokias žinutes in laik
raszti, ir raszo laiszkus su vi- 
sokais reikalais, meldžiame 
idant truputi aiszkiau raszytu 
arba duotu kam kitam para- 
szyt laiszka ar adresą, nes ap- 
laikome tokiu laiszkn kad nei 
pats Šąlamomis ju neperskai
tytu! Del to nerugokite jeigu 
ncpatalpiname, nes perskaity
mas tokiu daneszimu buvo ne
galimas ir užima daug laiko!

———— . , 1 —
Žmogus dvejopai meldžiasi: 

Vienas žmogus prasto isz Die
vo to ko jįs nori ar trokszta; 
antras žmogus praszo kad Die
vas jam. prancsztu ka Jis isz jo 
nori.

Kunigai ir kimigužiai yra 
praseziausiai apmokami. Kai 
visu algos pakilo per kara ir po 
karo, dvasiszkiu algos pasiliko 
kaip ir buvo. Kai kuriems al
gos buvo pakeltos dvylikta 
nuoszimti tarp 1940 ir 1953 
metu. Bet tai tik baikos prily
ginus prie kitu. Fabriku darbi
ninkams algos per ta laikotar
pi buvo pakeltos keturios dc- 

- szimts antra nuoszimti, sztoru 
darbininkams per ta pati lai
kotarpi algos pakilo trisde- 
szimls treczia nuoszimti, o val
džios darbininkams algos buvo 
pakeltos dvideszimts ketvirta 
nuoszimti.

Dideli biznieriai sako kad 
jie tikisi labai gera bizni dary
ti sziais metais. Jie duoda dvi 
priežastis del tos savo vilties:

1— Per kara gimė daug dau
giau vaikucziu-ir jie dabar su
darys labai gera bizni visiems 
biznieriams, nes jiems visko 
reikia. •

2— Per kara ir kai tik po ka
ro ir per Korėjos kara žmones 
daug daugiau užsidirbo ir 
daug daugiau susitaupino. 
Bankieriai sako kad niekados 
tiek pinigu žmones neturėjo 
bankose, kaip dabar turi.

Reiszkia, kad ir darbai Ims 
prastesni, žmones neiszkes, 
vistiek pirks kad ir reikės isz 
bankos pinigus imti ar bonus 
iszmainyti.

Dauguma fabrikantu dabar 
jau mąžiau savo tavoro ga
mins. Automobiliu fabrikantai 
pernai daugiau kaip pusszesz- 
to milijono nauju automobiliu 
buvo pagaminę. -Sziais metais 
jie ketina visu milijonu ma
žiau tu nauju automobiliu pa
gaminti, o

Jau dabar kelios automobi
liu kompanijos paleido keletą 
tukstaneziu darbininku.

-------- ::--------  (
O, kai automobiliu kompa

nijos mažiau automobiliu ga
mins, tai ir plieno mažiau rei

kės, ir tada ir plieno fabrikan
tai pradės atleisti daug savo 
darbininku.

Dabar valgykite daugiau 
bulviu, nes jos atpigo. Dakta
rai pataria, valgyti ir -bulviu 
skaras, nes bulves skaroje ran
dasi daugiau maisto negu viso
je- bulvėje.

Mainos© namai labai atpigo 
ir dar labiau atpigs. Beveik vi
si jaunieji kraustosi in dides
nius miestus, kur jie gali ras
ti darbu. Dabar bankos negrei
tai sutinka paskolinti pinigu 
del morgieziaus ant namu mai
nu miesteliuose.

Mainu miesteliuose dabar 
ima pasilikti tik senieji, ku
riems ir dideliuose miestuose 
jau darbo nebūta, ar kurie jau 
per seni kiloki darbu iszmokti.

Beveik kas menesis viena ar 
kita mainu užsidaro ir mainie- 
riai netenka, darbo. Mainu 
kompanijos dabar uždaro visas 
mažas mainas ir palieka tik di
džiausias. Jos sako kad joms 
neužsimoka mažas mainas lai
kyti atdaras.

Apdrauda atpigs, nes žmo
nes dabar ilgiau gyvena ir ap- 
draudos kompanijos per daug 
pinigu turi. Bet tai apdrauda 
ant žmogaus, ne ant automobi
li aus ar ąnt namu.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais Į i

160 Puslapiu <[
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas ![ 
ateiteje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu. J j 
Knyga in minksztos po- ] 
pieros virszeliuose. :: :: /

Pinigai reikia siusti su <[ 
užsakymu: ]>

Tiktai,. . . $1.00 ■:
Saule Publishing Co., Į;Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Jt

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Kuriu laikas jau iszsibaige, 
už laikraszti “Saule”, mel
džiame atsilygint! Nesmagu 
mums visados “bubnyt” in ju- 
su geras szirdis ir sulaikyt 
laikraszti del tuju kurie rado
si musu szeimynoje per dauge
li metu, bet ka daryt, pinigai 
yra labai reikalingi del vedimo 
biznio, nes kitaip turėtumėm 
paliauti iszdavinet laikraszti. 
Todėl; mylimi skaitytojai, ne- 
vilkinekite ir prisiunskite pre
numerata, jeigu ne ant viso 
meto tai nors ant puses. Acziu!

— “Saules” Redakcija.

Senis Butkus sako kad Ame
rikoje visi lygus, nežiūrint to 
kad dauguma, jaueziasi geres
ni už kitus.

Pypkes Durnai
Tevvneie/

Priimk, numylėta Tėvynė 
mane,

In skaiežiu tavųjų vaiku, 
Uždegk man krutinę tu

meiles Ugne,
Atskleiski man darbus tėvu.
Lai praboeziu, musu prakilnus 

darbai,
Sužadina meile manyje,
O juju kantrybe ir sunkus 

vargai,
Ten žibintu szvieczia naktyje..

Drąsą ten vis auga ir darban, 
O busiu laimingas sūnūs, 
Kad gausiu blaszkyti rukus 
Tėvynės manos pavertys 

vargau,
Ten meile liepsnoja manyje 
Nebusiu nelaimiu srityje.

