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Isz Amerikos
FABRIKAI UŽSIDA
RO; TRAUKINIAI

; SUSTOJA

Už Tai Kad John Lewis
as Mainieriu Bosas Nori

Kad Taip Butu

WASHINGTON, D. C. — 
Mainieriu straikos visa Ameri
kos pramone, fabrikus ir bizni 
suardė ir beveik sustabdė. Pre 
zidentas Trumanas sako kad 
dabar didžiausia nelaime isz- 
tiko visa musu kraszta su szi- 
tomis straikomis.

Visi Amerikiecziai jau ima 
gyvu kailiu patirti ka tos strai 
kos reiszkia: Nėra gana szvie- 
sos, szilumos, nėra nei biznio 
nei darbo. Fabrikai užsidaro, 
trakuniai sustoja, viskas visa
me kraszte dabar stovi ant vie
tos už tai kad “John Lewisas 
nori kad taip butu!”

John Lewisas, mainieriu bo
sas, dabar yra visos Amerikos 
bosas. Jis dabar net apkvaiszes 
isz tos savo galybes. Dabar jau 
visi ima reikalauti kad Prezi
dentas Trumanas insikisztu ir 
Lewisui aplaužytu ragus.

Net ir Karo Sztabas paskelbė 
kad jie dabar negali kareivius 
namo parvežti, nes traukiniai 
už dienos kitos turės sustoti. 
Visi miestai ir miesteliai ima 
pajusti szitas straikas, ir visi 
pyksta ir reikalauja 
nors ka nors darytu 
Įdarytu.

Visiems mums
ežiams tikra sarmata, kad vie
nas žmogus gali visus mus taip 
už nosies vedžioti!

Lewisas žino kad jis visa 
• Amerikos tvarka kojomis 

augsztyn apvertė ir jis džiau 
giasi ir dabar juokiasi isz visu, 
nes dabar jis visiems gali paša 
kytikad, “ne Washingtonas, 
ne Trumanas, ne Kongresas, 
bet jis, John Lewisas Amerikie- 
ęzius valdo ir botaga laiko! ’ ’

kad kas 
ir greitai

Amerikie-

87,500 BE DARBO
PHILADELPHIJOJE

žmonių pargrysz in savo mies- Pergalėtojai dabar tarp saves 
telius, bet ir ten vargiai susiras' peszasi ir nesutinka! Taikos
darba. Konferencija da nieko mums

nedave ir sunku pamatyti kad 
ji mums ka duos! Susirinkimas 
Paryžiuje taipgi, rodos, tusz-

Apvagia

ri bet negali rasti. Tie kurie 
rsnda, tankiai nenori dirbti už' 
tokia maža mokesti, nes jie gali! 
geriau gyventi ir sau bespor-| 
tuoti kai valdžia jiems dvide
szimts doleriu duoda in sanvai- 
te be jokio darbo.

Motinos Vardo Diena
(Gegužio - May 12-ta Diena)

Matuszele brangiausia, 
Tau geidžiu asz sziandiena, 
Kad Dievulis Geriausias, 
Maldų tavo iszklauses,... 
Tavo žingsni kiekviena 
Globoj savo turėtu;
Duotu maloniu sauja, 
Ko tiktai reikalauji, 
Kas ežia reikia, ant svieto; 
O paskui, kai nueisi 
In dangaus karalija,.... 
Kad galėtumėm drauge 
Linksmai garbint Marija!

METAMS PRAĖJUS

Kareivius
NEW YORK. — Visoki ap-

Da prie szitu be darbo žmo
nių kasdien prisideda daug jau 
nu vyruku kurie pargryszta isz 
vaisko. Jie darbo jieszko ir no- ežias ir bergždžias!

Isztisi krasztai da vergijoje, gavikai ir sukeziai dabar rado 
ietuva, Latvija, Lenkija ir ki- 

i tos tautos dabar sunkiau ir bai- 
1 
j si.au kenezia negu karo metu.
Sukilimai Palestinoje, nesusi
pratimai paezioje Vokietijoje,

gera bizni tarp pargryžusiu ka^ 
reiviu. Kareiviai parvažiavo 
namo su keliais szimteliais sa
vo kiszeniuose ir dabar jieszko^ 
kur eiti in bizni, ar kur savo-- -T 7 . J x.v<X 

ergeliai ir susikirtimai Balka-jtuos szimtelius pasidėti, ar su
nuošė, nesantaika visoje Euro
poje, kraujo praliejimas Azijo
je, Kinijoje ir Korėjoje.

Karas, prilyginant, buvo 
lengva laimėti. Taika kur kas 
sunkiau investi. Da nespėjo ka
reiviai isz karo lauko parva
žiuoti, o visi krasztai jau ren
giasi jau ginkluojasi!

“Musu generolai gera darba' 
gerai atliko, bet musu politikie
riai savo darba, rodos, nemoka 
ar negali vesti.”

Taip visur, visados būva. La
bai lengvai ir greitai kavalie
rius gali panelei insipirszti ir 
jos szirdele užkariauti. Bet, jis 
visa savo amžių turi paszvesti 
ta savo meile ingyvendinti ir 
priparodyti. Gal tas pats ir su 
karu ir taika.

Prezidentas Trumanas labai 
susirupines apie szelpima Eu
ropos badaujaneziu. Jis pats 
iszleidžia insakymus kur ir 
kaip daugiau maisto sutaupinti 
kad butu galima daugiau Euro
pai pasiunsti.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Pasidavė
John

Dabar Y ra 
Amerikos Bosas

liai UI V J.CVX V v M i BMMK—

keliais szimteliais sa- 1 y j 9 •T71 rys Alcatraz Žmogžudžiai Va
dai Nuszauti; 87,500 Bedarbo 
Philadelphijoje; Rusija Neduo
da Pasportu Iszvažiuoti Isz Ru
sijos; Jau Suėjo Metai Kai Vo- 
kiecziai Pasidavė Alijantams

j ais ka nors nusipirkti. Tai vi
sa gauja sukeziu ir vagiu rado 
nauja ir gera bizni kareiviams 
palengvinti tuos szimtelius pra
leisti.

Kareivis sziek tiek susiezie- 
clino armijoje, gavo tris szimtus 
kai buvo paleistas išz vaisko ir 
paskui dar pasiskolino pinigu' 
per ta instatyma kuris duoda 
kareiviui paskola. Jam dabar 
reikia nauju drabužiu, darbo, 
stubos, automobiliaus ir gal ko
kio biznio.

Szitie kareivio reikalai suda
ro labai gražu, gera ir pinigin
ga bizni visiems sukeziams. 
Biznis labai geras nuo kariszku 
drabužiu net ligi apatiniu. Ca
lif ornij oje biznieriai parduoda 
kareiviams marszkinius ir apa
tinius po deszimts ar penkioli
ka doleriu! Jie tikrumoje kasz- 
tuoje apie pusantro dolerio! 
Siutai, drabužiu eile yra par
duodama apie dvideszimts pen
kiais doleriais brangiau negu 
valdžia pavėlina.

Vienas kriauczius garsinasi 
kad jis gražu ir gera siutą pa
sius už penkiosdeszimtys dole
riu. Jis reikalauja dvideszimts 
dolerius ant rankos. Karei
vis užmoka dvideszimts penkis 
dolerius; kriauczius ji iszmie- 
ruoja ir paskui už kokiu dvieju

sanvaieziu, kareivis gauna sa
vo staliuota siutą. Tas siutas 
jam tinka kaip tuszczias bulviu 
maiszas. Jis supykęs, nueina 
pas ta kriaueziu. Kriauczius 
atsipraszo, bet paaiszkina kad 
jis kitaip nemoka siūti. Karei
vis neima to siuto, bet kriau
czius pasiaiszkina kad jis nega
li jam gražinti tuos ant rankos 
duotus pinigus. Tas kriau
czius ta pati siutą jau apie 
szimta sykiu pardavė karei
viams ir isz j u susikolektavo po 
dvideszimts penkis dolerius.

Dar geresnis biznis su auto
mobiliais. Automobiliu parda
vėjai susirenka senus ir sulužu- 
sius automobilius, juos aptaiso 
ir paskui parduoda kareiviams. 
Automobilius yra garantuotas 
sulyg valdžios instatymu, del

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Japonai Laiko Rinkimus

ISZ FRANCUZIJOS. — 
“Alijantu kariuomenes užbai
gė savo darba Gegužio, (May) 
7, 1945.” Generolas Eisenho
wer.

Sziandien jau suėjo metai kai 
Generolas Eisenhower pasiuntė 
szitas linksmas naujienas isz 
Reims, Prancūzijoje, tik kelio
mis minutėmis po Vokiecziu pa- 
siraszymo ant pasidavimo ir 
taikos sutarties.

Tos linksmos žinutes paženk
lino kad galingu Naciu jiega 
buvo sutriuszkinta, kad pasau
lis vėl buvo baisvas, kad taika 
vėl vieszpatavo ant svieto.

Žmones vėl mate ir turėjo 
vilties ir tikėjosi kad isz visu tu 
griuvėsiu, isz visu tu aszru ir 

(kraujo tvanu iszkils tikra taika

PHILADELPHIA, PA. — 
Dabar Philadelphijoje randasi 
apie 87,500 darbininku be jokio 
darbo. Tie kurie tokius dalykus 
seka ir daro visokius tyrinėji
mus sako kad be darbo bus dau
giau negu 105,000 szia vasara. 
Czia daug dirbo visokiuose ka- 
riszkuose darbuose ir dabar tie 
darbai pasibaigė ir darbininkai 
likosi be darbo.

Daug darbininku atvažiavo į 
isz mainu ir isz kitu mažu mies- ir ramybe, 
teliu kai czia daug darbu buvo 
per kara, bet dabar jie likosi be Yaikos da niekur nematyti, tos 
flarbo ir be namu. Daug szitu ramybes niekur negalima rasti!

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA. — 
Keli kaliniai, kurie yra tikri žmogžudžiai, suki
lo priesz kalėjimo sargus ir visa kalėjimą užka
riavo. Vienas isz ju, Bernard Paul Coy, už
puolė vienįj sarga, atėmė nuo jo revolveri, pas
kui insilauže in kambari, kur randasi visi sargu 
ginklai. Jis tada atidarė visu kaliniu duris ir 
pasiszauke visus in talka sukilti priesz sargus 
ir laužtis in laisve. Jie trumpu laiku užėmė 
visa kalėjimą ir nužudė, sužeidė, nuginklavo ar 
suėmė visus sargus. Sargas Robert Baker bu
vo paszautas ir pavojingai sužeistas kai žmog
žudys kalinys Joseph Cretzer invare sargus in 
viena kambari ir paleido revolveri in juos. 
Paskui jie sugavo sarga Will
iam A. Miller, kuris turėjo rak
tus del vienu duriu. Jie ji dau
žė, musze ir spardė, reikalauda
mi kad jis jiems tuos raktus ati
duotu. Ji kankino ir muszino 
pakol jis apalpo. Kalinys Coy 
daug bledies, žalos padare su 
savo revolveriu; jis su trimis 
szuviais tris sargus nuszove.

Žinios apie kaliniu sukilimą' 
paplito po visa San Francisco 
miestą. .

Buckner, isz Memphis, Tenn., 
kuris ant karo lauko atsižymė
jo, užsilipo ant stogo, iszgreže 
kelias dideles skyles ir paleido 
kelias sprogstanezias bombas 
iri vidurį. Iszkilo riksmai ir 
spiegimai. Kaliniai eme szauk- 
tis kad jie pasiduoda. Bet 
tuoj aus pasigirdo keli szuviai 

I isz revolverio ir vėl viskas nu
tilo. Kaliniai buvo savo vadu

Alcatraz kalėjimo sala nuszauti, už tai kad jie norėjo 
randasi tik viena mylia nuo San pasiduoti.

Per visa nakti karabinai 
blizgėjo, szuviai szvilpe, kulkos 
szvilpe, sprogstanezios bombos 
spiege ir sprogo.

Isz ryto marinai atgabeno ne 
tik didesnes sprogstanezios 
bombas, bet net ir dideles armo-

re. Kiti marinai artinosi prie

Bet jau metai praėjo ir tos
Apie 24,000,000 Japonu ėjo in rinkimus ir balsavo iszrinkti atstovus in nauja taryba. Ir 

Japonijoje negirdėtas dalykas; per sziuos rinkimus ir moterys balsavo. Czia in Votsuya 
balsavimo vieta, buvo daugiau moterų negu vyru. Per szitus rinkimus raudonieji ir visi 
Komunistai buvo galutinai sumuszti ir iszguiti.

Francisco uosto. Czia tukstan- 
cziai žmonių susirinko ant 
kranto ir žiurėjo in ta sala, ku
ri dabar buvo apsupta Ameri
kos kariszku laivu, ir kur Ame
rikos kareiviai- ir marinai buvo 
paszaukti taip kaip in kara.

Per visa para kaliniai, užsi-j tas ir atprovino staeziai in ka
dare už vartų ir duriu gynėsi ir lojimą kur kaliniai yra užsida- 
szaude. Paskui tu sukilėliu va
das per telefoną pareiszke ka- to kalėjimo kaip prie prieszo
Įėjimo prižiūrėtojui kad visi ant karo lauko. Jiems insaky- 
kaliniai pasirenge derintis. Jis, ta szauti kalinius ant smert! 
jiems trumpai atsake kad “jo
kiu derybų nebus, jie turi tuo- 
jaus savo ginklus mesti ir pasi
duoti.

Vienas marinas Charles L.

Policija užleido savo vieta ir 
darba Amerikos Karo Sztabui. 
Dabar armija, marinai ir slap
ta Amerikos policija, “FBI”

I

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Garsus Perzijos poetas, dai

nininkas, dainuodamas apic( 
meile ir apie vyną, paniekino

I vietos atostogoms ir baliavoji- 
mui ar tartis apie taika?

Sovietai su savo 'žiaurumą 
daug prieszu sau sziandien da-l 
rosi, 'bet ir Amcrikiecziai drau-t 
gu netenka už tai kad jie daug 
prižada, o nieko nenuveikia.

Su Gaidžiais Keliasi, Su Visztomis Miega

visoki mokslą. Jis rasze:

Asz pats, da mažas būdamas, 
uoliai

Klausiausi kai mokyti dak
tarai

Galvojo szi ir ta,... bet vis 
gryžau,

Kaip atėjau;... bemokslis 
amžinai.

Amerikos darbas dabar rem
ti Anglija ir jai padėti atsista-Į 

1 tyti, ir tuo pat kartu visomis 
galiomis stengtis sulaikyti So
vietus ir Rusijai nustatyti ru- 
'b ežius.

■ Mes dabar kaltiname Rusija 
ir Sovietams prikiszame kam

Ta pati mes ir sziandien gali- ’ ,l!e užkariavo laisvas ir nopri-į 
me pasakyti kai pasiskaitome klausomas tautas, kaip Pabalti- 
apie Rusija, Sunku, stacziai ne- j°s krasztus: Lietuva, Latvija
galima pasakyti ko ta Rusija 
nori? Ji pasiuntė savo kariuo
menes in Perzija ir dabar nie
kam nieko nesakius tas kariuo
menes isz ten isztraukia ir sako | 
kad jau viskas atlikta ir klau
simas iszrisztas.

Mums Ameriikiecziams tada 
tikras pavojus grės isz visu pu
siu kada mes su Anglija nesu
tiksime. Kol Amerika su Angli
ja viena ranka laiko, tol jokia

Estonija ir kitus. Bet mes laibai 
patogiai pamirsztame kad 
Amerikos valdžia isz pradžios 
nepripažino szitu tautu kai 
Rusijoje kilo Revoliucija. Mes, 
tada sakėme kad Pabalti jos 
tautos priguli Rusijai.

Mums tada rūpėjo sutverti 
, galingesne Rusija, Bet paskui 
mes matome didesni reikalą tu
rėti daug mažesniu nepriklau
somu tautu, negu viena galinga 
ir didinga, Už tai mes pradejo-

Tik kelios sanvaites atgal ežia buvo visztoms vieta, o dabar žmones insikrauste. Czia 
ant Herbert Studebakes farm >s, prie Waterloo, Iowa, taip Sunku namas rasti pirkti ar 
randavuoti, kad ir visztas isz/are ir žmonėms parandavuojo szitas buveines. Ir ne pigiai 
atseina czia gyventi. Už vieni kambarį imama $52.50 in menesi. Ir daug daugiau žmonių 
norėjo czia insikraustyti negu vietos buvo. Mes jau seniai girdėjome kad kai kurie žmo- 

v nes su gaidžiais keliasi, bet mums naujiena kad jie ir su visztomis sugyvena.

vieszpatyste negales nei vienos me kita daina dainuoti ir reika-' 
nei kitos nugalėti. Jeigui vieny- lauti nepriklausomybes visoms KAIP SU

da ir mes jausimies bejiegiais.
“Už tai visas szitas musu ap

siginklavimas yra tuszczias ir 
visai nereikalingas darbas. Da-; 
bar mes stojome in kariszkas' 
lenktynes ir privereziame Rusi-' 
ja taip pat ginkluotis.’’

Vyrai mandagiai ir mokslisz-J 
kai ginezyjosi, be jokiu barniu 
ar insikarszcziavimu. Bet isz 
viso buvo matyti kad Ponas 
George Earle buvo geriau apsi
pažinęs su tuo klausimu ir pa
tinsta Rusija ir Sovietus geriau 
neg u gerbiamas Daktaras Hut
chins, kurio žinios ir mokslas 
pareina daugiau isz knygų ir 
laikraszcziu, negu isz patyrimo.

Savo Vyra Pažinsta

Sėdo valgyt. Pati paima 
buteli su arielka nuo stalo, ir 
tarė:

Pati—Jau negersi dau
giau, ba ir taip užsitraukiąs 
gerai! O žinai, jog ir dakta
ras neliepe tau gert!

Vyras—Da tik viena stik
leli!

tautas, kad jos viena kita isz- jauezia ir bijosi. Nei viena kita 
naikintu, ar taip nualintu, nu- tauta sziandien nėra mums ly- 
kamuotu ir nuvargintu, kad gi, kaip tik Rusija, Kol mes ga-

Pati—Ne, ne gausi!

Vyras—Tiktai viena gurg- 
szni isz butelio!

ISTORIJE a^ie na i3Z ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu.Verta Ne- 
iižmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoktis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, \ 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Eagan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 150. 
Saule Pu b. Co., Mahanoy City

I Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALONAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

beje galybe, tai talka yra jiega. 
Mes karo ar pavojaus laiku pa
laikome ta talka ir su Anglija 
sutinkame, bet taikos laiku yra 
didelis pavojus kad mes viens 
kitam nepasitikime.

Daug Amerikiecziu 'baisiai 
pyksta ir prieszinasi kad Ame
rika ketina da kelis milijonus 
paskolinti Anglijai. Bet dides
ni dy vai kad baisiai daug Ang
lu taip pat prieszinasi ir nenori 
tos paskolos priimti. Amerikie- 
cziai sako kad mes visai už dy
ka pinigus Anglijai duodame, 
Anglai sako kad mes su savo 
pinigais visa Anglijos pramone 
suardysime. Anglai net pasiun
tė savo žmones czia in Wash- 
ingtona perszneketi ar net pa
pirkti musu senatorius kad jie 
Anglijai neduotu tos paskolos.

Suvienytu Tautu Taikos 
Konferencija didele klaida pa
dare, kai pasirinko didžiausi ir 
brangiausi plota žemes del savo 
konferencijos. Plotas kuris yra 
42 mylios ilgio ir ploczio tai jau 
geras žemes szmotas. * Kam 
jiems tau tiek reikia? Paskui 
kam brangiausioje vietoje jie 
pasirinko? O del laikinos vietos 
ta Konferencijai ji taipgi pasi
rinko sau poniszka vieta New 
York mieste. Galima stacziai 
paklausti ar jie czia jieszkosi

mažoms tautoms. Už tai ir 
sziandien Washingtone randasi 
atstovai tu mažu tautu, nors 
Rusija visas as prarijo.

Rusija czia, žinoma, kalta, 
bet ir mes ne koki szventi, ir 
mums ne sparnai, bet ragai 
dygsta.

Visi mes baisiai pykome ir 
pasipiktinome kai už keliu me
nesiu, beveik už metu dažinojo- 
me ka ir kiek Rooseveltas su 
Churchilliu pažadėjo ir parda
vė Stalinui per Yaltos Konfe
rencija. Da labiau visi inpyks 
ir paJsipiktins jeigu musu val
džia da ilgiau mums nieko ne
pasakys apie kas atsitiko per 
Moskvos Konferencija. Kas 'bu
vo nutarta per Kiniecziu-Sovie
tų Konferencija.

Stalinui nėra jokio reikalo 
savo žmonėms pasiaiszkinti, 
bet czia ne Rusija, czia Ameri
ka, czia laisves szalis, czia val
dininkas, ministeris ar atstovas 
yra musu tarnas ir mums atsa- 
komingas.

RUSIJA?
I

Eolszevikams paskui butu leng
va visa svietą užkariauti.

George Earle, buvęs Guber- 
—----- I natoriumi, ministeriu ir laivy-

NEW YORK. — Town Half no ofįcieriumi, szitaip kalbėjo, 
salėj e, New York mieste buvo^ pesiginezydamas su Chicagos 
laikomos prakalbos. Tos pra- Universiteto Kancleriu, Profe- 
kalbos buvo per radija leidžia- soriu Daktaru Robert M. Rut
inos po visa Amerika. Klausi-' cpįnSi 
mas buvo iszkeltas ka daryti su 
Rusija? Kaip Amerikiecziai 
turi dabar žiūrėti in Sovietus ir 
kaip su jais apsigyventi.

George H. Earle, kuris buvo priparodyti kad 
Fennsylvanijos Gubernatorius- jieszkome ir norime taikos, 
ir vėliau Amerikos Ministeris
Bulgarijoje, kalbėjo už Ameri- ginklavesi, iszkasavuoti visas
ka ir maždaug kaltino Rusija, tas sprogstanezias
kad Sovietai sulaužė ir dabar bombas, nes jos bus niekam ne
laužo sutartis kada tik ir kaip vertos kai Rusija ims tokias pa
tik jiems patinka. Jis sake kad ežias sprogstanezias bombas 
szito nelemto ir baisaus karo vi-■ gaminti.
sai nebutu buvę, jeigu Stalinas George Earle primine kad 
netutu pasiraszes taikos sutar- kaip tik tuo laiku kai Stalinas 
ti ir nepadavęs draugiszka ran- Su Hitleriu pasibueziavo, Rusi-

Daktaras Hutchins ragino vi- 
, sus Amerikieczius geriau susi
pažinti su Sovietais ir parodyti 
Rusijai musu gerus norus, ir 

mes tikrai

Mes turime, jis sake, liauti:

Atom’’

minsime tas sprogstanezias 
“Atom’’ bombas, tol Rusija 
jausis pavojuje ir bejiege. Bet 
kai Rusija ims tokias sprogs
tanezias bombas sau gamintis 
tada ir mums pavojus grės, ta-

Pati—Tiek to, tai jau ve- 
luk duosu da stikleli!

Skaitykite “Saule”

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY. PA.

-$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 

puses szimtmeczio,

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didėle knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku.
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

I No. 106 Penkios istorijos, apie
- . . i ----- x ' .Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė,

ka Hitleriui, Rugpjuczio-Aug.J jos Užsienio Ministeris Vyache- Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
menesyje, 1939 metuose. • — ' " • I m

404 
50c 
kri- 
35c 
iaz 

isz-
Su pa- 

85c 
Trys istorijos, apie Ne-

Stalinas pasirasze szita su
tarti su Hitleriu, ;

slav Molotovas pasikvietė pas' .No: 11,1 Sziupims (3 dalis), tai- 
x x (pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma-

Save Lenku Ambasadorių ir iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo

Rusija dabar reikalauja to, 
kas 'buvo jai prižadėta ir pa
skirta po ano karo. Bot kai re
voliucija suardė visa Rusija ir 
ja padare silpna, Anglija su 
Francuzija nemato jokio reika
lo su Ruisija derintis. Taikos su
tartis 1915 ir 1916 metais pripa
žino kad Rusija Constantinopo- 
le miestą gali imtis ir valdyti 
Dardanelles salas ir vanden
ynus. Bet paskui tos sutarties 
nei Anglija nei Francuzija ne
silaikė ir neinate jokio reikalo 
laikytis.

Visa tai nereiszkia kad Rusi
ja sziandien gerai daro reika
laudama to kas jai buvo po ano 
karo prižadėta, bet reiszkia kad 
mes sziandien turime nukenteti 
už anų dienu klaidas.

iv <5 viri n n Jam SZ Ventai užtikrino kad Ru- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
aibZKiiiU| . . e e 8avo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis

George Earle, supjudinti visas &3Ja Lenkams visomis galiomis[ jurgig. Gaiįnga ypata galybe meiles;
I in talka stos, jeigu Lenkai Hit-1 SOS bobos. Teip-gi juokai, Rodos,

MOTINAI
PASVEIKINIMAS

Daug iszvargai, iszkentejai,
Kolei tu mus iszauklejai, 

Miela Motinėlė!!

Gal no karta už ta triūsa, 
Užuot aeziu. . .tau del musu

Szirduže sugėlė!
Bet tu, miela motinyte,
Nesiliovei mus mokyti,

Kaip gyventi reikia.

Vis auklėjai, nemurmejai, 
Nors prieszin'gi pute vejai

No taip Dievas teike.

i trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
i puslapiu, ........................................15c

‘Nes’’ aiszkino Molo-' No. 112 Trys apisakos apie pini- 
Lenkai yra Slavai ir gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel-

I ha+i nno emort • A vii o .Qr/x? TTria+nna •

arba pradžia
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col.
Tiktai, 10c.

————- * 
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Užtatai, miela matusze, 
Tave mylim visa duszia 

Ir visad mylesme.Kai Leninas Tsara nuo sosto' 
nuvertė ir per revoliucija visa'

1 Tavo žodžiu aida miela, 
Vis girdėsim savo sieloj, 

Lyg gražiausia giesme.

Rusija pavargę, jis panaikino 
visas sutartis kurias Tsaras 
buvo padaręs. Tai jis taip pa
naikino ir ta sutarti, kuri, tada Q 'sziandiena, susiejo, 
Rusijai'butu davus ko dabar Tarė aeziu, kad auklėjai 
Sovietai nori. Czia yra užbur
tas ratas, kuriame nesiranda 
nei vieno nekalto, bet visi, ar 
vienaip ar kitaip viens kitam 
prasikalto.

Geidžiam tau, 'brangioji.
Kad Dievulis visa sauja 
Duot tau ka tu reikalauji, 

Ko tik tau stokoja!. .

leriui pasiprieszins ir jam kelia 
pastos.
tovas, _____  . _ „ _____
Rusijos tikri broliai. 'juokingi szposelei, Kaip traukt gi-

0 tuo pat kartu Hitleris jau liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
su Stalinu derinosi kaip Lenki-1 
jos žmones pavergti ir Lenkija 
suskaldyti ir pasidalinti.

Ponas Earle ragino kad musu 
Kongresas, nieko nelaukdamas, 
paskirtu $2,000,000,000 del ga
minimo daugiau ir smarkesniu 
sprogstaneziu bombų.

i Jis toliau aiszkino kad reikš
tu s-z i t a s sprogstanezias 
“Atom’’ bombas slaptomis isz- 
skirstyti po visa Amerika ir 
Kanada ir tada duoti Rusijai 
žinoti kad jeigu Sovietai isz- 
drystu paleisti nors viena 
sprogstanezia bomba ant Ame
rikos, tai mes su žeme sulygin
tume visus Rusijos miestus, 
miestelius ir net kaimus.

Daktaras Hutchins gynė ir 
teige kad visai nieko isz tokio 
pagazdinimo nebus ir jis pata
rė Amerikai pamirszti apie tas 
sprogstanezias bombas ir rū
pintis nusiginklavimu ir taika.

“Visas musu apsiginklavi
mas,’’ jis sake “yra taikomas 
priesz Rusija. Ir Rusija tai at-

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-noszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girnos ir Ant nemfmo. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci- 

igonus. 45 puslapiu.................... 15c
No. 126 Penkios istorijos apie 

Doras gyvenimas; Pr'versta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15e

SKAITYKIT 
“SAITE”

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- ISZ Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis. 
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu, i...........20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu ..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus...............15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ............   20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Avt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61'' puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................15e

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ...................  15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 nualapin .................................16'

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘ ‘ Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

No. 160 Keturiolika istorijų ap^ 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kumrt, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Pui)/ 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 26a

No. 162 Trys istorijos apie Baia> 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. lOe

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose: Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ka- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................25«

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nubudimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo mu«t 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25<

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 69 
puslapiu ..........................................15<

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15«|

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai;
Preke

Keikta Juoku ir Paveikslo, 
........ . ........................ik

Adresas: \
Saule Publishing Co , 

Mahanoy City, Penna.
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Neužmirszk Savo Matuszes
susimaisze, ir pačiuos Stasiuką ties vienu daiktu kasžin ko Įduosi prie ežero. glėbyje jo sūnūs! Į Czia žmonele sunkiai atsidu
ri ž rakutnes atitraukė nuo senu- jicszko. Baisi mintis szove Juo- — Ku.s ežia yra ? Gal atsitiko j — Stasiuk! Suszuko no savo sėjo, visas jos kūnas smarkiai 
kės ir iszsivede pro duris. zui in galva: Gal Stasiukas. 0 kokia nelaime ? Užklausė jisai, 'balsu ponas Juozas ir puolėsi1 sudrėbėjo, palengva pravėrė

— Aszklejoja! 0 Vieszpatie, 'Vieszpatie, tai jau butu per- Ir kaip tik tuo tarpu isztrau-'p>‘ie valties, kuri tuo laiku mik-'akis ir dirstelėjo in savo sūneli 
Vieszpatie mano vienatinis su- baisu! ]cĮa vvraį įsz vandens sena žino-' yrėsi prie kranto. i in savo mylimąjį Juozuką, kaip

Belgijos Premieras

Achille Van Acker, Socia
listas buvo iszrinktas Belgi
jos Premieriu. Jis ves ir val
dys valdžia kuri stengiasi vi
durio kelia politikoje palai

kyti, nors jis pats yra isz 
kairiųjų.

sai. Senute tuomet atsistojo ir 
staeziai žiūrėjosi in savo muli- 
maji sūneli. Ji tuoj suprato, kas 
darosi jo szirdies gilumoj.

— Žiūrėk, Juozuk, mano my- 
limiausiasai sūneli, taip ir tu 
kadaisiai sėdėjai ant mano ke
liu ir karsztai meldėsi, ar tai da 
tebeatsimeni? Tarė rimtai se-

(Tasa)

Stasiukas žilide sode. Neper- 
toli szale jo stovėjo aukle.

— Ar ponai namie? Užklau
sė atsargiai per tvora seniuke.

— Ne, jie iszvažiavo szian
dien in sveczius ir, žinoma, be 
vakaro negrisz, atsake aukle ir 
nuėjo sru in kambarį. Stasiu
kas likosi vienas sode.

One ■ amaži ji pasiszauke. 
Vaikas nusiszypsojas, greitai 
pribėgo prie tvoros.

— Sztai, Stasiuk, asz tau at- 
nesziau lauktuvių, sznabždede- 
jo jije, paduodama vaikui uo
gas su pintinute. Vaiko net 
akutes nuszvito isz džiaugsmo.

— Bet kokios jos gražios! 
Isztikro, kokia moeziute, tu ge
ra, ir vaikas, prasiveres duris, 
pribėgo prie senukes.

— Mano mylimiausias Sta
siukas! Guodėsi senuke, 
džiaugsmo-gi aszaros riedėjo 
per skruostus.

Staiga jai užėjo ypatingai 
mintis, kad net ji pati nustebo. 
Kad tai ji galėtu bent parsives
ti Stasiuką pas save: ji jam isz 
pasakotu visa praeiti, parody
tu taji paveiksią, kur paskuti
ni priesz atsiskirsiant vakara ji 
iszmokino savo Juozuką trum
pa maldele, ir kuomet jisai pri
žadėjo niekad neužmirszti savo n ūke. 
mylimosios matuszes.

Ji negalėjo susilaikyti. Neil
gai lauksu, ji užklausė, kur ji 
jam parodysianti daug gražiu 
daiktu.

Vaikas net paszoko isz 
džiaugsmo, ir pats save prasze 
senukes, kad tik toji ji vestųsi 
pas save.

Insivedus Stasiuką in savo 
bakūžėlė, One pasisodino ji ant 
keliu, dailiai sudėjo rankutes 
ir, insmeiigus akis in taji Szv. 
Szeimyneles paveiksią, kartojo 
Stasiuku! tuos paežius maldos 
žodžius, kuriuos keletą deszim- 
cziu metu atgal priesz-pat atsi
skyrimą kalbėjo mylimajam sa
vo šuneliui Juozukui.

“Jezuleli mano brangus” ir 
taip toliaus.

Abudu paskendę maldoje nei 
negirdi, kas darosi pas poną 
Varpa, kuris, netikėtai anksz- 
cziau sugrižas namon ir nera
dęs namie jo savo Stasiuko, šu
kele ten visa pragaru, ir nieko 
nelaukęs, mikliai ženge link se
nosios Ones namelio.

Atsidaro bakūžėlės duris, ir 
augszto ūgio ponas pasirodo 
tarpdurije.

— Kas per drąsumas?! Rik
telėjo jisai. Bet staiga nutilo. 
Jis nedrįsta ineiti gilyn. Lyg 
nudiegtas žiuri jisai in taji re
gini, kuris atsivėrė priesz jo 
akis. Rodos, per rukus atsime
na jisai senu dienu atsitikima, 
kuris, lyg sapnas, buvo dingės 
jo sieloj, bet dabar aiszkiai sto
jo jam priesz akis. Jisai atsime
na, kaip pats sėdėjo tokioj ba
kūžėlėj ant moteriszkes keliu, 
kuria jisai vadino savo matu
sze, ir kaip ji, aiszkindama to- 
ki-pat paveikslu,, gražiui dėstė 
jo rankeles ir kalbėjo jam mal
dos žodžius, kuriuos jisai nors 
ne visai, bet da ir dabar atsime
na.

— O Vieszpati?! Ar tai ga
limas daiktas? Sumurmėjo ji-

Neužmirszkito Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraazcxio. PASKUBINKITE I 1 J

Jisai atsiduso.
— Tikrai mano matusze, 

sznabždejo iszleto jo lupos.
Dabar tai jis pažino savo 

klaida. Jau jis norėjo pulti jai 
in kojas ir melsti atleidimo. 
Staiga užpakalyje iszgirst i pri 
siartinanezio žmogaus žings
nius. Net pamehmavus isz pik
tumo pasirodė jo žmona.

— Isztikro, tai persunki! isz 
kentėti, tai ka iszmanstija szi-1 
ta beprote, plūdo prisiartinda
ma maloningoji ponia.

— Tam mažiukui taip malo
ni yra moeziute, kaip sunui ma
tusze, atkirto One. Žiūrėk, mar
tele, tarė ji toliau, jusu vyras 
mano tikras sunūs, kuri asz tik 
ketveriu metu pavedžiau be
vaikiams miesto ponams.

Ponia isz piktumo, nebežino
dama ka pradėti, ruseziai szau- 
de akimis tai in savo vyra, tai 
in szale stovinezia One.

— Kas czia yra, ar jus szian
dien visi isz proto iszejote? Sa
kyk, Juozai, juk czia tai tikrai 
vien tik klejojimas, ar ne?

Isz susijaudinimo net jos bal
sas drebėjo. Ji buvo augsztos 
kilmes ir taip-pat mane apie sa
ve vyra. Czia-gi dabar taip ne
tikėtai norima jai inkalbeti, 
kad Juozas Varpa tai turtingu 
ponu prisisavintas suims, kilęs 
isz taip prastos gimines, tokiu 
vargingu tėvu sūnus. Ne, tai ne
galimas daiktas. Jau pati min
tis apie tai jos puikybei rodėsi 
neapkeneziama.

— Juozai, tarė staiga atsi
grįžusi in savo vyra, na pasa
kyk ar tai isztikro tavo moti
na.

Juozas taip greit nieko neat
sako. Matyt buvo kad jo szirdy- 
je virė neapsakoma vidurjine 
kova. Ar pažiesti neiszmintin- 
ga savo paezios puikybe, ar isz 
sižadeti savo mylimosios matu
szes, kuria jau jisai tikrai buvo 
pažines.

statydamas vienok, kad pati 
ruseziais žvilgsniais szaudo ji 
staiga tarė:

— Ar ji klejoja, ar jai galvoj

rus manes iszsižada! <
Abudu ponu jau nebegirdejo 

jos balso. Juodu abudu su Sta-( 
sinku jau buvo iszeje per duris 
ir trauke tiesiog in savo gražu,;! 
nameli.

— Pasakyk, Juozai, teisybe, 
tyrinėjo ponai, gal ir tiesa ka 
toji moteriszke pasakoja? Isz- 

j tikro man tai butu baisus 
: daiktas. |

— Nekankink tu manes, at
kirto jisai, asz tau aiszkiai sa
kiau, kad, matyt, toji moterisz-1 
ko iszxgalvos iszejus.

Senuke tuo tarpu užsikniau
bus liejo gailias aszaras, dejavo 
nes jos szirdis po tokio baisaus 
atsitikimo apsiliejo kraujais, 
skausmas gi lig replėmis gniau
žė jos szirdi.

Praslinko keletas dienu nuo 
to taip liūdno atsitikimo.

Graži skaisti vasaros diena. 
Saule jau augsztai pakilus kai
tina žeme aiszkiais karsztais 
spinduliais. Aplink viskas tyku 
lig apmirė. Ponu gyvenimėly j 
taipogi ramu. Ponas su savo 
žmona sėdi dideliu medžiu pa
vėsyje. Jis laiko rankoj laik
raszti, ji gi laužo galva cziupi- 
nėdama savo rankomis koki tai 
puiku plona mezgima. Tik ret- 
kareziais kai-kuris jųdviejų isz 
taria žodeli.

Staiga ponas Juozas paszo
ko:

— Ar tu girdėjai, Gabriute, 
kas czia suvarste sodo duris ?

— Tau tik taip pasirodė, at
sake ponia trumpai ir vėl inkni- 
bo in savo mezgima.

Už valandėlės jau ponas ne- 
begalejo nurimti ant vietos.

— Asz nežinau, kas czia ga
lėtu būti, kalbėjo jisai, kad asz 
jau seniai nebematau musu Sta
siuko, ar jisai tik, nepaisant 
musu asztraus uždraudimo, ne- 
iszspruko kur pro sodo duris.

—• Kas tau sziandien yra, at- 
kirto nekrantriai ponia, Stasiu
kas sau kur užsnūdo pavėsyje 
ir tiek.

Vienok tai pono nenuramino.
— Mariuk, žiūrėk, kur yra 

Stasiukas! Riktelėjo jisai auk
lei.

Už valandėlės sode atsiliepė 
aukles balsas, kad Stasiuko so
de niekur nebematyti.

— Asz taip maniau, pra- 
szna'bždejo iszsigandes ponas 
Juozas, maloningoji-gi ponia 
ruse-ziai pridūrė:

— Tai jau tikrai ji vėl toji 
pusgalve paviliojo.

Kaip bematant visas namas 
sujudo. Iszsiuntineta tarnai in 
visas puses, tėvai gi taipgi bė
giojo isz vieno kraszto in kita, 
nežinodami ka bepradeti. Sta
siuk! Stasiuk! Skambėjo aidas 
link misžko ir ežero.

Staigi pamate ponas Juozas 
prie pat ežero patakyje didele 
krūva žmonių. Keliolika vyru 
stovi ant kranto su busokais ir 
smaigais, da gi luotelyj ežere 
------------------------------------- I ■----- -—----------------------------- i

Pajieszkojimas

Asz Ona Streikauskiene (po 
tėvais Matulevicziute isz kai
mo Kalveliu) pajieszkau Petra, 
Florio ir Feliksą Vinskai isz 
Lietuvos; Kalveliu kaimas, 
Veisiejų pacztas, Šeiniu Ap
skritis. Apie 20 metu adgal gy
veno Waukegan, Ill. Turiu 
svarbu reikalą, todėl atsiszali
kite ant adreso:

Mrs. Anna StrCkofsky
Box 55, Harwood Mines, Pa.

O Vieszpatie! Josi Vaiko akis buvo užmerktos/jis dabar rūpestingai apie jaJisai kiek iiistengdamas sku- niūkė ir,

Kalbant Meilius

Kai pavasario medžiai ims sprogti,
Kai saulute ims gamta bueziuot, 

Asz ateisiu tave pasivogti,
Ir save amžinai pasiduot.

Gal szitas kavalierius kita dainele dainuo j e, bet visgi ro
dos saldžius niekniekius kukžda ir burkuoja savo mergelei, 
taip kaip ir suaugusieji daro kai jie pavasario ir meiles liga 
suserga. Czia mažutis Jimmy Murray, isz Johnson City, 
N. Y., kalba meilius žodelius mergelei Kathy Callahan.

5 TARADAIKA 5

Jog isz tokio pasidaro 
biaurybia, 

Tuo jaus stojosi latras ir 
girtuoklys, 

Ir didžiausias paleistuvy s,
O jus aiblankai, 

Jus kvaili parsziukai, 
Jus nusiusią kvailiai, 
B e pro ežiai, g y v u 1 i a i, 

Isz tokio gbro negali tikėti, 
Ne nuo girtavimo sulaikyti. 

Girtuokliais pasiliks,
Ir takais pastyps, 

O 'kais tame kaltas, ar ne tėvai, 
Jeigu girtuoliais tėvai, 
Gere tėvas ir motina, 
Ir sūneli gerti ragina, 

Dabar terminą iszkentejo, 
O buvo prisiekiąs, tai gert 

negalėjo, 
Macziau kaip sūnelis vienas, 
Pabaigiąs blaivystes dienas, 

Su džiaugsmu in saliuna 
nuėjo, 

Kaip gyvulis nusidundejo, 
Jog be žado namon parsivilko, 
Motinėlė net kelnes nuvilko, 

In lova paguldė
■Su alum, pagirdė, k 

Kad sūnelis nedejuotu, 
Grcicziau iszsifiagiruotu, 

Motinėlė turėdama vilti sako: 
Jog sūnelis da nepaprato,

Ba nuo vakar gere-, 
Tai net nabagas veme,

Kaip papras, 
Bus kas kitas.

Jau isz tokio gera ne bus 
niekados, 

Ba mažai turi apszviotos, 
Retai katras lemtai paskaito,

' galvute nusvirus, rankutes ky-į triūse.
bojo nudribusios. Senuke taipgi! — Mano vaikeli, mano myli- 
iszrode lig negyva. Abudu isz- masi! Pratarė jije silpnai ir vėl 
imta isz valties ir paguldyta' užmerkė akis, rodos, norėdama 
ant pievos. Nusiminęs verkda-4<ad tasai paveikslas ilgiau pa
ntas, lig nuplaktas, puolėsi te-' siliktu jos atmintyje.
vas prie savo Stasiuko. j Nustebo žiopso vyrai apliti- 

Stasiuk! Mano mieliausis, kui. Tasai puikus ponas senąją 
atsimerk, paro- Ona vadino savo motina, jije gi 

mylimiausiubju 
siinclu. Kas tai czia galėtu bū
ti? Senesnieji da atsimena kad 
kada tai kokie tai turtingi po
nai prisisavinę viena Onos su
nu, taigi tasai ponas ir turis bū
ti Ones Juozukas. Kaip tai 
ypatingai viskas czion susidė
jo?!

mano viskas, 
dyk savo akutes, nors vieninteli' vadina ji savo 

Į karteli! Tais žodžiais aiszkiai 
apsireiszke nelaimingojo tėvo 
sužeistos szirdies skausmas.
Tuo tarpu atbėgo ir p. Juozą 
tarnai.

— Bcgkit kas grcicziau pas 
gydytoja ir pasakykit, kad jisai 
kaip bematant butu czionai pa
siuntė savo tarnus p. Juozas, j — Taip, mano mylimieji,

Tuo tarpu vyrai supimu ir prabilo ponas Varpas in aplink 
visokiais kitokiais jiems žino- stovinezius vyrus. Jus isz to 
mais budais stengėsi atgaivinti stebitės, o tai tikra tiesa. Jije 
abudu nelaiminguoju. Vienok tai mano motina, su kuria asz 
veltui! P. Juozas neatitraukia jau priesz 30 metu atsiskyriau 
akiu nuo savo Stasiuko. Staiga, ir nuo to laiko jos daugiau nie- 

‘trumpas lengvas atsidūsėjimas kad nebemaicziaiu. Bet nuo szios 
krutinukes k i 1 n o j i m a s i. valandos jau mes daugiau nebe- 
Džiaugsmo balsas skamba isz atsiskirsim ligi mirsiant, 
p. Juozo lupu: ‘ ‘Stasiukas gy- J Skausmas lig peilu, pervere p. 
vas!”

Tarnas, bėgdamas pas gydy-'si jaudinimo net aszaros pasiro- 
toja pro szali, pranesze apie at- de ant blakstienų. Jie mato, 
sitikusia nelaime ir poniai. In kaip ponas Varpa pasilenkęs 
keletą minueziu jau ponia bu-1 prie senukes pro aszaras jai 
vo pas ežerą. Kaip tik tuo laik kalba: >
kada jije visa pabalus isz isz-j — Atleisk, motinėlė, man to- 
gasezio puolasi prie kudiko, tas ki biauru mano pasielgimą 
atmerkia akutes ir meiliai žiuri anuo kart tavo bakūžėlėj! Man 
in savo mylimąją mamyte.

Kas gali apraszyti
O jau nuo asztuoniu metu, 

tabaka kramto, 
Nuo jaunu dienu girszmioja, 
O kada in iszpažinti privedė,

Tai novos gerti iszsižada, 
Ar manstinate toks negero?

Tegul tikai nutverė,
i Žinoma, ne visi, 

Nes isz dvidcszimts keli, 
Gere, kaip niekas nemato,

D r asai, 11 e p a siikra t o, 
Ko isz jaunu dienu szukulte 

pritraukė, 
Tai ne joki kvapsniai 

i ne isztrauke,
Ir tokis žinoma, girtuokliu 

pasiliks, 
Lyg smert, kol nepastips! 

Kas isz to, jeigu ne yra proto, 
Musu lietuviszka jaunumene, 

Tokia turi nuomone,
Jeigu nuo pirmos iszpažintes, 

Gerti negales, 
Dauginus nieko nežino: 

Tiktai tiek to žino:
Jog lyg dvidcszimts metu 

ir pirmu, 
Ne gers gorimu svaiginaneziu, 

O su'vis nežino,
Apie vaisus gėrimo, 

Girdėjau apie tokius, 
Patarpus! us vaikinus, 

Kaip jie kalbėjo, 
Ir tai užpykia bambėjo, 

Tegul tik asz in metus pareisiu, 
Kada jau gerti galėsiu, 

Tada durnas nebusiu, 
Gersiu kiek tik norėsiu, 

Tėveliai nieko nepadarys,.
Ba jau nebusiu kvailys, 

Tikra tai teisybia,

Mielaszirdingas

35Ponas—Te tau ubagėli 
centus, ba sziandien sukako 
35 metai kaip paeziuotas.'

Ubagas—Tai mat, in tris- 
deszimts penkis metus duo
di ubagui 35 centus, tai mans- 
tini taip daug?!

SKAITYKIT

J uozo szirdi, visi-gi kiti isz šu

I del to dabar labai skauda szir- 
tevu di, ir asz nuo szio laiko dviguba 

džiaugsma ? Isz džiaugsmo jie- meile ir prisiriszimu atlyginsiu 
du bueziavo savo Stasiuką ir 
<r 
clidžiausiaiji turtą.

Dabar tiktai ponas Juozas at-
kieipe savo doma ir in .senukėj ga! Prasznabždejo senuke, ir 
kulia del jo sūnelio isztikro to- įuo įkartu visas jos veidas lyg 
kia nelaime, ir kuri, galima sa- nuszvito. Ir maloningoji ponia,

tau toki savo nežmoniszka kitu
Įaudžia prie szirdies taji savo sykiu pasielgimą!”

— Jau dabar tai viskas ge
rai. Vieszpatie, kaip asz laimin-

kia nelaime, ir kuri, ga
kyti, iszgellbejo jo Stasiuką.

Nusigandęs žiuri jis in senu
ko ir savo akimis nenori tikėti jos įr meldžia jos atleidimo: 
Sunkus skausmas suspaudžia <‘Dovanok man, matusze!” Ji 
jo szirdi. Tai juk czion toji be- jau nebemato toje senuteje to- 
prote senuke, jo motyna.

— Vaikelis,

kuri lig sziol da vis atsispyrus 
, žiurėjo in senuke, puolėsi prie

sios apiplyszusios, pavargusios 
mat prie pat^ Ones, kuri kasdien vaiksZczio- 

kraszto norėjas nusiskinti ko- Javo pas juos su puodynaite 
kia tai gražia gėlėlė ir vargszas pieno, bet mato joje vien tik isz^- 
nusprudo, pasakojo vienas isz gelbėtoja savo mylimiausiojo 
vyru. Ant jo balso atbėgo senoji kūdikio, savo Stasiuko moeziu

te.'.
Kada atvažiavo daktaras jau 

jam nebuvo kas pradėti. Pra- 
szant ponui Juozui, jisai pasi
ėmė senuke, moeziute pas save 
ir nuvežė ja in puikiuosius p. 
Juozo namelius. Maža ji Stasiu
ką neszesi pats tėvas ant savo 
ranku. Nelaime privertė iszsi- 
žadeti puikybes ir pripažinti 
teisybe.

Czia da galima pridurti apie 
laiminga szirdinga tu keturiu 
asmenų gyvenimą puikiuose p. 
Juozo namuose, kur senoji One 
tuojau perejo gyventi. Ten jije 
persinesze ir taji Szv. Szeimy- 
neles paveiksią, kuris dabar 
taip buvo brangus jos szirdžiai.

Kada ji, pasisodinus ant ke
liu Stasiuką, aiszkindavo jam 
tris to paveikslo asmenis, klau
sėsi nekarta apie tai ir Stasiuko 
tėvai, ir p. Juozo atmintyje kilo 
daugybe senovės atminimu: 
kaip jis sėdėjo ant savo matu- 
szes keliu, kaip jis ja mylėjo ir 
žadėjo jos niekad neužmirszti; 
kaip savo prižadejima sulaužė, 
kaip Dievas ji už tai nubaudė ir 
per tai privedė ji atitaisyti sa
vo klaidu ir paskui suteikė jam 
laiminga szeimyniszka gyveni
mą.

One, kuri czia jau dirbo lauke,1 
irszoko ji gelbėti. Bet vargszai, 
kad tik kiek, butu abudu pražu
vę.

Su neapsakomu skausmu žiu
ri ponas in varszia moteriszke, 
kuriai vyrai visokiais budais 
stengiasi atgaivinti. Jije iszgel- 
bejo jo mylimiausia ji kūdikėli, 
o jisai priesz keletą dienu jos 
iszsižadejo, užsigynė, padare 
jai didžiausia skausmą, koki 
tik gali turėti tikrai mylinti sa
vo sunu motinos szirdis. Jis jos 
iszsižadejo del puikybes isz gė
dos priesz savo augsztos kilmes 
paezia. Dabar jisai susiprato. 
“Matusze, mano mieliausioji 
matulsze!” Szaukia dabar jisai, 
puldamas ant keliu ir bueziuo- 
damas jos surambėjusias, su
kietėjusias rankas.

Pajieszkojimas

Petkie viržius Jonas, Liudvi
ko, pajieszkau giminiu: (1.) — 
Sesers Onos Petkevicziutes — 
Bražiukienes; (2.) — Tėvo bro
lio Petkevicziaus Kosto:

Adresas:
Jonas Petkieviczius 

Camp Stemag, Location Lauf,
Germany, R. P. No. 13 A.
U.N.R.R.A. Team No. 137

t
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Žinios Vietines Seniausias Regimentas

— Nedelioje 15 vaikai ir 18 
metgaicziu priėmė ‘1 Pirma Szv. 
Komunija,” Szvento Juozapo 
bažnyczioje, laike 9-tos vai., 
Misziu. Vaikai ir- mergaites 
buvo puikiai parėdyti, taipgi 
didysis altorius 'buvo puikiai 
padabintas su žiedais. Gerb. 
Kunigas P. Czesna atlaike Szv. 
Miszias, o vikaras Kunigas K. 
Rakauskas paisake puiku pa
moksta vaikams. Sekanti vai
kai ir mergaites priėmė Pirma 
Szventa Komunija:

Antanas Cook, Vincentas Ga- 
linskas, Jonas Markauskas, 
Vincas Matalaviczius, Prau- 
ciszkus Pangonis, Robertas 
Peters, Juozapas Rutkauskas, 
Leonardas Szupienas, Jeroni
mas Savitskas, Ronaldas Sta- 
cziokas, Vincas Valinczius, Ro
bertas Vaicziulonis, ir Albertas 
Žoba. Katarina Budravicziute 
Joana Dalinskiute, Rože Ja
mes, Patricia Labacziauskiute, 
Mare Mellon, Mare Pieva, Vir
ginia Rajinski, Justine Reck- 
laicziute, Roberta Remiute, Is- 
zafoella Roman, Joana Sekula, 
Patricia Setevicziute, