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53 METAS

Isz Amerikos APVOGĖ !-------------------------
BAŽNYCZIA KARE XX Bataanas Paim-

TEISINGAS
SZIAUCZIUS r •-»- ------

Rado Turtą Czevery- 
kuose, Atneszti Del Pa

taisymo; Sugražino
Locnininkei

LF -------
St. Petersburg, Fla. — Ana 

Hiena maža mergaite atnesze 
pora czeveryku del pataisymo 
pas sziaucziu, Mark Davies. 
Sziauczius, paemes czeverykus, 
pradėjo juos taisyt bet nema
žai nusistebėjo kada isz vieno 
czeveryko iszpuole masznuke. 
Vos atsikvotejo isz pirmutinio 
nusistebėjimo, kad sztai isz
puole antra masznuke, isz kito 
jczeveryko.

Sziauczius, perimtas dideliu 
fckyvumu, atidarė masznukes. 
pirmutinėje rado 400 doleriu 
bumaszkose o kitoje radosi dei
mantinei žiedai ir lenciūgas ku
riu verte isznesze mažiausia ant 
2,500 doleriu. Sudejas netikėta 
ekarba in stalcziu, ėmėsi vela 
prie darbo. Už valandėlės laiko 
inbega in jo dirbtuve motere 
Jjaisei nusigandus. Sziauczius 
suprato ko ji adbego nes czeve- 
rykai prigulėjo prie jos o ir 
turtas. Kada motere atgavo 
Jrvapa, apsakė apie savo nelai- 
pie. Sziauczius sugražino jai pi
nigus ir brangenybes isz ko 
motere labai nudžiugo o geisda
ma atlygint už teisingumą 
pziaucziaus, padavė jam 50 
jcentu dovanu. Sziauczius pri- 
ęme dovana su nusiszypsojimu, 
padekavojo už taip “didele“ 
(dovana ir ėmėsi vela prie savo 
(darbo.

UŽVYDUS
i MOCZEKA

Baisei Sužeidė Podukte 
Kad Tėvas Ja Už Daug 
b Mylėjo

Rutland, Vt. — Kokia tai Ve
ronika Sa'bosh, būdama 'baisei 
Įnžvyd’i savo podiulktei, baisei ja 
Isumusze ir sužeidė 15 metu 
mergaite, kuri badai nuo sužei
dimu turės mirti.

Priežastis tojo szetoniszko 
fu'žvydejimo buvo teviszka mei
le del savo dukreles. Motere ne- 
jalejo žiūrėti ant glamonejimo- 
ei vyro su savo dukrele, kuria 
Ievas 'labai mylėjo. Toji užvy- 
iduole mane buk jeigu ipoduk- 
tes nebutu tai vyras glamone- 
tu'si su ja kaip su savo dukrele, 
(na ir nutarė poduktei atkerszyt 
(už pavogta meile. Kada mer
gaite miegojo, pagriebus gala 
geležies, mėtėsi ant mergaites 
kaip padulkus, sužeidė jos vei
dą ir perkirto galva. Mergaite 
likos nuvežta in ligonbute o už- 
jvydi moezeka paimta in kalėji
mą. Mergaite kaip rodos nuo 
Ižaiduliu turės mirti. —- Acziu 
Dievui kad tarp musu Lietu- 
yiszku moterių nesiranda tokio 
pasiutisz'ko užvydejimo.

Sąžine Ji Nubaudė
Pittsburgh, Pa. — Areszta- 

votas už pavogimą auksinio 
kryžiaus, 'biblijos ir kitokiu 
bažnytiniu dalyku, Vasilius 
Sanczuk, 22 metu, stovėjo apsi
verkęs .priesz magistrata priža
dėdamas pasitaisyt ir gailėjosi 
už savo prasikaltima.

Popas Kirelo Martinka, ku
lis atsivežė tuos dalykus isz 
Rusijos, kalbėjo 'kad ne nori 
idant jauna vagi palicija nu
baustu tik palikti tai del Die
vo ir vagies sanlžines kuri jam 
už tai neduos ramybes. Vagi 
sūdąs paleido ir jis iszejo sau 
namo ąpsiaszarojas su savo se
na motinėlė.

Burdingierius Iszmete 
Laukan Nuoga

Gaspadinele
New York — Palicijantas, 

Patrikas O’Hearn, patruliuo
damas ulyczia, užtiko verkiant 
Mrs. Biddy Nolan, kuri buvo 
nuoga. Užmetės savo overkoti 
ant drebanezios moteres, inve- 
de ja in stabą. Motere apsakė 
palicijantui buk jos burdingie
rius, James Boyer, parejas pu- 
siaun'aktyje namo užsigėręs, 
inejo in jos kambarėli reikalau
damas pinigu. Kada jam'pini
gu nedave, pradėjo nuo jos 
draskyti drapaas ir iszvare ja 
laukan nuoga ant ulyczios. Mo
tere bijojo sugryžti adlgal bū
dama 'baimėje kad gal insiutes 
nuo gerymo burdingierius ja 
nužudytu. Burdingierius likos 
paimtas in palicijos stoti.

Gera Naujiena Priežas
tim Moteres Mirties
Toledo, Ohio — Delia Eugen, 

40 metu, nuo kokio tai laiko 
buvo'labai susirupinus kur ran
dasi jos sesuo, Agota Lemkin, 
ir kas su ja atsitiko. Ana diena 
jos kaiminlka pasziauke ja per 
telefoną kalbėdama: “Esmių 
drauge Agotos, geidžiu tau 
praneszti kad tavo sesuo ran
dasi ligonbuteje... ”

Enlgeniene daugiau negirdė
jo nes sukrito apmirus ant 
grindų, ikaiminka adbego ir ja 
pasodino ant krėslo, pakele te
lefoną ir užklausė kas kalba. 
“Heilo, helio” kalbėjo balsas 
per telefoną, “tai-gi. noriu 
jums praneszti kad Agota ap- 
laike darba ligonbuteje ir yra 
užganadinta isz savo naujo 
darbo. ’ ’

Teta Agotos jau negirdėjo 
tos linksmos naujienos nes mi
re sėdėdama ant krėslo nuo 
szirdies ligos nuo staigaus szir- 
dies susijudinimo.

Wilkes-Barre, Pa. — Kada 
automobilius kuri vare Pranas 
Romanczuk, trenke in parama 
ant plento arti Du-Porit, likos 
sužeista penkios ypatos, tarp 
kuriu radosi dvi merginos.

MILIJONAI ŽMONIŲ
PO HITLERIO PADU

Kaipo Nelaisvei

London — Kur tik Hitleris 
inženge koja, ten virto milijo
nai žmonių nevalninkais po jo 
padu, kurie turi dirbti ka tik 
jiems tasai tironas paliepia.

Hitleris traukia tuosius ne- 
valninkus isz pamusztu sklypu 
in Vokietija ir jau turi po sa
vo padu daugiau kaip keturis 
milijonus žmonių. Taipgi jis 
paima maista isz tu j u sklypu 
del savo pareikalavimo, nesirū
pindamas ar kiti turi ka valgyt 
ar ne, kurie mirszta isz bado.

Vokietija jau iszveže isz 
Francijos apie milijoną žmonių 
kurie turi dirbti ant lauku ir 
fabrikuose kaipo nelaisvei isz 
kuriu apie 40 procentas yra mo
teres ir merginos. Italija taipgi 
buvo priversta nusiunsti 300 
tukstaneziu darbininku in Vo
kietija isz kuriu asztuntas pro
centas yra moteres ir dirba 
sunkiausius darbus.

400 Angliszku Eropla-- . .— .
nu Bombardavo Vo

kiszkas Dirbtuves

London — Apie 400 Anglisz
ku kariszku eroplanu bombar
davo Vokiszkas kariszkas dirb
tuves Paryžiuje ir Rhinelande, 
Vokietijoj, laike nakties. Taip
gi bombardavo Cologna ir Ge- 
nnevillars miestus, padaryda
mi daug bledes. Manoma kad 
tieji eroplanai numėtė daugiau 
kaip tūkstanti tonu bombų. Tik 
keturi Angliszki eroplanai ne- 
sugyžo ant savo stoeziu.

Bombos uždege daugeli ka
riszku dirbtuvių, kuriose dir
bosi tankai, eroplanai ir gink
lai.

Amerikonai Dirba Kariszkus Plentus Alaskoje

Paveikslas parodo Amerikcniszkus inžinierius kurie atvažiavo in Dawson City, B. 
C., pradėti dirbti kariszka plmta in Alaska isz Fort St. John. Visos reikalingos maszi- 
nos del darbo likos adgabentos isz Suv. Valstijų.

Vokieczius
Kur tik Vokiecziai yra už- 

emia sklypus po savo padu, ten 
gyventojai pradėjo pasikelinet 
priesz j u valdžia, naikindami 
viską, kas duodasi ir prieszinasi 
visoms spėkoms priesz taja 
priespauda kaip:

Czekc Slovakija — Szkodoje 
amunicijos ir ginklu dirbtuvė
se Pilsene, 17 darbininku likos 
sužeisti kada pasikėlė priesz 
valdžia, kareivei juos apmalszi- 
no su kulkoms.

Francija —- Daug troku ir
kitokio kariszko materijolo ii-(RUSIJA PADIDINO

SAVO KARIUOMENE

Ant 7 Milijonu Vyru; 
Rengiasi Užklupti Ant

kes sunaikinta, amunicijos ma
gazinai iszneszti in padanges ir j

Vokiecziu

184 trukei sunaikinti.
Vengrai — Szeszios dideles 

dirbtuves likos dinamituotos 
kuriose dirbo ginklus del Vo
kiecziu. Aliejaus magazinai li
kos padegti.

Italija — Pasikelelei iszver- 
te kelis trukius ir apie du szim- 
tai Italiszku kareiviu likos už- 
muszta ir daug sužeista, kaipo 
pasiprieszinimas priesz Vo- 
kiszka priespauda.

Rumunija —■ Valdžia pri- 
spyrineja žmones kad užsėtu 
laukus ir dirbtu be paliovos 
ant ukiu. Artimoje Craiova li
kos iszmestas trūkis ir užmusz- 
ta apie 80 Vokiszku kareiviu.

Graikija — Vokiszkas trūkis 
likos nuverstas isz begiu tarp 
Herrel ir Drama. Daugiau kaip 
szimtas kareiviu ir daug amu
nicijos sunaikinta. Po tam pa
sikelelei szaude in kareivius 
kurie da buvo gyvi.

Žodžiu, visuose paveržtuose 
sklypuose per Vckieczius, gy
ventojai pasikelineja priesz 
Vckieczius darydami jiems vi- 
sokes bledes.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes.

tas Per Japonus
Bataanas Pasidavė Filipinuo- 
sia, Nes Amerikonai Su Filipi- 
niszkais Kareiviais Negalėj0T0- 
liaus Gintis, Nors Naršei Gynėsi

London — Rusai pasirengi- 
neja ant užklupimo ant Vokie
cziu su milijonais kareiviu pra
dėti naujus mUszius nuo Lenin
grado lyg Juoduju Mariu. Ru
sai ketina pristatyti tuose mu
sziuose apie septynis milijonus 
kreiviu isz visu daliu Rusijos.

Laisvanoriai užklupineja ant 
Vokiecziu isz užpakalio ir prie 
vieno kaimelio užmusze 18 
szimtu Vokiecziu. Prie Smolen
sko užmusze 500 Vokiecziu, 
sunaikino 36 tiltus, paėmė ke
lis szimtus tanku ir daug amu
nicijos.

Vokiecziai siunezia ant ka
riszku frantu in Rusija jaunus 
vyrukus nuo 15 lyg 20 metu, 
kurie turi tik po tris menesius 
kariszkos tarnystes ir yra žali 
kareivei neiszlavinti gerai ka- 
riszkoje tarnystėj e. Nekurie 
isz j u pameta ginklus laike mu- 
sziu ir gervalei pasiduoda Mas
koliams verkdami susimyleji- 
mo. 

— ' '—------—
London — Graikiszkas lai

vas “Euderani“ nuskendo pa- 
kraszcziuose Turkijos su 211 
žmonimis o keli szimtai likos 
iszgialbeti.

WASHINGTON, D.. C. — Vėliausi dane- 
szimai per reidio skelbia buk Amerikonai su 
Filipinais, negalėdami ilgiaus iszlaikyt smar
kiu užklupimu per Japonus, buvo priversti pa
siduot nes jau neturėjo amunicijos ir ginklu ap
sigynimui. Generolas Wainwright, su savo sau
jele narsiu kareiviu, buvo priverstas pasiduoti 
kad nevidonai neiszskerstu visiškai jo mažus 
pulkelius kurie kovojo nenuilstancziai per ke
tines dienas be persto jimo. Tame muszyje da
lyvavo apie 90 tukstaneziai Amerikoniszku ir 
Filipiniszku kareiviu. Manoma kad daug yra 
užmuszta ir sužeista. Nors Amerikonai paskan
dino daugeli Japoniszku luotu su kareiviais bet 
vis-gi ju buvo tiek kad tolimesnis apgynimas 
Bataano buvo negalimas. Tosios žinios valdžia 
da neužtvirtino bet isz kitu szuliniu praneszama 
kad tai teisybe.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Tokio — Japonai užklupo ant 
czionaitin.es salos Javos, paim
dami in nelaisve 82,618 žmonių 
tarp kuriu radosi ir 882 Ameri
konai. Taipgi paėmė 177 ero- 
planus, 1,952 tankas ir daug 
visokiu ginklu ir amunicijos.

Washington, D. C. — Beveik 
kežna diena iszleke isz Ameri
kos po 25 dideli bombinei ero
planai in Anglija ir kitus ka- 
riaujanezius sklypus. Ameriko- 
niszki geri lekioto j ai juos val
do lekiant per mares.

Moskva — Daugiau kaip 60 
Vokiszku tanku pribuvo ant 
Rusiszku ubežiu bet likos at
stumti adgal su didėlėms ble- 
dems del ju kareiviu.

Washington, D. C. — Japo
nai smarkei užklupo ant Bat
aano, Filipinuose, kur bombar
davo ligenbute užmuszdami ir 
sužeisdami daug Amerikonisz
ku kareiviu. Yra tai jau antra 
kartu kad Japonai bombarda
vo taja ligonbute.

. Washington, D. C. — Vokisz
kas submarinas vela paskandi
no kelis tavorinius laivus prie 
Atlantiko pakraszcziu. Apie 50 
laivoriu žuvo.

Tokio, Japonija — Japonisz- 
ki kariszki rapartai skelbia 
buk 58,236 Kiniszki kareivei li
kos užmusztu musziuose ir 18,- 
000 paimta in nelaisve 30 mu
sziuose, nuo kada kare prasi
dėjo Azijoj. Japonai tuose mu
sziuose neteko 3,725 kareivius 
ir 8,625 likos sužeisti.

London — Amerikoniszkas 
submarinas paskandino du Ja-
poniszkus laivus ant Kiniszku 
mariu. Japonai dabar žino kas 
tai yra skandyti kitu tautu lai
vus nes lyg sziol neteko apie 
trisdeszimts laivu.

Washington, D. C. — Szim
tas tukstaneziu Melksikoniszku 
darbininku kietina atgabeni in 
Suv. Valstijas užimti visokius 
darbus Kalifornijoj ant farmu 
ant kuriu kitados dirbo Japo
nai.

Nauji Bonai Bus Žino
mi Kaipo “Kariszki

Bonai”

Washington, D. C. — Nauji 
Bonai, kurie neužilgo bus par
duodami del suszelpimo Ame
rikos bus žinomi kaipo “Ka
riški Bonai.“

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

czionaitin.es
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Kas Girdėt
Jau keturi menesei kaip

je jaueziasi, bet tankiai faktai yra tokio budo kaip jo motere. 
parodo kad žmogus ne yra to- Bet jeigu jis butu tvirtesnio 
kiu kaip sau mausto ir neiszsi- budo ir prispaustu truputi pa
duoda kas yra jo szirdyje. Į szelumla savo moterėles kaip

Paprastas žmogus negalėtu tai kiti vyrai moka daryt, tai 
jums pasakyti del ko apsįpa-Jgal sziadien toji “flapenka”

Amerika, likos inkivinkliota, injeziavo su moteria kuri yra jo apsimalszytu ir butu gera mo- 
szia antra kare su Vokietija,! pati, ar gyvena su ja vien tik tere.
Japonija ir Italija. Niekas ne-J del to kad ja myli ardei kitos j --------::--------
sitikejo kad Japonai, daryda- priežasties kodėl užsiiminėja 
._ • i ttt i • j______ j . ______ Qaxm, Tii’zinin. a!rha .Yvm'foai ia lrn_
ežiu kartu užkluptu ant Pearl''del užsiiminėja mokslu teplio- 
Harbor 7-ta diena Gruodžio, rystes, kodėl jis nepasiliko va-
1940 mete. Japonija jau paau- ’ giri arba banditu ir ar kada Klatrisa, ’ ’ kuri mirė turėdama

Ania di-ema atsibuvo laidotu-
mi taika Washingtone, tuo pa- savo bizniu arba profesija ko- ves mirusios Klarisos Ingrain,

viduriuose trucizna kuria isz- 
gere su kava.

Tėvas nuo ilgo laiko nedirbo 
ir tik motina dirbo maitindama 
szeimylndle mazgodama toriel- 
kas hoteCyje. Szeimyna nese- 
nei pribuvo isz 
bet nuo kada atsikraustė in 
czionais tėvas negalėjo surasti 
jokio darbo.

KUDIKISZKAS
PARALIŽIUS

Smarkus ‘ ‘ poliomyelitis, ’ ’ 
geriau žinoma^ vardu kudi-

Atpraskite nuo bucziavimo. DVI PASAKAITES

isz Jenkins, Kentucky, žinomos 
po visa aplinkine kaipo “Aunt

kavo daugybe kareiviu, neteko geide ka toki apipleszt ar nu-! 104 metus. Buvo ji labai darb- 
'. ' szti per visa savo amžių ir tu-

Da niekados taip nebuvo 
lengva kaip dabar del vyru ar-

Sziadien beveik kas meta, [ ba moterių vesti dviguba gyve- 
Vokietijoj, merginos pagimdo! nima, ar tai žinant ar slaptai.

Del Meiles Atėmė 
Sau Gyvasti

daug laivu ir neturi užtektinai žudyt, 
kariszko materijolo.

arti 50 tukstancziu neiegalisz- 
ku vaiku. — Isz to duodasi su
prast kokis sziadieninis mora- 
lisžkumas vieszpatauja Hitle
rio sklype. Mat Vokiecziu daug 
pražuvo szioje kareje tai dabar 
tojo “materijolo” labai stokas 
Vokietijoj.

Vokietijoj taipgi pradėjo la
bai platintis daug-patysta. Bet 
valdžia ant to žiuri per pirsz- 
tu's ir nesistengia tam užbėgti.

Tūlas kąpralius, sugryžda- 
mas namo ant urlopo, apsipa- 
cziuodavo isz naujo kožna kar
ta. Tokiu budu jau turi penkes 
patezias. — O kur daugiau1?

Miss Edna Dengi er, virszi- 
ninke vaiku1 darbininku bjuro, 
New Yorke, ant susirinkimo 
draugavęs užbėgti mirimui 
vaiku, apreiszke susirinku
siems buk 200 tukstancziu vai
ku . ir 10 tukstancziu motinu 
mirė nuo apsileidimo ir blogos 
priežiūros tuojaus po gimdy
mui.

rojo da geras akis o treczia ei
le dantų jai iszdygo nesenei, 
priesz jos mirti.

Senuke paliko paskui save 
kelis szimtus ainiu o tarp juGyvename laikuose kada vyrai, 

kurie yra gerais ir Dievo-bai-' yra 152 anūkai. Mirusi buvo 
mingais akyse žmonių, visai1 motina 16 vaiku isz kuriu da 
prieszingai pasielgineja. Seno
vės laikuose vyras buvo tokiu 
kokiu ji žmones mate ir paži
nojo. Bet sziadien, kada beveik 
tiys czvertys žmonių gyvena 
miestuose, padėjimas persista- 
to kitaip.

Miestai užmėtė nepermato
ma skraiste ant žmonių pasiel
gimu. Žmdgus gali sziadien nu- 
davinet szventu ir pardavinėti 
maldaknyges ir ražanezius ant 
vieno kampo ulyczios o ant ki
to kampo laikyti keksziu urvą, 
gembleriu ruimus ir t.t.

Gal nekarta skaitėt ar girdė
jot apie aresztavojima daug 
vyru kurie gyveno po dviem 
pravardem, užlaikinejo dvi 
szeimyrias (turėdami po dvi ir 
daugiau paežiu) ir tai gyve- 
nanezios viena netoli kitos.

Panaszios litanijos tokiu at
sitikimu blogai gyvena,neziu 
žmonių galima butu apraszyt 
labai daug. Bet augszcziau pri
durtas užteminimas užteks del 
pertikrinimo manstanezio žmo
gaus kad gyvename sziadien 
nepaprastuose laikuose. /

14 yra gyvi. Keli szimtai žmo
nių isz visos apielinkes dalyva
vo alnt jos laidotuvių nes buvo 
ji gerai 'žinoma keliuose pavie
tuose.

Isz Amerikos
Apdovanota Puikei Už 

Jos Gera Szirdi

Apkiikeme nuo tūlo musu 
skaitytojaus isz Ba'ltimores se
kanti laiszka kuris gali būti

Marvind'ale, Pa. — Mrs. De
lia Moff ley praeita meta pri
ėmė po savo pastogia koki tai 
Roger Cantlon, kuris atėjo pas 
ja tūla diena, melsdamas idant 
ji priimtu ipo savo pastogia ir 
rūpintųsi juomi lyg smert nes 
in ubagu prieglauda nenori eiti 
o giminiu neturi. Motere, būda
ma geros szirdies, priėmė ji, 
ned'asiprasdama kad tasai žmo
gus yra turtingu.

Ana diena Cantlon mirė o ka
da likos atidarytas jo testamen
tas, pasirodė kad jis turi turto 
vertes apie 50,000 doleriu isz 
kuriu paliko Dalijai $10,000 už 
jos gera szirdi.

Tūlas darbininkas isz Rau
dono Kryžiaus draugavęs, ku
ris nesenei sugryžo namo isz 
Europos, apsakinėja, bulk tū
lam kaimelyje Francijoj, užti
ko požeminiuose apkasuose 
fortapijona. O kad jau nekar
ta Vokiecziai likos prigauti per.
Francuziszkus patrijotus kurie: praseigejimu kitiems kurie tu- 
neapkęnczia Vokiecziu, todėl 1-i “flaperkas” pacziules o ipa- 
atsargiai ėmėsi prie tojo in-, nasziai “verkeneziu” vyra In
strumento. Po isztyrinejimui dme beveik kožnam mieste, 
pasirodė kad Francuzai taji! Sztai ka tasai vargszas raszo: 
fortapijona prikimszo dinami-i “Asz dirbu geležies fandreje 
tinems bamboms ir jeigu kas' ir turiu penkis mažus vaikus, 
butu paspaudės klevisza arba1 Galecziau 'gyventi malszei ir be 
butu pradejas ant jo sikambyt skolų nes uždirbu gerai bet ma
tai bombos butu trukia ir isz- 
neszia visus in padanges.

Szi kare davėsi jaustis in 
ženklus visam svietui o ir del 
Amerikoniszku svodbininku.

Czionais Amerikoj yra pa
pratimas mesti ant naujai ve
dusios poreles ryžius kada jie 
eina isz bažnyczios ir važiuoja 
ant saldžiosios keliones. Szia- 
dien tasai papratimas likos už
draustas nes žmones už daug 
iszbarsto ryžiu nereikalingai 
kurie sziadien yra sunku gauti. 
Jeigu paimsime pavyzdin, kad 
didesniam mieste atsibuna ant 
meto po tris tukstanczius szliu- 
bu o iszbarstyta ant kožnos 
ypatos po švara ryžiu, tai jau 
pasidarė trys tukstancziai sva
ru ryžiu. O svato ryžiu užtek
tu dvylika ypatoms (pavalgyt. 
Dvylika kartu po tris tukstan
czius, pasidaro 36 tukstancziai 
ypatų kurios netenka to mais
to. Baisu, bet tai yra tikra tei
sybe.

Gal nekarta girdėjote kad 
žmogus yra tokiu, kokiu jis 
szirdyje jaulcziasi. Bet nors mo
kyti žmones iszrandakad žmo
gus yra teikiu 'fe&ia jis szirdy-

rio pricziule pinigus praszvilpia 
kaip tik juos uždirbu. Mano 
motere nenori užsiimti naminiu 
darbu o jeigu kada pietus isz- 
yerda, tai isz dinerkucziu. Ap
sikirpo ji sau plaukus o reikia 
žinoti kad ji jau perejo savo 
jaunyste ir dabar nori bez- 
džionkaut kaip jauna, 21 metu 
mergina ir tik mausto per die
nas apie “good times.” Vaka
rais eina su kitoms panaszioms 
moterėlėms ant pikezeriu lyg 
vėlybai hakeziai ir tokiu budu 
praleidžia savo brangu laika o 
kelis kartus su kokiais szpic- 
ieis iszvažiavo bambilium vel- 
nes žino kur ir kur trankėsi tai 
nežinau. Asz turiu pats sau su- 
silopyt drabužius ir vaiku. Sko
los auga kas diena ir negaliu 
jau uždirbt kad iszlipti isz ba
los; vogt nenoriu ir man pasi
lieka vien tik pyksztelet isz re
volverio vaikams ir sau in sme
genis.

Todėl meldžiu guodotino re
daktoriaus patalpinti taji ma
no graudinga praneszima apie 
tebyres pacziules ir prasergeti 
kitus vyrus idant butu ant sar- 
gbos rinkdamiesi pa'czia. ’ ’

Rodos tam žmogeliui negali
me duoti nes ne visos moteres

Y i

Vargingi Tėvai Nužudė
Savo Vaikus

Sunderland, Miss. — Liude- 
dama paskui savo tęva, Gustav 
Bartow, kuris jai 'buvo mie- 
liauses ir neatskiriamas drau
gas ir kuris nesenei mirė, Kla
ra, jo 30 metu duktė, persipjo
vė sau gerkle ir ranku gyslas, 
mirdama in trumpa laika vė
liaus. Jos brolis, pare jas isz 
darbo užtiko ses’ers lavonu 
maudinyczioje.

Kaimynai sake palicijai buk 
duktė prižiurinejo sena tęva po 
mircziai motinos, labai ji mylė
jo ir niekados ji neapleisdavo. 
Po jo mircziai ji labai liūdėjo ir 
nutarė eiti paskui tęva.

Kansas City, Kans. — Jokū
bas ir Fanny Walker likos ar- 
esztavoti už nužudymą savo 
dvieju vaiku: 4 metu sūnelio ir 
2 metu dulkrdles, kurie staigai 
mirė ana dienia. Kada daktarai 
padare ant vaiku sekcija, rado

ISZLIETUVOS
Sunku Iszsiunsti

Laiszka Isz Lietuvos
Isz vieno asmens, buvusio 

Rygoje, tenka patirti, del Pa
baltijo krasztu pacžto susisie
kimo su užsieniu. Pagal tas 
žinias, norint iszsiunsti laiszka 
in užsieni, reikia laiszka pa
ežiam nuneszti in paczta ir ji 
infeikti neužlipyta. Be to, rei
kia nurodyti kas laiszka raszo, 
kam, kur adresantas gyvėna ir 
kokie yra santikiai [sakysime 
giminystes] tarp siuntėjo ir 
gavėjo.

Pittsburgho' kiszku paraližu yra užkreczia- 
ma liga ir beveik visuose atsiti
kimuose suparalyžu'oja viena 
arba daugiau muskulu.

Tos ligos žinovai sutinka, 
kad mažas organizmas, vadina
mas “filterable virus”, tokis 
mažas kad negalima ji matyti 
per mikroskopą, iszipelto szia 
liga. Szis organizmas insigau- 
na in kuna ir burna arba nosi, 
kada pasieka kraujo cirkulaci- 
ja prasideda užsidegimas nu
garkaulio arba smegenų, arba 
abieju. Jeigu tas užsidegimas 
mažas ir tuoj pranyksta, tai jo
kios bledies nepadaryta ir ne
seka nei muskuliu susilpnėji
mas nei parialižiuis. Jeigu karša
tis žiaurus arba vis tęsiasi, ne
kurtos nugarkaulio nervu ce
les yra pažeistos arba sunaikin
tos ir muskulai prie tu nervu 
suparaiyžuojti.'

Liga dažniausia užpuola vai
kus dar neturinezius 10 metu 
amžiaus. 65-tas procentas arba 
nu'oszimtis visu atsitikimu yra 
tarpe vaiku nesulaukusiu 5 
metu amžiaus; ir 90 procentas 
tarpe vaiku nesulaukusiu 10 
metu amžiaus. Bet liga kerta 
visu amžių žmones.

Serganti laikyk viename 
kambaryje, kitu prie jo nepri- 
leiskite. Ir jeigu gydytojais 
ras kad liga tikrai kudikis'zkas 
paraližius jis aprūpins “seru
mo” kraujui ir nustatys kas 
reikia daryti.

Kudikiszko paraližiaus da
lykais susideda isz trijų svar
biu punktu: pirmiausia sulai
kymas ligos; antra, 'ko aty- 
džiaustos prižiūrėjimas anks
tyvo karszczio priesz paežio 
paraližiaus prasidejima; tre
czia, po-ipriežiura.

Ligos Gydyjimas
Kada vaikas serga, daug tė

vu nesza ūkia gydytojo, laukia 
pakol jie pilnai iszsigande. 
Kartais greitas neprižiureji- 
mas yra pavojingas, nes liga 
greitai plecziaisi. Ypatingai su 
kudikiszku paraližiu yra pavo
jinga laukti, nes gydytojas tu 
ri vartoti “serumą” kuogrei- 
cziausia, ir jis bevertes jeigu 
paraližiaus apsireiszkimai jau 
pasirodo.

Ligoni reikia paguldyti ir 
laikyti lovoje, kitu neprileisti. 
Privalo taip gulėti kad nereik 
judėti.

Su plovimu atsargiai apsieiki
te, nes skausmas labai didelis. 
Viduriai turi būti liuosi, bet 
ne vart oki te liu osu o j ancziu
vaistu. Valgis turi būti leng
vas, nes jeigu ligonis ilgai guli 
jis per daug tunka.

Suriku inrodyti tėvams kad 
kartais nevartojama ranka ar
ba koja gali greicziau pagyti 
vien sau negu su vartojimu ne
tinkamo masažaus arba elek
trinio inrengimo.

Isz Kuriu Žmogus Pri
valo Imtie Paveizda

Viena karta pasi
rodė žmogui velnias 
po baisiu pavidalu, 
ir tarė jam: “Turi 
mirti, bet tau dova
nosiu gyvasti ant 
trijų iszlygu, o jie 
yra: Užmuszk savo 
tęva, sužagek savo

sesere arba iszgerk arielkos.
— Ka ežia daryt?!, — pa- 

mislino žmogus. Užmuszti tę
va, kuris man davė gyvasti? 
Tai negalimas daigtas. Suža- 
get sesere, tai butu baisu! Ve- 
luk iszgersiu arielkos.

Kada iszgere arielkos ir pa
sigėrė, ne tik ka užmusze savo 
tęva, bet įsuzagejo ir savo sese
re.

Kudikiszko Paralyžiaus Po- 
Priežiura

Begalo svarbi pareiga.
Reikia muskuliuus pradėt isz- 

bandyt kailp tik ligomis gali 
judintis be skausmo. Isz lėto. 
Kaikuriuose atsitikimuose tas 
invyksita tris sanvaites po ata
kų, kituose atsitikimuose lai
kas ilgesnis. Manksztai laikas 
tinkamo gydytojo turi būti 
nustatytas. Pergreita manksz- 
ta dažnai sulaiko greita pasvei
kimą. Per greitas vartojimas 
kojų tik iszkraipo kūno sąna
rius. Sztai po ligos priežiūrai 
geriausi asmenys yra tėvai ir 
gydytojas; nepąveskite ki
tiems.

—Common Council for Amer. Unity.

IR ŽMOGUS TURI PANA- 
SZU BUDA—Kada Nojus pa
sodino vynvuoges, atėjo pas ji 
szetonas ir aplaistė vyną povo 
kraujais; kada jau pasirodė la
pai, aplaistė krauju bezdžion- 
kos; kada užaugo vaisius, ap
laistė kraujo levo, o kada jau 
vaisius isznoko aplaistė krau ju 
kiaules.

Vynas aplaistytas krauju tų
jų keturiu gyvuliu turėjo ir ju
ju būda: Jeigu žmogus iszgeria 
stiklą vyno, kraujas pradeda 
jame susijudinti, gauna ant 
Veido 'borva kaip povas; po an
tram stiklui (ir daugiau) pra
deda szokinet kaip bezdžionka, 
kada jau turi guogeje užtekti
nai, tegul ji kas užkabina, o szo- 
ka ant jo kaip' levas. Kada jau 
visiszkai pasigeria, puola po 
suolu arba grabeje ir guli kaip, 
kiaule.

Nusižudė Darbininkas
Taurageje savotiszku budu 

nusižudė darbininkas Norgelis. 
Jis užlipo ant bažnyczios bok- 
szto ir isz ten szoko. Norgelis 
buvo nuvežtas in ligonbute, 
kur in trumpa laika mirė.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

/Ąakla DarbicioKo
Laiminkie, o Dieve, darbininko delnus, 
Kada jis leidžias’ in anglinius kalnus, 

Kur ne vienas mirti gavo, 
Susimylėk, saugok nuo bado!

Laimink ir tuosius, kurie Tavo norą 
Pildo, teiksies nuo ju atitolint kora,

Saugok nuo skaudaus žaidulio, 
Arba kitokio nuopolio.

Sugniuždinik galybe musu nevidonu,
Tuju tranu darbininkiszkus tironus, 

Kurie musu krauju maitinas’, 
Su paleistuvėms dalinas ’.

Kur tiktai girdėt tai turezei virszu ima, 
Tojo vargdieniaus niekas nesuramina, 

. Ir Sakramentus pirktie reikia,
Kad nepirksi, tai iszkeikia.

Vienok, o Dieve, žinom kad neapleisi,
Juk mes ir žmones, tai pagialba priduosi, 

Isz nelaimes mus isztrauksi,
Žinom, kad ilgai nelauksi. —Rex

[iiiiiiiiiiiiiiiii]

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus metams in Suvienytose Valsti- 

ir Markes.

v,

Saule” dabar $4.00

jose, o $5 kitose Viespatystese.

Sulaikymo Žingsniai

Vienas sergantis asmuo per
duoda liga kitam. Perai ran
dasi sergancziu burnos ir gerk
les seilese ir gali rastis nosyje 
ir burnoj ir kito szeimynos 
nario.

Sveiki asmenys gali neszti 
perus savo burnose. Szie ži
nomi faktai pataria sekanczius 
sulaikymo žingsnius.

Neikite kur renkasi minios 
žmonių ar vieszai ar priva- 
cziai.

Suaugę žmones, kuriu iszei- 
mynos gyvena priemieszcziuo- 
se bet kuriu užsiėmimas yra 
vietoj kur ta baisi liga pasi- 
reiszkusi turi saugotis nuo su
sirinkusiu miniu žmonių uly- 
sziose, traukiniuose ir vieszose 
vietose. Jie gali būti ligos ne- 
sziotojai. Prie vaiku neiti; ir 
jie turi užlaikyti paprastas 
sveikatos taisykles.

Reikia atidėti visus nesvar
bius vaiku ir vaikucziu susi
rinkimus kliubuose, namuose, 
mokyklose ir t. t.

Tėvai turi pratinti vaikus 
užlaikyti sekanczias paprastas 
sveikatos taisykles.

Nevartoti kito abrusa, gery- 
mo puoduką ar kita daiktu.

Nedeti pirsztus arba kitus 
daiktus in burna, prie nosies, 
arba prie akiu.

Valgyti tik sveika, gera 
maista, prie meto laiko pritai
kinta.

Užtektinai miegoti.
Neduoti viduriams sukietėti.
Szviežias oras ir saulėkaita 

svarbus dalykai.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai .pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

For Victory...
Buy
U. S.DEFENSE 

BONDS 
STAMPS

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Mrs. Viktorija Sidaliene, isz 
Brooklyn, N. Y., raszo: — Pri- 
siunlcziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule” ant viso 
meto ir turiu iszreikszti kad 
man labai patinka “Saule” ir 
tikiu kad turėsite pasėkima isz- 
leidineti laikraszti ateityje nes 
tai smagiauses laikrasztis. Vė
linu jums viso gero.

ąAPNORIUC
Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu . į 

S coliu ilgio - Sįį coliu plocsiu

Pagerintas ir Padaugintas iss- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.,

(Tęsinys)
— Alano (kunige, tos tavo 

uvogos ne yra naujos, kad ir 
tikros, vienok ne daug jos del 
tu pagelbės, kurie neapsimisli- 
ja gerai instoja in stoną mote
rystes ir nepatyria vienas kito 
budo. O kad nuo savo tėvu ne
turėjo geros pavyzdies, už tai 
ir mislija kad moterystėje turi 
but vaidai, ’barniai ir muszty- 
nes. O jeigu dar poroje vienas 
pradeda girtuokliaut, tada juo
da nelaime ne tik del ju bet ir 
del ju vaiku dantis rodo. Vie
nok, garbe Dievui, ne daug to
kiu yra. Yra ir doru poru ypacz 
kur gera pati ir isz geru namu 
paeina. Nes jeigu yra Dievobai
minga, kantri ir iszmintinga, 
tai galima tikėtis kad ir su sa
vo vyru atsakancziai gyvens, 
kad ir ’butu niekai vyras, bjau
resniu už vilką; jos aniuolisz- 
kas szvelnumas pataikins ji ap- 
malszint o kantrybe, tai isz 
velnio padaro aniu'ola. O kad 
mažai yra tokiu paežiu, tai yra 
kalte tėvu, kurie nedoru savo 
pasielgimu, duoda pikta pa
vyzdi savo vaikams. Nuo tiek 
metu szitoj parapijoj sėdžiu tai 
pažystu keža pora ir žinau kaip 
namuose elgiasi; vienok ’bjau
resnes poros kaip Povylai nesi
randa. Jis kitados nebuvo to
kiu bjauriu žmogum tiktai prie 
tėvu negerai augo o dabar su
vis pasigadino. Ji prie darbo 
yra gera, geru tėvu duktė, tik
tai baisiai visame greita ir ne
kantri. Su kitu vyru butu gera 
žmona bet ne su lėtu ir atbulu, 
kaip Povylas. Jo tėvai buvo ge
ri gaspadoriai ir Dievo-baimin- 
gi bet neprižiūrėjo isz jaunuo
menes savo sumaus o kada už
augo, patys surado jam paezia. 
O kad Magde turėjo gera pase
gta o vėla buvo graži ir iszmin
tinga, liepe su ja pacziuotis.

Po laikui senei susiprato kad 
sūnūs neužžiurus, marti liežiu- 
vinga ir staigi, tai visikas žuvo. 
G'alima juos dar 'butu pataisyt 
•kad ji butu kantri ir, kaip tai 
sako: kad ant septynių spynų 
burna užrakintu; o jis, kad 
kareziama laukes pamestu o 
prie gaspadorystos imtųsi. La
biausia gaila vaiku, kuriu tre- 
jata turi; kartais kada juos pa
sitinki o paklausi apie tėvus, 
tai atsako jog tėtulis karczia- 
m’oje geria o kada pareina tai 
mamule musza. Labai vaikai 
apleisti ko negalima motinai 
dovanot. Viena karta mažesnio 
paklausiau kaip vadinasi o jis 
mani atsake: “Mažas velniu
kas. ’ ’

— O kodėl tu taip vadiniesi ?
— Ba mamule nuolatos ant 

tėtulio szaukia: “Tu senas vel
nio, ” tai asz turiu but mažas 
velniukas?

Net man aszaros isz akiu 
iszejo. . . Kaip sunkiai toki tė
vai priesz Dieva atsakys.
L j* * * *

Ta paezia diena, vėlai vaka
re, atėjo Povylas pas mane. 
Drąsiai prisiartino prie manės 
ir tarė:

— Atėjau jum,, kunigėli pa- 
dekaivot jog mano paezia tru
puti pabandėt, gal dabar pasi
taisys. Kada parėjo nuo jus na- 
man, tai jau su manim nesivai- 
dijo irdavę valgyt, kaip Dievas 
prisakė; tiktai baisiai verkė, 
net man pagailo. Klausiau jos,

aip Su Savim Gyi 
Pikta Pora Ir Ka

Privalo Gyvent

bet man nepasake ka girdėjo. 
Liepe man eitie gult bet kad 
asz prižadėjau vakare pas jus, 
kuliigeli, ateit pasikalbėt, tai 
negalėjau žodi permainyt.

Pažinau tuo jaus kad yra gir
tas nes vos liežuvi valde ir svy
ravo. Iszvaryt ji taip ant syk 
neiszpuole; liepiau jam atsi
sėst; pats-gi pastanavijau in ji 
neatsiliepi. Gaila man buvo 
žmogaus, kad taįp per girtuok
liavimą pats save nužemina ir 
negali susivaldyt. Daviau jam 
stiklą szalto vauides ir dar pa
gyriau girtuokli, paskui pradė
jau garsiai knyga skaityt. Isz 
pradžių sėdėdamas su galva, 
lingavo o paskui pradėjo pats 
in save balsei 'kalbėt:

— Alano Dieve, maino Dieve, 
ko tai žmogus savo gyvenime 
sulaukia? Pas tėvus visko bu
vo bet kunigėlis ju nepamenat, 
kanauninkas gerai juos pažino
jo. Būdavo ne tik geri žmones 
juos atlankydavo bet ir kunigė
liai nes ibuvo su kuom ir- pri
imt; niekados mano mamule 
gėdos neturėjo, viskas kuom 
tik svetelius priimdavo, buvo 
puikiai, skaniai padaryta. Bū
davo kad iszkepdavo pyragai- 
czius, ar iszvirdavo alaus, tai 
visi negalėdavo atsidyvyt, kas 
ja to visko iszmokino. O ark
liai, nesarmata vyruti buvo in 
karieta kinkyt. Jeigu kunigėlis 
kur norėjo nuvažiuot, tai tik 
duodavo mano tėtuliui žinia, 
tai tas tuojaus kinko in vežimė
li arba in rogutes ir barszka 
kad ir toliause. O kaip tėtulis 
numirė tai ir laime drauge su 
juom numirė. Susimilk, Viesz- 
atie, ant jo duszios — ir pradė
jo graudžiai verkt.

Nemalszinau jo suvis. Per ta

Viskas yra kvailybia ant 
svieto, nes tik apie sziadiena 
rūpinasi. — “Tas mane neap
eina. ’ ’

Galvoje kaip tuszcziam kluo- 
nia, vieni pelai, savo ranku 
ne sutersziu darbu. — “Tas 
mane neapėina.”

Ir be dairbo duosiu sau rodą, 
norints kiszeniuje vis tuszczia. 
— “Tas mane neapeina.”

Pati su vaikais man džiovi
na smegenis ir szaukia: teve 
duok mums duonos, asz suglau
dęs ausis ant to atsakau: — 
“Tas mane neapeina.”

Tegul motere rūpinasi kaip 
nori, nu'o ko yra Apveizda Die
vo? — “Tas mane neapeina.”

Pakol turiu pajiegas, metus, 
pakol beda stumiu pirmyn ir 
naudoju svietą. — “Tas mane 
neapeina.”

Duok mums duonos sziadie
na o apie rytoju nesirūpinu ir 
nenoriu apie tai žinoti.—“Tas 
mane neapeina.”

Tokis tai posmavimas szia- 
dienino dykaduonio ir Li-etu- 
viszko patrijoto!...

gailesti pasirodė jog turi gera 
szirdi, pats saves nekente ir 
bjaurėjosi savim o tiktai drūto 
pastanavijimo reikėjo kad pa
sitaisyt. Po valandai, kada in 
ji nieką nekalbėjau, stojo, nusi- 
szluoste su skvernu aszaras ir 
atsisveikinęs iszejo.

* * *
Per pora dienu suvis pas ma

ne neatėjo; o kad vaidu nebuvo 
ju namuose girdėt, mislijau jog 
isz ju katras apsirgo. Nedėlios 
je-gi, kada ant ankstyvųjų Ali- 
sziu paregėjau bažnyczioje 
meldžiantysi, nepažinojau, taip 
buvo persimainęs. Norėdamas 
dabar su juom atvirai pasikal
bėt, paprasčiau zakristijono 
kad nuejas papraszytu Povyla 
ant vakaro. Kada pribuvo, asz 
tariau:

— Na ka, Povylai, gal sirgai 
ar pyksti ant manos kad žodžio 
nedalaikai ir pas mane neatei
ni ?

— Tegul mane Dievas sergs
ti kad turetau ant jus, kunigė
li, pykt bet nuolatos czionais 
lyst tai neiszpuola ir, po teisy
bei, nebuvo kada, žinoma, kaip 
prie gaspados, tai nuolatos dar
bas atsiranda o po teisybei ir 
sarmata buvo man, jog kada 
buvau ana syk czionai, tai bu
vau apgirtias, gal ir ka pikto 
iszsitariau — tegul jusu mylis- 
ta nepyksta, perpraszau. Žmo
gus isz rupesties kartais nei ne
junti kaip užsikauszi o mano 
silpna galva yra rupeseziu per
imta tai nuo poros stikleliu tuo
jaus apkvaista.

— O ne, ežia nieko blogo ne-’ 
kalbėjai, 'buvai tiktai gerai už
sitraukęs nes kaip rodos, visa 
diena kareziamoje sėdėjai, ka 
asz to netikėjau nes kur-gi to
kis puikus ūkininkas ir vaiku 
tėvas galėtu taip nepadoriai 
daryt. Nes ir žmogus per tai 
turi nykti o ir nusidėjimas.

— Tai teisybe, kad nusidėji
mas bet ka asz galiu daryt, kad 
ir nenorecziau tai kiti pa,gundo. 
Taįp buvo ir Ketverge: Lozu- 
kas isz Lepsziszkiu pamate ma
ne o asz jam esu kelis rublius 
skolingas tai užpuolė kad ati- 
duoeziaubet iszkur ežia indie? 
Tai vos atsiprasziau ir prižadė
jo lyg Kalėdų laukt. Paskui už
ėjome in kareziama ir nei ne- 
pasijutom kaip suteme.

— Isz tikro turi niekam neti
kusius draugus ? O kiek tas pa
mylėjimas tau kasztavo? Asz 
mislija jog ne .pirma karta taip 
buvo.

— Žinomas daigtas, kad rei
kėjo pamylėt nes nebutu pa
laukiąs; keturiese iszigereme už 
trisdeszimts kapeikų o ve da
bar toji pasmirdėlė taip brangi.

— Ir tu žmogau to nesusi
pranti jog jeigu kožna karta 
būtumėt jam po ta trisdeszimts 
kapeikų atidavęs, tai lyg szio 
laiko butume iszmokejas skola. 
Ir ar tai kareziamoj tokius rei
kalus atlikinėt? Bet ka ežia, 
kaip sako: “vilkas isz girrios, 
in girria ir žiuri.” Taip' ir su 
tavim, Povylai, — mažiauses 
veikalėlis traukia in karezia
ma. Ta pora rublu tai nedidelis 
daigtas, asz pats del tavęs pa- 
skolintau, tiktai ar galėsi man 
atiduot?

— Praszau, kunigėli, pasko
link jeigu jusu mylista o ati
duosiu su padeikavone. Kad

Dievas duos sulaukt, karvute 
turės versziuka, tai kaip par
duosiu, tuojaus atiduosiu su 
padeikavone.

— Žinau jog ne taip greitai 
galėsi atiduot nes namie turi 
visokius reikalus; ant versziu- 
ko 'daug neatsidek nes dar ne
turi tai kailio ant meszkos ne
pardavinėk. Vienok asz tau pa
skolinsiu ir ant ilgiaus, tiktai 
po tokiu prižadėjimu jog jeigu 
per isztisa meta be tikro reika-1 
io in kareziama ne eisi, arielkos 
nei arako negersi, o kada ta 
prižadėjimą dalaikysi tai nuo 
tavęs skolos suvis nereikalau
siu? Ar tinki ant to ?

— Asz žinau jog kunigėlis 
kožnam gerai velijat bet iszsi- 
žadet negalima; laikais stikle
lis arielkos poprociai labai pri
sieina nės kuom biednas žmo
gus gali susidrutint ? Jeigu ku
nigėlis nevelijat stikleli ariel
kos iszgert, tai teiksitės pavė
lini nors arako arba likerio.

— Matau, kad ant mano ro
dos netinki. Juk asz tau neuž- 
draudžiu, tiktai: kad per visa 
meta neeitai be reikalo in kar
eziama ir ten negertai. Namie, 
arba pas kaimyną, gali po stik
leli ant dienos iszgert; nes tik
tai tokiu būdų gali' nuo karezia- 
mos ir piktu draugu atprast. 
Juk pažinsti mus parapijoj 
dlaug tokiu ūkininku kurie ki
tados neisziiiido isz kareziamos 
o sziadien jos, kaip pavietres 
lenkiasi. Per tai sziadien kar
eziamos nupuolė: musu parapi
joj randasi tiktai penkios o pir- 
miaus kožnam kaime buvo po 
viena: nes žmones kas karta 
ateina in protą, nenori už savo 
proeia žadint sveikata ir turėt 
namuose vaida. Vietoje už kva- 
tierka įduot dvideszimts kapei
kų tai kita tiek pridėjus ka in- 
provytum. Ka girtuoklis turi, 
kad ir iszgertu ne. viena fcva- 
tierka? Turi visados sunkia 
galva o namie rūpesti ir var
gus. Žmones to nesupranta 
kaip jie per tai save gaiszina. 
Nesenei buvau vienam kaime 
pas ligoni, dyvijausi, jog taip 
mažam kaime net dvi karezia- 
mas prilaiko o vis ūkininkai.

— Asz tai gana gerai supran
tu kad nereik gert, vienok ne
galiu. Asz jau tris kartus buvau 
paliovęs gert arielka bet ka? 
Vela privertė ir gana. Bet asz 
ne esiu tokiu girtuokliu kaip 
kiti.

— Tai tau gerai, kad ne esi 
girtuokliu, greieziau atprasi

geriąs. O kad buvai palioyes ir 
to prižadėjimo nedalaikei tai 
su tuom ne yra ka girtis nes tai 
dėl tavęs sarmata. Sakai kad 
tave privertė — o ar matei tu 
kada kad kas priverstu arkli 
arba jauti gerti? Juk tu turi 
protą tai nesiduok prisiverst o. 
d'a prie pikto. f

—. Tegul jau geradejas bus 
toks geras man tikėt jog jau, 
niekados negersiu ir kitam pa
sakysiu kad ta pati padarytu. 
In kareziama neeisiu o kada 
norėsiu ka pamylėt tai parsi
vesiu amon. Tik praszau kuni
gėlio niekad nesakyt kad man 
uždraudei gert nes isz manes 
kaimynai juoktųsi.

— Jau su tuom nesirūpink, 
viskas bus gerai. Julk asz tau 
’ineuždraudžiu, tiktai tu pats 
prižadi tai kas gali isz tavęs 
juoktis; prieszingai — visi ge
ri žmones girs tave ir guodos. 
Savo pastanavijima ąpieravok 
Dievui o visi isz tavęs džiaug
sis o labiausia tu pats.

Daviau jam pinigu kad už- 
mdketu skola. Bet nesiskubino 
jis namon, jog rodos norėjo ka 
sakyt o nedryso perėtai pa
klausiau :

— Na o pati dabar, ar geres
ne?

— Truputi, — nerėkia žt.'ge- 
d'isi vaidytis. Vienok asz kaip 
misliju tai isz jos gero nebus; 
bet asz niekame jos nepaisau.

— Jau vėlus laikas, Povylai, 
gal tavęs pati ant vakarienes 
laukia o ir man jau laikas eitie 
ant arbatos.

* * *
(TOLIAUS BUS)

Užsispyrusi Moterele

Mrs. Mabel Mahon, kuri gy
vena su savo deszimts szuni- 
mis Uniontown, Pa., pasi- 
prieszino priesz valdžia ne- 
pavelindama ardyti savo na
mo per valdžia kad ant tosios 
vietos pastatyti dideli fabri- 
ba vertes milijono doleriu ir 
užsispyrė savo namo neap
leisti nes nebutu turėjus kur 
gyventi su savo szuniszkais 
draugais.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Alagdalena Ambrose, isz 
AVestvilles, III., raszo: — Prie
žastis musu užsivelinimo pri- 
siunsti užmokesti už laikraszti 
buvo ta, kad siuntėme savo sū
neli in kariuomene ant tarnys
tes', 'kuris visados mums užra- 
szydavo “Saule” nes jis žinojo 
kad mies labai mylime skaityti 
“Saule”. AIusu sūnelis supra
to kad mums reikalingas skai
tymas ir ingijimas mokslo nes 
jis taipgi užbaigė mokslus. 
Skaitome ir kitus laikrasz- 
czius bet geriausia mylime 
skaityti “Saule”. Vėliname 
jutos visiems gero j tas i vedime 
ir ilgo pasidarbavimo. Pasi
liksim ir ant toliaus jusu skai
tytojais.

Jonas Žileviczius, Alontello, 
Mass., raszo: — Persipraszau 
kad susivėlinau užmokėti už 
“Saule” todėl dabar prisiun- 
cziu užmokesti ant viso meto 
nes asz mažai skaitau Lietu- 
viszkus laikraszczius ir ant to
liau nenorėjau u'žsiraszyt bet 
mano gyvenimo drauge Onute 
man pasakė labai skaudu žodi: 
“Jeigu tu už “Saule” neužmo- 
kesi, tai su manim negulėsi.” 
Tieji žodžiai man labai buvo 
skaudus, nors mes jau turime 
po 60 metu bet mes mylime vie
na kita ir guodojame ir mums 
ponios Baltruvienės nereikia. 
Su Dievu, daug laiko neturiu 
raszyt nes mano laikas yra už
imtas bizniu.

Alotereles paklausykit, 
Ka tie vyrai sako,

Ir ant mainės neužpykit, 
Ba man girdėt teko.

Kad! jus savo meile rodot, 
Prie ju gerindamos,

Ir ramybes jiems neduoda!, 
Vis pinigu melsdamos. 
Ant paredu vasariniu, 

Kokius turėt norit, 
Skrybėles ir dresiu szilkiniu, 

Sakot kad neturit.
. Czeverykai iszkraipy ti, 
Jau nesilaiko ant kojų, 

Su jais negalite vaikszczioti, 
Nesilaiko ant kloju, 
N orit- pirkti 'nauju.

Nors pereita vasarėlė, 
Jau tas supirkta buvo, 
Szilku drese ir skrybėlė, 
Bet per žiema supuvo, 
Gulėdami kamlbarelin, 
Kur pripliekia grindis, 
Arba tokiam kupareliir, 

Kur gyvena kandės.
Jeigu teisybe taip yra, 

Tai vertos pabarti, 
Sakau, tikrai, kaip asz szczyra,

Nereik tinginiauti,
Reik parėdai užliaikytie, 

Žiema vietoj sausoj, 
Laiks nuo laiko pravadytie, 

Diena saules szviesoj.
Ir kambariai iszvalyti,

—■ Yra tikras priežodis, 
kad, reikia kėlės baczkas drus
kos įsuvalgyt, kol tikra prieteli 
pažinsi. Prietelis nelaimėje 
yra tikru skarbu, neaprube- 
žiuotas, nes tokiu stabu sunku 
surasti ant svieto.
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Kiniszkas Lekiotojas

Kad purvu nebutu, 
Kartais langus atidarytie,

Kad sienos pradžiutu.
Kožna daigia apžiuretie,

Ka po j us apieka, 
Ir atmintyje reik turetie, 

Kad tai eina už nieką.
Pinigai sunkei uždirbti, 

Ant jus paredu,
Kartais vyras turi sirgti, 

Nepaneszdamas visokiu bedu.
Paprastingai isznaudojot, 

Prie jų gerindamos,
Ir nekurios net raudojot, 

Su aszaroms pinigu melsdamos.
Pas tuos, vyrus ka suvargia, 

Nuo darbu sunkumo,
Ir net kartais nedavalgia, 

Neturi jaa kantrumo.
Kad ta viską užtylėti, 

Ka jus akys mato, 
Ir tiems žodžiams intiketi, 

Ka neturi pamato.
Tai jau butu avinėliai, 

Grynai nukarpyti,
Iszrodytu jau nedailei, 
Kad reik jus klausyti, 

Kaipo vergėm savo ponu, 
Kuriem jie tarnauja, 

Tie aplaiko daug maloniu, 
Kada kojas plauja.

Jus, szirdeles, nepamirszkit, 
Szito mano iszreiszikimo,

Alintis galvoj sveikas raskit, 
Tai nebus barnio.

Ba jus vyrai nepavydus, 
Kad visame nužiūrėti, 

Tik jie nori 'but paezedus, 
Kad nereikėtų badauti.
Alatot gerai kožna viena, 

Vasara jau po szionu,
Sziltyn eina kožna diena, 

Net dusziai malonu.
Tai-gi, stubas pravedykit, 

Saules spinduliuose,
Blalkiu perus isznaikykite, 

Visuose plysziuose.

-------------------------

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Pirmutinis Kinietis, iszla- 
vintas Amerikoj, kaipo lekio
tojas buvo majoras Teh 
Hsieh Shen, kuris iszdalino 
diplomus savo draugams už 
pasekminga užbaigima lekio- 
jimo mokslo. Tieji Kinczikai 
keliaus in savo tėvynė kovoti 
priesz savo nevidoirus Japo
nus.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ŽINIOS VIETINES
BOBISZKI I Žuvininko Giliukis

PRISAKYMAI ----

—■ Ketverge pripuola Szv.
Marijos isz Egipto.

—■ Subatoje Szv. Leono Di
džiojo.

— Musu senas tautietis p. 
M. Aukszt-akalnis, nuo 1223
E. Pine uly., ana diena sugryžo 
isz Brook Mountain, Pa., ligon- 
butes, bet vela iszkeliavo in 
Pottsvilles ligonibute kur gydo
si ant kojos.

—• Ponas Antanas Einikis 
ir anūkas Vincas Bartaszius 
isz Lewistown, Pa., [arti Ta- 
makves], ana diena lankėsi 
mieste pas pažystamus ir drau
gus, taipgi atsilankė in redak
cija “Saules,” nes ponas Eini
kis yra vienas isz musu pirmu
tiniu skaitytoju, nuo kada 
laikrasztis pradėjo iszeitinetie. 
Turime ir-gi primyt kad ponas 
Einikis yra vienas isz pirmuti
niu parapijonu Szv. Juozapo 
parapijos ir padėjo kasti pama
lta szios ba'žnyczios ir gali jums 
(apsakyti daug akyvu atsitiki
mu apie musu pirmutinius 
Lietuviszkus gyventojus Ma- 
hanojuj. Pribuvo jisai in Ame
rika būdamas jaunu vyruku, 
įdirbo kasyklosia ilgai, bet pa
liovę taji darba daugeli metu 
ladgal. Ponas Bartaszius turi 
puikia ūkia [farma] ant kurios 
Isuvažioje daugelis žmonių va
saros laike praleisti dieneles 
ant szvie^io oro.
t U.tarninko ryta apie 9:30 

valanda, mirė gerai žinoma gy
ventoja Mare Mažeikiene, 622 
W. Mahanoy uly., kuri sirgo 
koki tai laika. Velione gimė 
Lietuvoje, pribūdama in Ame
rika apie 35 metai adgal in 
Shenandori, o 20 metu adgal 
atsikraustė in Malianoju. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos ir Szv. Razancziaus Mo
terių Draugyves. Paliko savo 
vyra Stanislova, sunu Vaitiekų 
ir tris dukteres: Violeta, pati 
Stepono Senglerio; Evelina ir 
Eleonora, broli Vaitiekų Us- 
žela ir 'sesere Morta Kvasaus- 
kiene isz Sheniandorio; tris se- 
seres Lietuvoje ir viena anūkė
li. Graboriuis L. Traskauskas 
laidos. Laidotuves atsibus Su
katos ryta su bažnytinėms apei
goms. Velione taipgi prigulėjo 
prie Apasztalystes Draugystes.

— Tarp 92 vyruku, kurie 
apleidžia miestą Petnyczios ry
ta, Balandžio-April 10-ta diena 
in karįszkos tarnystes, randasi 
ir se’kantieje:

V. StepuĮeyiczius, F. Dulins- 
kas, J. Czaūkis, V. Zaborski, 
J. Bokis, S. Vaisznora, M. Ba
by, H. Blumi'S, J. Narbutaitės,
F. Kulakovski, L. Dubauskas,
G. Alanskis, E. Aleksinas, C. 
Lapinskas, G. Matuseviczius, 
P. Berkovski.

Seredoje publika turėjo del 
ju “Atsisveikinimo Vakarėli” 
Lenku svetainėje, kuriame da-

Reikalauja Darbininko 
Ant Ukes

.r -

Reikalauju darbininko ant 
ukes (fanuos). Darbas ne yra 
sunikus, karves nereikia melžti 
tik apie namus padirbti ir pri
žiūrėti gyvulius. Geram 'žmo
gui darbas bus ant visados, ku
ris turi apie 50 ar 60 metu am
žiaus. Su alga susitaikysim. 
Raszykite pas:
Alex White - R.F.D. No. 2 

2t) Thomaston, Conn.

lyvavo daugelis pažystamu, gi
miniu ir ju tėvai.

— Balandžio 14-ta diena 
pripuola sukaktuves uždėjimo 
miesto Harrisburg’o, [Pa. j , 
1785 metuose.

— Balandžio 15-ta diena 
prasideda meszkeriavimo sezo
nas.

— Nedėlios vakara, nuo 10 
iki 10:15 vai. bus laikoma 
po visa pavietą kariszkas už- 
temdinimas miestu (black-out) 
Automobile! turės sustoti, žmo
nes turės būti namuose, pasi
slėpti duryse arba prisiglausti 
prie namu ir visi žiburei turės 
but užgesinti. Užtemdinimas 
bus visam Schuylkill paviete.

— Daugelis ateiviu yra per
klausomi Pottsvilles sude jesz- 
kodami ukesiszku popieru. 
Apie trys szimtai geidžia ap- 
laikyti popieras ir pasilikti 
ukesais szio sklypo.

— Ketvergo ryta nupuolė 
sniegas su lietum. Yra tai ken- 
kentis oras del visokiu auguo- 
liu.

— Daugeliose vietose musu 
paviete kilo girrines ugnys ku
rios padare daug bledes. Aplin
kinėje New Ringgold iszdege 
apie 35 akerei medžiu. Ugnys 
kilo taipgi pavietuose Carbon, 
Luzerne, Lehigh ir Berks.

— Miesto rodininkai mel
džia visu gyventoju kad užlai
kytu szvariau miesto ulyczias 
ir nemėtytu visokias szaszla- 
vas ant ulycžiu. Kozmas priva
lo gėrėtis isz savo miesto ir už
laikyti jo ulyczias szvarei.

— Ant praszymo Juozo An- 
cere'vicziaus, kuris iszkeliavo 
in kariuomene kad laike jo ne
buvimo kaipo rasztininko del 
sveikatos bjuiro, likos paskirta 
jo mioezeka Marcele Anlcerevi- 
cziene in jo vieta.

SHENANDOAH, PA.
— Juozas Levandauskas 

isz Wilkes-Barre, randasi Lo
cust Mountain ligonbuteje, kur 
gydosi ant sužeidimu kokius 
aplaike laike partrenkimo au
tomobiliam kuri vare Albertas 
Maseviczius isz miesto.

— Laisnus ant apsipaezia- 
vimo iszeme Juozas Garkaus- 
kas, 47 metu, isz Tamakves, su 
painia! Ona Kupczinskiutė, 39 
metu, isz miesto.

— Tik dabar dažinota kad 
12-ta d. Sausio likos suriszti 
mazgu moterystes Sally Szerk- 
sznys su Teodoru Bloss, abudu 
isz miesto, Mažoje Bažnytėlėje 
Už Kampo, kaip ji yra vadina
ma, New Yorke. Nuotaka buvo 
siuveczka czionaitineje ligon
buteje.

— Sekanti kareivei lankosi 
namie ant trumpo urlopo: ser
žantas Edvardas Jurkonis, isz 
MacDill Field, Tampa, Fla., 
pas savo tėvelius, Juozus Jur- 
konius ant 503 E. Lloyd uly., ir 
Albertas Navickas pas savo 
tėvelius ant 31 S. Bowers uly., 
kuris randasi Fort Eustis, Va.

t Jurgis Kanclerius, 212 
S. Ferguson uly., kuris sirgo 
kėlės sanvaites, mirė namie Se
redoje. Velionis buvo seniau
siu parapijonu Szv. Jurgio pa
rapijos. Paliko dvi dukteres, 
tris sūnūs, sesere F. Butsvins- 
kiėiie, isz Gilbertono, ir ketu
ris anukus.
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Vyras Nenorėjo Iszpil- 
dyt Moteres Prisaky

mus Ir Pasilikti Jos
Nevalninku

Cape May, N.J. —- Du metai 
Vernon Munger likos surisztas 
mazgu moterystes su pana Ed
na. Hendrickson, daraktorka 
isz czįonaitines vieszos mokyk
los, neįgavo ne vieno bucZkio o 
tai isz priežasties kad jis neno
rėjo iszpildyt jos “37 prisaky
mus” ir dabar Vernon geidžia 
iszsikivinikliot isz tosios bo- 
biszkos nelaisvės. Edna yra 
duktė vietinio czionaitinio Pro- 
testoniszko pryczerio ir iszte- 
kejo u!ž Vernon du metus ad
gal, ant bizniaviszko plano. 
Tarp tuja “37 prisakymu” 
randasi sekanti:

Neturėti vaiku per pirmus 
trejus metus, mokėti jai alga 
už namini darba; nereikalauti 
špaviedotis vienas kitam kur 
praleidžia savo laika; eiti in 
bažnyczia regulariszkai; nepa- 
niekinet jos szeimynos ne gimi
niu ii? nieko apie juos nekalbėti; 
atiduoti dali jo mokesties isz 
uždarbio ir neklausti jos kur 
iszleido pinigus; viena nakti 
ant sanvaites ji gales eiti ir da
ryti kas jai patinka; nejeszko- 
ti persiskyrimo nuo jos be jos 
pavelinimo ir 1.1.

Vyras negalėjo ilgiaus nu- 
kensti tokiu “Bobiszku Prisa
kymu” ir dąbar meldžia sūdo 
kad paliuosuotu ji nuo bobisz- 
kos nelaisvės.

Tėvas Kūdikio Turi 
79 metus

Grand River, Kans. — Pra
eita Juniaus menesi, Jokūbas 
Glossop, 79 metu amžiaus, apsi- 
paeziavo su pana Anna Gre
gory, 28 metu, isz ko gyvento
jai daug stebėjosi isz tokios 
švodbos “žiemos ir vasaros.”

Praeita sanvaite jo mylima 
paežiui© pagimdė jam sūneli 
S'verenti septynis svarus isz ko 
senas kvailys 'labai nudžiugo 
kalbėdamas savo draugams: 
i1/'‘Matote kad tik vienas isz 
s'zimto vyru, turintis po 79 me
tus, kurie apsipaeziuoja su 28 
metu merginoms gali gyventi 
meilėje ir esmių sziadien links
mas kad pasilikau tėvu.” Bet 
kaimynai kitaip apie tai kalba 
ir sako kad garnys apgavo ta ji 
sena kvaili.

Vyras Nužudė Paczios
Sena Prielaidini

Woolrich, Mo. — Petras Ga
relio, 30 metu, nudure turtinga 
Motiejų Seibert, 58 metu, kuris 
buvo susines'zes su jo 25 metu 
paezia.

Petras subarė savo paezia ta 
vakara už tai kad ji buvo isz- 
važiavus su savo senu meilužiu 
ant geru laiku ir nesugryžo per 
kėlės dienas, neiszaiszkindama 
vyrui kur ta laika buvo ir ka 
darė. Kada Seibert vela atėjo 
pas savo meilužia pasiimti ja 
ant raido, vyras taip inirszo 
kad pagriebė peili ir nudure sa
vo priesza.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Balandžio (April) 15 diena 
prasidės meszkeriavimas ku
ria tai diena žuvininkai po 
visa Amerika paliks savo 
darbus ir keliaus in vietas 
kur randasi užtektinai žuvy- 
cziu. Szitas žmogelis turėjo 
nepaprasta giliuki sugauda- 
mas tiek žuvu isz ko džiau
giasi ir gales pasigirti savo 
draugams, sugryžes namon, 
apie savo giliuki.

NEPAGIALBEJO
JOS MELDIMAI

Naktine Tragedija
Pittsburgh, Pa. —- Nakties 

laike, apie pusiaunakti, davėsi 
girdėt kliksmai ir meldimai tū
liam name ant South Side, po 
tam davėsi girdėt keli szuvei ir 
viskas aptilo. Kada palicija ad- 
bego ir iszmuszse duris, rado 
ant grindų du lavonus — vyro 
ir merginos. Szale vyro gulėjo 
revolveris o ant lovos radosi 
laiszkelis ant kurio buvo para
škyta: “Asz jai atidaviau vis
ką bet ji man buvo neteisinga ir 
nenorėjo eiti doru keliu.” Vy
ras buvo Charles Engells o jo 
drauge buvo patogi gelton
plauke, Karolina Borga.

Szuni Palaidojo
Puikiau Už Kūdiki

Doylestown, Mich. — Nors 
sziadien vieszpątauja brange
nybe po visa sklypą, bet Mrs. 
Jane Ramsesy ant to nepaisejo 
kada jai pastipo numylėtas 
szuniukas. Motore paliepė gra- 
boriui padaryti puiku grabeli 
iszklota szilku o ant jo kapo1 
liepe pastatyti puiku murmuri-j 
ni stovyleli ant jo atminties.' 
Visos laidotuves kasztavo 550 
doleriu.

Nužudė Paezia Ir
Pats Save

Chicago, Ill. — Isz didelio už- i 
vydejimo ir paszelumo, Tarno- 
szius Rauleviczius, 52 metu, nu-^ 
szove savo paezia Katre ant 
smert, mlotina keturiu vaiku, 
kada toji sugryžo isz partes' 
surengtos del jaunavedžiu.1 
Rauleviczius, duonkepis, pasi- 
szauke paezia in Ikukne, szau- 

Į damas iii ja tris kartus po tam 
pats sau paleido szuvi in kruti
nę.

Likusi szeimyna apreiszke 
kad vyras neteisingai užmeti
nėjo savo paežiai kad toji susi- 
neszdavo su kitais vyrais bet 
motere buvo nekalta tuju už- 
me tinę jimu. I

SKIRTUMAS DAR
BUOSE GALI SUAR
DYTI KARO EIGA
Pirmininkas Prezidento 
Komiteto “Fair Labor 
Practice” pareiszkia, kad 
nėr vietos prietaringumui 
darbuose, delei rases, tiky
bos, spalvos arba tautines 
paeities, turi būti isz- 

brauktas.

Po antgalviu “Darbai Vi
siems,” užklausta tiksliu klau
simu apie skirtumą darbuose; 
juos atsako p. Mark F. Ethrid
ge, pirmininkas prezidento Ko
miteto “Fair Labor Practice,” 
Vasario menesio leidinyje 
“American Federationist, ’ ’ 
Amerikos Darbo Federacijos 
mėnesinis organas.

Daleiskime, klausia p. Eth
ridge, kad Amerikos 5 milijon
ai daibininku but paszalinama 
isz taupinimo vaizdo ir kad 
darbas butu atsakytas deszimt 
tukstaneziams Meksikiecziu 
piėtvakaruose, ir kad visi dar
bininkai su svetimai-skam- 
baneziomis pravardėmis nega
lėtu užsidirbti pramitimui.

“Daleiskime,” jis vėl klau
sia, “kad -mes galėtume užtem- 
dinti szia visa fizine jėga ir 
protą plantacijos darbininku, 
fabriku darbininku, jūreiviu, 
balto kalnieriaus darbininku, 
prityrusiu mechanikui? Kur 
mes butume?

Jo atsakymas parodo, kad 
javu derlius butu prastas, be
veik visiszkai nebutu mėsos ir 
žuviu, rūbus rastumo tiktai 
mažėjuose, kad cukraus indus
trija suirtu, ir szviežios daržo
ves dingtų isz krautuvių.

“Kai'kuriose vietose,” jis 
sako, “nebutu gana pieno ir 
pieniniu produktu. Neturė
tume nei anglies nei geležio net 
savo kasdieniniams reikalavi

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi patikima, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uty., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas agenta, 

, A. F. ADAM,
103 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

FAJIEGA-kur
❖ Naujausio iszdirbimo traktoris—-stebėtinas 
padirbimas per Amerikoniszka iszradima pri
stato Kariszka pajiega kur padarys daugiausia 
gero.

Kaipo ir elektrikiszka pajiega—sujungia 
szimtus dirbtuvių ir pristato elektrikiszka pa
jiega—kur ji daugiausia reikalinga.

Toji pajiega insteigta per Amerikoniszkus 
biznierius ir pristato % dali Amerikos pajie- 
gas, o josios dratai sujungia daug dirbtuvių— 
pristato pajiegas del tuju tanku, eroplanu, lai
vu dirbtuvių ir arsinolu kur jos nesirastu.

ji yra reikalinga!
Iszdirbysta elektrikines pajiegos eis ir ant 

toliaus—mes tai prižadam—lyg pabaigai ka
res, pakol Amerikoniszki traktoriai bus per
mainyti nuo mirtinio darbo del malsziaus dar
bo ant Amerikoniszku ukiu.

Pennsylvania
Power & Light Company

PRIGIALBEKITE AMERIKAI !
PIRKITE APGYNIMO BONUS IR MARKES

darbuose karo pastangoj, p. 
Ethridge pareiszke, “kad ta 
nusistatymą galima vadinti su
naudojimą Amerikos darbinin
ku kuo-auk-szcziausiu iszdir- 
bystes jeigu pagal tinkamumo 
kad mus tauta turėtu kuo-di- 
džiausia daugi medžiagų, ku
rios būtinai reikalingos perga
lei, ir paežiu laiku sustiprinti 
tautine vienybe ir morala ląiį- 
kyd'ami progos duris atdara^ 
visiems musu gyventojams. ”i

“Mes turime sunaudoti,” jiš 
sake, “kiekviena ranka kuij 
tik gali dirbti maszina. Szio- 
je pastangoje kiekvienas pri
tyręs ir isztikimiszkas darbi
ninkas privalo turėti progos 
dalyvauti. Apriboti samdymą 
daibininku bi kokiu pagrindu, 
iszskyrus tinkamuma, yra atsi
žadėjimas musu darbo jegu, 
bet rimtesne tikra teisybe yra, 
kad tai paveikia tautini mora
lą.

“Szi yra visuotina ir visa- 
pasauline kare. Ir mes negali
me sekti Hitlerio ir Japonijos 
pavyzdi ugdyti rasizmą ir prie
taringumą kada mes bandome 
sunaikinti sziuos nedemokrati
nius instatus.

“Yra musu siekis, kaip ir 
musu (pareiga, vartoti visas 
musu darbo jėgas kaip karo 
fabrikuose taip ir valdžioj, pa
gal tvirto prisilaikymo Ameri
kos pamato invertint tikra ver
te ir tinkamuma ir ne netikras 
.barjeras rases, tikybos, spalvos 
ar tautines praeities.

“Yra tikslas musu komiteto 
stipriai invykdyti szi pildoma 
iinsakyma su pilnu pasitikė
jimu, kad jis stovi u'ž pamatini 
teisingumą ir pamatine gerove 
tautoje, kuri save vadina krik- 
szczioniszka ir demokratisz- 
ka. ’ ’
—Common Council for Amer. Unity.

mams. Netik skalbyklos, bet ir 
tukstaneziai restaranu rasltusi 
be tinkamu darbininku.

Kad nors toks paveikslas yra 
netikras, nemažinkime pavo
jingas pasekmes darydami skir 
tuma darbuose netik musu sza- 
liai bet ir patiems asmenims 
pri-esz kuriuos skirtumas pa
kreipta.

“Jeigu viena mažumos gru
pe netektu teises dirbti,” sako 
p. Ethridge, “greitu laiku ki
tos grupes netektu tu paežiu 
teisiu, ir pagalios, kada taip in- 
vyktu jau butu geras skaitlius 
tu grupių, ir tame skaitliuje 
butu gerokas nuoszimtis visu 
darbo jegu. .

Jeigu -szita darbo jėga bus 
paszalinama, reiszkia, kad nuo 
musu karo gamybos pastangos, 
del kurios praleidžiame bilijo
nus — butu atimta daug žmo- 
giszkos pagialbos be kurios ne
galima gaminti maszinas mu- 
sziams, negalima maitinti ka
reivius ir negalima prirengti 
karo laivus ir eroplanuis. Ir 
jeigu szie daiktai neipadaryti 
mes negalime tikėti, laimėti ką
rą ir iszgialbeti demokratija.

P. Ethridge nurodė, kad pre
zidento Roosevelto pereito Bir
želio menesio duotas insa- 
kymas, reikalaudamas “pilna 
dalyvavima apsaugos progra- 
mo visu žmonių nepaisant ra
ses, tikybos, spalvos ir tautines 
paeities,” invede aiszku Val
džios nusistatymą kaslink skir
tumo darbuose ir kad komite
tas, po p. Ethridge vadovyste, 
yra insteigtas pildyti ta insa- 
kyma.

“Norecziau įsakyti,” kad su 
iszleidimu prezidento praneszi- 
mo apie ta nuisistatyma, jis vi
sur buvo priimtas, bet pilnoj 
teisybėje negaliu taip daryti. 
Vis atsiranda apylinkių ir vie
tiniu atsitikimu kur rimtas ir 
nelemtas skirtumas yra da
romas. Atsiliepimas geras 
ir kaip kur barjerai paszalinti 
bet vis randasi dardaviu, kurie 
nesupranta tuos pamatus ku
liuos musu tauta remia. Gaila 
kad randasi uniju, kurios -sulai
ko brolius-darbininkus tiktai 
del spalvos. ’ ’

Paaiszikindamas tautini nu
sistatymą paszalinti skirtumą

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiems 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City
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