Platinkit “Saule”

PONAS IR :: :: 
:: :: SZIAUCZIUS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

džio pasakyt jaunai merginai, 
kad pertikrini ja buk jis jai 
nieko blogo nedarys, ba. mer- 
gina arti neprisileido, nieka
dos ir dovanai stengėsi iszrast 
kaip galėtu nutvert mergina 
laukuose, sergėjo ja kas dien 
taku karais eidavo, nes ir tas 
buvo- dovanai. Niekas daugiau 
gerinus u'ž ja nežinojo visus už
kampiu, visu užkranczįu užau
gusiu, visu slalptu taku ir viso
je aiplinkeneje ir geru pasislė
pimu nuo užpuoliko.

Nuo laiko kaidaipatemijo jog 
Jonas stengėsi ja nutvert se
kiodamas paskui ja., pradėjo 
vaiksztinet tokai’s takais ne- 
prieinanezais, kur tiktai jijie 
viena, ir ožkos jos galėjo užeit. 
Mate Jonas ja nekarta isztolo, 
o kada tiktai leidosi vytis no
rėdamas pagaut nyko jam aky
se rodos buk in žeme in'.puole. 
Nežinodamas kur gyveno, ba 
visokais takais in visokes sza- 
iis einanezias ja. mate. Jobas 
kas kart recziau ja mate, net 
vienąkart atsitikimas paskuti
ni vakarai atidengė jam stuba 
(Jankes.

Nusidžiaugė labai jog dasi- 
žinojo kur gyvena merginuke 
ba kai]) žinome, kada dujojo 
prie stabdės, in kur inbego 
mergių ūke paszauke.

O toki pribuvau net ant vie
tos mano uogele! Žinau dabar 
kur slelpesi! Nes kur už tai ap- 
laikes guzą nuo Morkaus su 
baisia rūstybe nujojo namo, 
grasindamasis jog dovanot to 
nedovanos ir -pataikins jiems 
atkerszint už tai visiems. Stai
gus atsitikimas to, kuri laike 
sau už tolima sumaisze ji, vie
nok užeitinejo jam navatnos 
mįsles iii galva mislino jis kaip 
Imtu galima ant visados isz- 
guit broli sziaucziu, kuris ap 
linkinei pėdas apie motina ar
ba jau atidengė ar lengvai ga
lėjo ant ji užpult.

Nes kaip tai padaryt?

Jonas nebuvo jau teip page
dęs, tokiu dideliu piktadariu 
kad galėtu jau papildini tokia 
didele, kruvina piktadarysta; 
vogė teisybe be jokio iszmeti- 
nėjimo sanžines, nes nuo žu- 
dinste-s sulaikinejo ne teip 
bausme Dievo kiek lomias jo 
būdas.

Štokas buvo jam to karszto 
budo, to szalto kraujo kurie 
pi k ta dar y s t e s v ai d o.

Misi is praeitinejo jam per 
galva ir nejudino jo suvis isz- 
pildyt jases suvis tu paji-cgu 
neturėjo.

Jaute- jog drąsos tos neturė
tu.

Jo dalyku'buvo pavojingas 
stengejimas ant žudinstas, nes 
atsargus ir slaptas.

Iszauginimas nedavė jam 
savžines neapginklavo in tikė
jimą., o suminksztindamas ir 
atėmus nuo jo viską priesz lai
ka vienkart viena isz gieluoniu 
nuo jo atėmė. Jonas szaltai žiū
rėtu ant pritairnaujanczio sau 
žudintojaiTS, nes prikalbinti 
prie to ne pats tai papildint 
niekados nedrystu.

Tiktai viena jis turėjo kar- 
szta būda ant pasikėlimo, geis
mą turtu, užvydejima tuju ki
tiems, bet ir tieje nedegino ji 
teip labai kad del ju ant patro- 
tijimo to ka jau turėjo, turėtu 
pasiszvenst.

Keike 'susitikima brolio savo 
ir atsiranda jo aplinkiniai nes 
dovanai stengėsi atrast būda 
atitolinimo jo isz tos aplinki
nes, skaitydamas nor ant to, 
jog stebėdamasis susitikimo 
dauginius su randytojum Žaly- 
cu kuris pastanavijo valkatai 
atkerszint už pakėlimą ant jo 
rankos, turės aplinkine jau 
daugiau nesirodyt jame.

Nes kas prie 'senio ir jo Onu- 
kes Jonas turėjo vilti ir buvo 
tuo-ni tvirtas jog neiszprus su 
jo rankos, 'ha jau suvis buvo 
arti.

Nep-oilgam žadėjo ap’iĮiirkt 
Vulka. Lutinsku nuo Malinau
sko, o šlubele senelio su. jo anū
ke prigulėjo prie to dvaro, del 
to neabejojo jog galės atker
szint už toki nužeminimą pono 
randytojaus ir tada turės tiesa 
padaryti su jasias ka jis pats 
norės.

Tuojaus ant rytojaus po tam 
atsitikimui nujojo -pas poną 
Malinauska suderėjo Vulka ir 
tikes ant tikėjimo suderėtos 
sumos ant Szvento Jono ir ap
ėmimo savo nauju turtu, o pa
daręs viską kas buvo reike at
likęs savo veikalą su Malinaus
ku, inžen'ge sugryždamas in 
šluba senelio, idant pažiūrėt 
kas czion veikesi.

—Toliaus Bus—

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinąs! sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražau- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No. 142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No!145—A p i e Velniszkas 
Malūnas jKaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis.. 62 pus- ♦ 
lapių, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus,. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- r 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180 y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas KatalL 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

įhir’ Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

ĮTUV Nepamir&zkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S.
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Ponas ir Sziauczius
(Tasa)

Laike kada teip kalbėjo, 
Onuka vakariene pastate ant 
stalo 'pagal sena paiproti Mor
kus iszsitraukcs isz po juostos 
savo szaukszta ir persižegno- 
jas sėdo prie stalo su g'aspado- 
rium ir jo anūke valgyt.

Onuka sėdo priesz ji ant už- 
slanelo, ir Morkus gal dau
ginus žiurėjo in gražia mergi- 
11 ūke, ne valgo pirma karta 
jam jo gyvenime atėjo in gal
va mislis, jog galėtu aipsilpa- 
czuot.

Po vakarieniai senis parode 
Morkui isz priemenes kama
raite kur 'buvo szienas, o kur 
Morkus galės sau ’ spakainai 
miegot Morkus velidamas se
niui ir Onukai, kuri in ji links
niai nusiszypsojo, labanakties 
paemias savo pundeli ir lazda 
nusidavė ant szieno gardžiai 
užmigt.

Ant rytojaus kada senis pri
verstinai iszsiuntinejo pas Je- 
remijasziene, Morkus, kuriam 
senis intikejo jo dorybėje, tu
rėdamas gera vilti, jog tas ge
ras jaunikaitis palides ja ir ap
saugos nuo nelaimes kelionėje 
mergaite, su kurie greitai kas 
blogo galėtu atsitikt be ab- 
globos vyresnio, ant prasziy- 
nio senio tiko noringai nuvest 
ja, ba. ir pats ėjo in ta szali pas 
kleboną, del to jam nebuvo isz 
k ei o.

Onuka dovanai stengėsi per
tikrini seni, prasze su verksmu 
ir juokais, nieko niekus jai ne 
prigelbojo, ba senis užsispyrė 
ir eit kaneezne liepė.

Apsitrusus viską šlubelėje 
ir parengus viską kas galėjo 
but seniui reikalingu, ne norin
gai iszsirenge Onuka, kalbėda
ma, jog ne už sau vaite ar trijų 
dienu atbėgs, norint senelio at
lankyt.

Ožkos priprato prie iszvari- 
mo apie ta laika, blove dova
nai.

Ona iszleist ju isz tvarto ne
galėjo, ba paskui ja bėgtu ir 
net tada atidarė joms senis dū
lis kada jau Onukos su Mor
kum. nebuvo matyt.

Apie pravarima vakare, ne
sirūpino senis, ba paiczios su- 
gryždavo. Morkus atsisveikin
damas senų pasako jam jog 
atlankys ji valkiodamasis nuo 
bažnyczios iii balžnyczia tojoj 
aplinkinei jieszkodamas savo 
tėvu metrikos.

Saule tek ėjo, kada jis ir 
Onuka su nedideliu nuludimu 
apleido stubele, ant kurios 
slcnksczio atsiklaupęs pasimel
dė senelis, laimindamas ju ke
lione. Valanda ėjo juodu nieko 
nekalbėdami, ant galo mergi- 
iiuke dirstelėjo ant Morkaus ir 
tarė:

— Tai ir jus isz Krokavo?
— Tiktai dabars nuo laiko 

dirbu pas meisteri Krokave, 
atsake Morkus. '

— Mano Dieve, kaip tai. jus 
mieste galite gyvent? Asz kar
ta tiktai buvau Krokave, du 
metai tam, o tai man net galva 
eme suktis.

Žnionys ten gyvena, kaipo 
kokioj kalėjimo j urvoj, anksta 

duszna, smarve troškinanti, 
riksmas, rūksta durnuose, o už 
muro Dievo svieto nematyt. 
Isztikro geriau gyvent kaipo 
pas mus, pradėjo linksniai kal- 
betie, yra kuom pakvėpuot ir 
ant ko pažiūrėt. Asz mieste ne
vienos sanvaites negalecziau 
pergyvent.

Prie visko priprast gali tarė
__

* X

Gana kad didžiai mokyti 
žmones,,

Neiszpažysta esybes Dievo, 
Tai ne dy vai, 

Nes nuo amžių taip buvo, 
Bet jeigu szioje gadynėje 

Isz tamsiu vargszu atsiranda 
tokiu,

Kurie nori pasįrodyti savč, 
Mokytaispriesz tamsesnius 

pameta tikėjimą, 
Pliovoja ant Dievo ir visu 

szventenybiii,
Tai jau ■paskutinis kriukis. 
Taigi, kas tikyba užlaiko, 
Tas prie turto prisilaiko.

Žydu tauta yra turtingiuasia.

, ant svieto.
O tai del ko ?

Del to, kad jie savo 
tikėjimą užlaiko.

O pas neiszinanelius tai 
nereikia tikėjimo 

Nereikia tikėjimo, nereikia 
nieko.

Negalima, nieko kito tikėtis 
nuo neregio, 

Kaip tik tamsybes. 
Jis kožiiopraszo kad 

ji vestu, 
Jeigu neturėtu pravadyriaus.

Tai nuo kranto nusiverstu 
ir susižeistu.

Juk tikėjimas prisako 
■mylėti,

Prisako nevogti ir nebėgti 
su svetima moteria, 

Bet tas bedieviams yra 
didžiausiu triupu!

Kas Dieva szirdyje užlaiko, 
Tas ant svieto gyventi 

pataiko,
Tai yra didžiausia aipsvieta, 
O su tuom visur rasi vieta!

* * *
Vienas žmogelis prisiuntė man 

laiszka su užklausyma:
Ar tai teisybe kad pekla 

arba pragaras, 
Isztikruju randasi po žeme,

Kur yra amžina ugnis, 
Smala verda katiluose, 

Bado verdanezias duszeles? 
O velniukai su szakomis
Sziandien no tik tarp 

Tamsuoliu ir mokytu žmonių 
Dingo nuomone apie pekla! 
Pekla randasi czionais ant 

žemes taip žmonių, 
Kurie patys sau verda 

sunku padėjimai, 
Per neiszmanusi gyvenimą! . 

Morkus, o kad asz užaugau 
mieste, tai man rodos kad ne 
teip jau szlektai tuose mūruo
se.

O ir mieste yra grožybes.
Ant kaimo nematysite tokiu 

puikiu bažnycziu ir palosiu, 
kas tai vis ant Dievo garbes ir 
ant naudos žmonių pastana. O 
kok i a nobažanstva!

— Kas isz to, kad ' jusu 
mieste man galva kvaišta, ir 
rodytųsi man jog mane kas už
dare.

— Ir asz kaimo iiepanieki- 
nu suvis žmogus teip gy vena 
kaip gali, o mano duonai mies
te.

— Turite jus tev*a ir moti
na?

— Ne! Teip klystu motina 
turiu nor ne tikra, nes kuri ma
ne iszauigino.

— Krokave?
— Varszavoje.
— Net VarszavojelO kaip 

tai ji j ie leido viena teip toli 
nuo saves ?

— O kas man atsitiks ma
no panaite ?

—- Arba asz žinau?
Nes teip ko tai baisu labai ir 

jei ilgu be jusu, o jums be jo
sios. x

— Kaip-gi ne! Tarė atsidu
sęs Morkus.

— Ka jus szitoje aplinki
nėje teip toli nuo savo namu 
veikėte? Paklausė Onuka.

— Matote mano motina 
buvo isz tos szalies, tai atėjau 
dasižinot ka. nors apie ja, ba 
josios nepažinojau ir mažai ka 
žinau apie ja.

— Ir asz savo nepamenu 
tarė pamaželi Ona, nei tėvo! 
Senis pats mane iszaugino jis 
yra mano tėvu ir motina ! Ala
no Dieve, tai tekis geras ir do
ras seneelis. O ir dabar reikėjo 
jam nežinot del ko iszsiunezia 
mane pas Jeremijasziene! O 
kokia jis ten sau rodą duos? 
Pati nežinau.

Teisybe, jog žagaru paga
minau, vanduo ne toli, jog jam 
šiandien nakezia visko ir vis
ką parengiau ant visos sanvai
tes ir prie menulio marszkinius 
iszkalbinau ant sanvaites nes 
vis jam tik bus ludna ir nubo- 
du be manes.

— Asz atlankysiu ji d a 
sziandien, o gal ryt dadave 
Morkus.

O ir gal per visa sanvaite, 
pamisimo sau. Nesibijokite 
apie ji! ! ‘ jf®

— Kaip tai? Ar-gi būtumėt 
fokais dorais? Paszauke Onu
ka, linksmai ar teisybe?

— Tikra teisybe, nesibijo
kite asz ankszcziau sugrysziu 
ir valgyt jam iszvirt padėsiu, 
vandenio atnesziu ir malku 
prikaposiu, jau asz pasirūpin
siu apie tai ir suraminsiu sene
li, o jus bukite spakainos apie 
ji-
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Onuka nebuvo tvirta, tame, 
nes buvo teip užganėdinta 
kad net akutes pražibo josios, , 
o Morkaus net szirdis užplakė 
greieziau isz džiaugsmo.

— Nes praszau pasakyt del 
ko-gi jus teip padarytumėt isz 
kokios prieižastcs? Paklausė 
po valandai smutnai nierginu- 
ke.

— Del ko ? U-g i teip!
Juk tai suvis menkas daig

ias.
Jus sieratos, asz si e r at a, tai 

kas tai do navatna, jog vieni 
kitiem padėsim.

•— Dievas jums už tai už
mokės!

— O nemislinkyt jog tas 
yra didelis dalykas. Asz czion 
turiu valkiotis da kėlės dienas, 
neturiu jokio pažinstamo ne 
kampo del pernakvojimo, o 
kaip man gerai jog turėsiu kur 
galva priglaust.

Ona pažiurėjo ant Morkaus 
ir linksmai atsake:

— O tai garbe Dievui!
Apie mano seneli busiu spa- 

kaina!
Teip besikalbėdami ant galo 

daejo netoli Valkos, ir kada 
jau netoli matyt buvo stuba 
Jcrcmijaszienes stovinti ant 
kalnelio teip grusziu, Alorkus 
atsisveikino Onuka, kuri jam 
linksmai rodydama baltus i, 
dantukus nusisziypisojo ir atsi- | 
skyrė jiedu. Onuka nuėjo taku 
užaugusiu žole pas Jeremija
sziene da kelis kartus atsi- 
gryždama ir žiuredania in 
Alorku, kuris nuėjo kėlu.

Alės sugryszkime dabar pas 
Joną, kuri tai palikome lai
mingu vyru naszles po Dra- 
cziui ir ponu palikimą jo. Toji 
pora suvis nebuvo laiminga. 
J ieva nekente savo naujo vyro 
už kurio priverstinai turėjo 
iszeit, o vyras netrukus ja sau 
nubridino, greitai pasenės pra- 
(lejo senas paleistuvis sekiot
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Karalaite Patinka Mažas Liūtas

Vienuolikos metu karalai
te Irene, Karaliaus Paul ir 
Karalienes ’Frederiką duk
tė, isz Graikijos, ežia džiau
gėsi kad jai buvo pavėlinta 
palaikyti ant ranku maža 

paskui ka nuo jaimiauses mer
ginas.

Nebu vo tas be žinios J ievos, 
ba kas vakaras kas rytas szo- 
kinejo Jonui in akis: Jonas gi
li esi, o laikais ir nc'baszninko 
palikto bizūno turėjo tvertis.

Visa diena pralcidinejo ant 
arklio jodydamas ir žiuredar 
niais aplink gaspadory'sta., ku
rios ne tiek del starostos kiek 
ant ,savo naudos gerai dažiuri- 
nejo ant medžiokles kurioje 
mat norėjo sau zobova ir sura
minima atrast, arba, vaikyda
masis paskui kaimo merginas 
arba, szlektiszkais isz aptinki- 
nes.

Nes ta,s viskas buvo tiktai 
zobova mieriu svarbesniu gy
venimo nuolatos stovėjo jo 
akyse pasikėlimas. Isztikro 
galėjo iszeit. isz Žolycu, nusi
pirkęs sau turtus už palikimu 
Draczo, nes isz kitos szalies 
gaila jam buvo da to, ka turė
damas rakta, pats galėjo su
rinkt.

Tuolaik Jonas jau prnsižiii- 
rinejo sau kur kokius kaimus, 
kad’apipirkt pradėjo pamaželi 
deret, ta:, tai kita, kainia, nes 
vis mislino sau ka geriau butu 
nulpirkt. Vulka Lutinsku no
rint kaimu prie savos neturėjo, 
nes už tai pigiai buvo galima 
nuo Alalinaucko nupirkt, prie 
dvarelio prigulėjo da du pali- 
varkelei, kuriuos Jonas teipo- 
gi derino.

Vilkino d a ta j i nupirkimą 
tiktai del to, kad galėtu da 

liava, kai ji atsilankė in cir
ką, Athens mieste, Graikijo
je. Jos sesuo Sophie, szeszio- 
likos metu stovi szalia jos ir 
teipgi linksmai yra nusitei
kus.

daugiau užgriebi isz Žalycu ir 
savo kaip nors kapitula padi
dint kol iszais isz ten.

Nuolatinai stenginimai apie 
savo turtą, barniai su paezia 
ergelei gaspadoriski raudy to
jaus nedavinėjo jam lig sziol 
pamislint apie motina ir pra
eito savo.

Atidedincjo ta ant ryto, ne 
turėdamas geros vilties apie 
dasižinojima, ir apsiejima Sta- 
roist ienos persitikrinęs jog 
Tekle Lutinskiene nebuvo jo
sios sesuo j. Net dabar kada 
pradėjo mislint apie pirkimą 
Valkos dasižiiojo visko, visa 
teisybes ir norint apie tolesni 
nelaiminga, gyvenimą savo mo
tinos nieko negalėjo dasižinot, 
nes buvo persitikrinias, jog 
Sta.rostiene buvo sesere jo mo
tinos ir yra tikra teta.. Pamaži 
rinkdamas davaldus ant to ir 
rengdamasis su jasias in Var- 
szava, pirmiaus pamisimo kaip 
turi pasielgt ir ka turi daryt. 
Kelis kartus inpuole in persi
tikrinimą, jog gal but geidaus 
kantrai laukt smerties Staros- 
tos ii- jo paezios, o tada kaipo 
dalininkas apie prisisavintas 
sau per Storosta. užraszas pri
mint.

Mislindamas-gi pamaželi ir 
skaitydamas kai]) geriau del 
savo naudos, butu pasielgt, 
muszesi pats savo mislimis ne
žinodamas kaip geriau iszeitu 
ir ant ko afsivožyt. Starostie- 
ne greit galėtu užrostyt, da- 
vesdamas, jog yra gimine jo, 
užrustyta tuom galėtu ji isz 
Žalycu iszvaryt, arba da ir už
raszas savo pavest kitam kam. 
- Isz kitos szalies, nieko ne 
kenke ir jokios .sau perszkados 
neinate laukime smerties Mal- 
žinsku pats randijo turtais, 
pamaželi isz ju gyveno o pa- 
slapczia galėjo už surinkta 
turtą pirkinei artimus kaimus.

Užeidavo laikais jam ant 
Inislu tas brolis, kuri tokiu 
navatnu atsitikimu susitiko 
kelionėje, nes mislino sau, jog 
biednas amatninkas nukeliavo 
kur labai toli ir gal nesugrysz, 
o mažiausai ne bus jam persz- 
kada.

Adenakart būdamas ant, me
džiokles Jonas pasitiko Onuka 

kuri buvo jauna ir labai graži, 
labai jam patiko, ir užsidegęs 
kairszcziu jaunystes, pradėjo 
sekiot paskui ntergiuke norė
damas užganadint savo norą.

Nes meiginuke nesulprasda- 
ma. pavojaus kokis galėjo pa
tikt jei, o tiktai jausdama ko
kio tai nepatinka prie savo už
puoliko, Lųvo atsargi ir nesi
davė save nutvert in kilpas. 
Pasitikt ja nevet kas dien bu
vo sunkiau, o jeigu ir pamato 
kur, Jonas tai nutvert buvo jo
kiu islpasabu negalima. Jonas 
negalėjo niekados nei vieno žo-
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Pagal dabartines algų nor
mas Jungtiniu Valstybių Ame
rikos plieno kompanijos savo 
darbininkams ir tarnautojams 
sziais metais iszmokes 3,300,- 
000 doleriu algoms. Tai yra to
kia pati suma, kiek sumoka 
Federaline Vyriausybe 1954 
metu biudžeto apskaieziavimu 
iszlaikyti szesziems isz devy
nių savo Departamentu. ‘

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

Viesz. Jėzaus ir 
. . . MALDA . . . 

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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Harvardo Universitete, Cam
bridge, Alassachusetts, biblio
tekoje knygynoję yra. sutaupta 
apie 5,000,000 veikalu. Pagal 
“The United States Office of 
Education” surinktus duome
nis sziuo metu szalyje yra. 14 
kitu universitetu knygyniu 
kurios turi daugiau nei viena 
milijoną knygų.

i L. TRASKAUSKASJ * « 
i LIETU VISZKAS $ 
$ GRABORIUS |
★ Laidoja Kunus Numireliu.įę 
į Pasamdo Automobilius Del$
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
★ Vestuvių Ir Kitokioms $
J :: Reikalams :: *
* --------- *
* 535 WEST CENTRE STREET ¥
★ Telefonas Nr. 78 >
į MAHANOY CITY, PENNA. $ 
k-jc-k-k****-k*****-K*****«*«-Wc-W

- "■ - ■ ............. M. ■■ l

New Yorko turistu, keliau
ninku labiausiai lankoma vie
ta tapo Jungtiniu Tautu pasta
tas. “The American Associa
tion for the United Nations”, 
privati organizacija, iszlaikan- 
ti gidus minėtame pastate, pra- 
nesze, jog tik viena sanvaite 
Jungtines Tautas aplanke 50 
tautybių žmones po 5,000 per 
diena.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai
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Žinios Vietines
— Szaltas oras.

— Seredoj pripuola Szv. 
Jono Auksą., o Tautiszka Var
dine: Laiba. Ir ta diena: 1880 
metuose Thomas A. Edison 
paskelbė kad jis iszrado elek
tros szviesai pūslele; 1941 m., 
Wendell Wilkie kuris buvo 
kandidatas in Prezidentus pa
sitaria su Anglijos Premjerių 
Winston Chui'chilliu, Londo
ne; 1943m., Amerikos bomb- 
nesziai pirma syki aptemdo 
Vokietijos kraszta su savo 
szeszeliaįs ir .’bombarduoja 
svarbiausias vietas.

— . Angliakasiai isz Packer 
Nr. 3 ir 4 k ašy kliu pradės 
dirbti szia sanvaite.

— Ketverge pripuola Szv. 
Petro Nolaskieto, o Tautiszka 
Vardine: Nijole. Taipgi ta 
diena: 1909 metuose Amerikos 
armijos pasitraukė isz Cuba 
Salos, kai taikos sutartis buvo 
sudaryta tarp Ispanijos ir 
Amerikos; 1871 m., Vokiecziai 
užėmė Paryžiaus miestą; 1457 
m., Anglijos Karalius Septin
tasis gimė, jo 'žmonos Karalie
nes Elzbietos paveikslas buvo 
ant kozyru. Kozyru-daina yra 
Karaliene Elzbieta; 1938 m., 
Prezidentas Franklin D. Roo- 
seveltas praszo bilijoną dole
riu del dvieju mariu Laivyno, 
ant Atlanto ir Pacifiko; 1848 
m., baisus szaltis po. visa musu 
kraszta ir dvylika'žiemų. Mo
kyklos ir įbažnyczios užsidarė, 
fabrikai sustojo, nes nebuvo 
gana anglių ir aliejaus.

— Garnys paliko sveika ir 
drūta sūneli del pons. P. žą
sinams, nuo 423 W. Mahanoy 
uly. Ponia Yasin po tėvais va
dinosi Florence Lukasie vieži u- 
te.

— Petn’yiczioj pripuola Szv. 
Pranciszko Salezieczio, o Tau
tiszka Vardine: Linge. Ir ta 
diena: 1935 m., Amerikos Se
natas nesutinka pavėlinti 
Amerikai stoti in Pasaulio 
Targba, Teismą; 1939 m/., Hit
leris sutinka derintis su Len
kais, praszo Lenku pasiunsti 
savo atstovus Rugpiuczio tris- 
deszimta. diena.

— Piniginis Szirdies Vaj
us prasidės Vasario (Feb.) 
menesio.

— Daugelis singeliu ir pa- 
cziuotu vyru apleido miestą 
jieszkoti darbu kitur, nes czio- 
nais neturi kai veikti, nekurie 
jau aplaike gerus darbus, bet 
didelis neparankumas yra at- 
lankineti savo szeimynas czio- 
iiais kas sanvaite kurie neturi 
savo automobiliu.

Shenandoah, Pa. — Viena 
/isz didžiausiu mainu, anglies 
kasyklų szioje apylinkėje, Ma
ple Hill užsidarys. Czia dirba 
tūkstantis du szimtai mainie
riu. Edward G. Fox, Pottsville 
mieste, Philadelphia ir Read
ing Coal and Iron kompanijos 
Prezidentas, ana diena trum
pai ipranesze, kad Maple Hill Į 
kasyklos, mainos “nuo szios

S
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Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
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dienos uždarytos.” Prez. Fox 
buvo suszaukes Mainieriu Uni
jos Vaidus ir jiems 'buvo taip 
paskelbęs ana sanvaite. Jis 
trumpai pasakė, kad kompani
ja priversta tas mainas užda
ryti, nes jai tos mainos neužsi- 
molm laikyti. George Clark, 
k o nip an i jos V ice -Pr e zi dent as 
sako kad jis negali jokiu budu 
suprasti kaip kompanija galė
tu szitas mainas vėl atidaryti, 
nes tos mainos kompanijai pe
reitais metais kasztavo $1,509,- 
000. Jis sako kad kompanija ne 
vien tik jokio pelno isz tu mai
nu. pernai negavo, bet dar turė
jo pusantro milijono doleriu 
nuostoli. Szitu dideliu mainu 
užsidarymas sudaro baisu nuo
stoli visiems Shenadoro mies- 
to gyventojams ir apylinkių 
žmonoms.

Lansford, Pa. — Keliomis 
dienomis po tai, kada dideles 
mainos buvo uždarytos 'She
nandoah miesto apylinkėje, 
atėjo 'žinios kad ir Lansford 
aplinkeje kitos dideles mainos 
užsidaro. Czia dirba, ar tik
riau sakant dirbo tūkstantis 
penki szimtai mainieriu! Le
high Navigation anglių kom
panijos Prezidentas Glenn O. 
Kidd, ana meta, Lapkriczio 
(Nov.) ketvirta diena buvo 
pasakos kad galimas daigias 
kad kompanija bus priversta 
uždaryti kelias mainas szitoje 
aplinkeje. Bet mainieriai jam 
netikėjo, sakydami kad kom
panija stacziai negali tu mai
nu uždaryti. Viena isz tu mai
nu jau uždaryta, kitos užsida
rys Balandžio (Apr.) pirma 
diena. Joseph Crane, szito 
distrikto manadzieris saiko 
kad bus visomis galiomis sten
giamasi parūpinti tiems mai
nieriams (laibus kitur, bet jis 
prisipažinsta. kad tai ims daug 
laiko ir bus baisiai sunku, nes 
ir visur kitur panasziai mainos 
yra uždaromos.

Szitos apylinkes “Panther 
Valley” mainu komisija yra 
pasižadėjusi visomis galiomis 
prieszintis szitam mainu užda
rymui ir dabar reikalauja mi
tingo su mainieriu unijos vir- 
szune. Jie nori pasitarti ne tik 
apie tu mainu uždarymą, bet 
tepgi pareikszti savo nepasi
tenkinimą kad buvusiu Mai
nieriu Pensijos yra. per puse

Milijonieriai Po Vestuvių

Porfirio Rubirosa su savo 
nuotaka, milijonierka ir 
daug sykiu ženota, Barbara 
Hutton, po vestuvių nutarė 
kelias dienas sau tykiai ir 
ramiai praleisti New York 
miesto vieszbutyje. Jiedu 

perkirstos, sumalžinos. Szitose 
mamose, kurios dabar užsida
rys, tarp pusantro szimto ir 
szimto asztuonios deszimts 
mainieriu bus priversti imti 
savo pensijas, nors jie butu 
dar kelis metus dirbo. Sako
ma, kad viena beda ne beda, 
bet kai kelios.. . .Taip ir czia! 
Beveik tuo paežiu laiku kai 
buvo paskelbta kad tos Lehigh 
Navigation kompanijos užda
rys savo mainas, atėjo insaky- 
mas isz Vaszingtono tucz-tne
jaus uždaryti keletą vietų in 
Lansford Nr. (i mainas, netoli 
kurios vietos gaisras po žeme 
siausta. Czia dirbo apie pus
antro szimto mainieriu, kurie 
jau dabar randasi be darbo.

MAINIERIAI
NERIMAUJA

Ima Savo Bosą Lewisa 
Pažinti

IANSFORD, PA.—Mainie- 
riai kurie pirmiau buvo pasi
rengė savo galvas guldyti už 
save unijos bosą, John L. Lew
isa, jau dabar ima nerimauti, 
ima jau kita daina riesti, nes 
pradeda pažinti savo ta bosą.

Daugiau kaip pusketvirto 
szimto mainieriu susirinko in 
unijos vietini ofisą, Lansforde 
mieste. Tiek. daug susirinko 
ir taip ilgai tas mitingas prasi
tęsė, kad pirmininkas nutarė 
ta mitinga pratęsti in ateinan
čia diena ir ji laikyti didesnė
je svetainėje.

Per ta mitinga mainieriai 
pareiszke savo nepasitenkini
mą ir vieszai parode savo pa
sipiktinimą, kad ju vadas, bo
sas, John L. Lewists tiek ma
žai ju reikalais rūpinasi ir kad 
jis tiek daug pinigu, be j u ži
nios ar sutikimo buvo pasky
ręs, isz j u iždo ta matrasu, prie 
juru uostu, “longshoremen” 
unijai, kai patys mainieriai 
dabar ko nebadauja.

Mainieriai dabar iszdrysta 
jau vieszai pareikszti ka jie 
jauczia ir mislina ir dabar jau 
drąsiai klausia: Kodėl John L. 
Lewisas tuos pinigus nepasky
rė ju Pensijos Fondui? Jie 
klausia: Kam jis svetimais rū
pinasi, ir savuosius pastumia 
in szali?

ketino kai tik po vestuvių 
važiuoti in Dominion Re
public, bet nuotaka koja isz- 
silauže ir dabar turi New 
York mieste pasilikti nors 
del keliu sanvaieziu.

□ o □

Eroplanu kompanijos at
stovai ir darbininkai dabar 
stengiasi isztirti kas ten atsi
tiko kad to eroplano vienas in- 
žinas taip staiga užgeso. Visas 
eroplanas ir jo inžinai bu
vo gerai peržiureti ir pertik
rinti pirm negu jis iszskrido.

: *
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Peter Flyzik, isz Coaldale, 
Pa., Panther Valley Unijos At
stovas stengiesi pasiaiszkinti 
sakydamas kad Lewisas buvo 
paskyręs keturis milijonus do
leriu Paszelpos ir Pensijos 
Fondui ir kad pirmas, septin
tas ir devintas distriktas buvo 
teipgi prisidejes prie to fondo.

Bet kai jis buvo stacziai už
klaustas: Kaip Lewisas galėjo 
pavartuoti mainieriu pinigus 
del tu matrasu ‘longshoremen’ 
unijos? Jis nutilo, silpnai pa- 
siaiszkindamas, kad jis apie 
tai nieko nežino ir ne jo biznis, 
nes jo darbas ir pareigos yra 
vien tik su vietine unijos kuo
pa.

Kiti mainieriai pareiszke sa
vo nepasitenkinimą su to Pen
sijų Fondo tvarka, sakydami 
kad Lewisas niekados niekam 
nėra iszdaves pilnos apyskai
tos!

Szitokis atviras mitingas 
yra visiems mainieriams tin
kama. Mainieriams jau se
niai reikėjo nustoti garbine ta 
savo bosą Ir vieszai iszreikszti 
ka jie seniai jau jauczia.

7 ISZ 24 SUŽEISTI
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jis eroplana, taip sakant nulei
do ir patupdino ant pilvo, kad 
eroplanas szliaužtu ant žemes.

Eroplano visa uodega buvo 
nuplieszta ir vienas sparnas 
buvo nulaužtas, bet tai maža 
beda, bile tik visi gyvi iszliko.

Sužeistųjų tarpe buvo ir 
pats lakūnas Kapitonas Hil- 
bcrn. Jis buvo nuvesztas in Co
lumbia ligonine. Bet daktarai 
sako kad jis nėra pavojingai 
sužeistas. Visi keleiviai ant to 
eroplano labai iszgyre Kapito
ną Hilborn, sakydami kad jei
gu ne jo drąsą ir apsukrumas 
visi jie kutu žuvę toje nelaimė
je. Keleiviai buvo automobi
liais sugražinti in ta eroplanu 
vieta isz kur jie buvo kelios 
minutos atgal iszskride. Czia 
j u lauke kitas eroplanas kuris 
visus juos iszveže in( Chicaga.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

zidentas Eisenhoweris spėja 
kad neužteks isz ineigu tuos 
kasztus padengti, ir liksis del 
sziu metu apie trijų bilijonu 
doleriu skola.

Tie pinigai del iszlaidu, bus, 
maž-daug, szitaip padalinti. 
Daug lengviau iszrokuoti ir 
suprasti jeigu isz visu tu bili
jonu imsime viena doleri ir ji 
paskirstysime ar padalinsime 
szitaip:

Szeszios deszimts asztuoni 
centai del kraszto apsaugos, 
vaiskui, atominei bombai ir at
ominei jiegai, bendrai karisz- 
kai programai ir kariszku 
ginklu gaminimui.

Dvideszimts du centai del 
procentui ant skolos, Vetera
nams, ir del paskyrimo pinigu 
pavienioms valstijoms.

Likes deszimtukas del bėga
mųjų reikalu.

POLICIJANTAS
NUSZAUTAS

ARLINGTON, VA. — Vie- 
nas slaptos policijos agentas, 
detektyvas buvo nuszautas, 
kai jis stengiesi inteikti aresz- 
tos varanta.

Ji nuszove Jack K. Parks, 
kuris buvo pabėgės isz dumiu 
namo, kur jis buvo keli metai 
atgal padėtas. Kai kiti polici- 
jantai pribuvo jis užsirakino 
in stuba ir pradėjo in policijan- 
tus szaudyti. Septynios de- 
szimts policijantu apsupo tuos 
namus, bet jiems eme daugiau 
kaip visa valanda kol jie ji nu
szove, nugalabino.

EROPLANAS
NUKRITO PER

ŪKANAS

Trys Lakunai Žuvo

KANSAS CITY, MO. — 
DC-3 freito eroplanas nukrito 
ir sudužo in Missouri upes 
krauta, netoli Kansas City per 
tas tirsztas miglas ir ūkanas.

Lakūnas, trisdeszimts trijų 
metu amžiaus William Dale 
Speaks, isz Van Nuys, Califor
nia, stengiesi savo ta eroplana 
nuleisti per tas miglas su radi
jo ir kitu intaisu pagelba, nes 
jis nieko nebegalėj o matyti. 
Jam nepasiseke ir visi trys žu
vo.

Kiti du kurie sykiu su lakū
nu žuvo, buvo trisdeszimts vie
no meto amžiaus Bryon Ro
bert Williams, isz Lykens, Pa., 
ir Edward Frank Kaselak, isz 
Miami, Florida.

Eroplanas prigulėjo Zantop 
Flying Service kompanijai, isz 
Jackson, Michigan. Jis veže 
nauju automobiliu dalis.

Pirkie U. S. Bonus-

BERLYNO
KONFERENCIJA

X___

Keturi Didieji Ve!
Tariasi

BERLYNAS, VOKIETIJA.
Beveik be jokio pasitikėji

mo ir su visai mažai vilties, ke- 
turiu didžiųjų vieszpatyscziu 
atstovai vėl pradeda dar kita 
kenferenejia Berlyne.

Klausimu baisiai daug yra, 
bet svarbiausias klausimas yra 
surasti ar sudaryti nors kokia 
tvarka, kad laisvieji krasztai 
galėtu kaip nors sugyventi su 
Komunistiszka Rusija ir su jos 
pavergtais.

Paskutine tokia konferenci
ja buvo 1949 metuose. Ameri
kos Sekretorius Dulles sako 
kad dabar Sovietu Rusijos 
nauji vadai turės proga paro
dyti jie laikosi savo žodžio.

Nėra nustatyta jokia tvarka 
szitai konferencijai. Ir kaip 
tik už tai galima tikėtis kad 
isz pirmos dienos bus susikir
timu ir nesisupratimu.

Vakariniu krasztu atstovai 
pirmiausia statys laisvos Vo
kietijos klausima, paskui Isz- 
kels Austrijos nepriklausomy
bes klausima, ir norės panai
kinti Potsdam konferencijos 
nusprendimus.

Sovietai, isz savo puses rei
kalaus kad pirm visa ko reikia 
pripažinti Komunistiszka Ki
nija ir sudaryti ne keturiu, bet 
penkių vieszjfatyscziu konfe
rencija.

Eisenhoweris yra isz kalno 
davės Rusijai žinoti kad jis 
nei ant vieno punkto nenusi
leis. Jis yra pasakęs, kad jeigu 
Rusija tik pradės laika gai- 
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More and more polio victims 
are making their maximum recovery today 
with help from the March of Dimes.
You make this help possible when you give.

szinti ir tvarka trukdyti, tai 
Amerikos atstovai tuojaus pa
liks ta mitinga ir grysz namo.

Gal Amerikos nusistaty
mas aiszkus ir nepakeieziamas. 
Bet kaslink Prancūzijos ir 
Anglijos tai czia jau visai ki
tas klausimas. Prancūzai labai 
nori ta kara Indo-Kinijoje už
baigti. Jeigu Sovietai tik pa
siūlius ta kara nutraukti, tai 
Prancūzai ant bet kokiu Rusi
jos pareikalavimu sutiktu. 
Anglijos Churchillis jau seniai 
seiles rya ir žiuri in Sovietu 
Rusija del Užsienio biznio pra
mones. Tai ir ant Anglijos at
stovu negalima per daug pa
sitikėti.

Pasirodo, kad szioje konfe
rencijoje Amerikos atstovai 
gali pasilikti vieni priesz Ko- 
munistiszkus krasztus ir ju 
atstovus.

-----------o-----------
Pramones Organizacijų Kon

gresas (CIO) paskelbė vaju 
laisvosioms darbininku uni
joms užsienyje padėti. Kad pa
lengvinti laisvųjų darbo unija 
organizacijų steigejamas CIO 
ruoszia jiems rasztines ir ad
ministracijos reikmenų paklo
tus. Juose yra raszoma niaszi- 
nele, rotatorius, raszalas ir 
piesztukai, klaidu taisymo kli
jai, susegimo replikos. 65 tokie 
paklotai per “CARE” organi
zacijos tinklą buvo . iszsiunti- 
nciti rinktinėms darbininku 
unijoms laisvajame pasaulyje.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!


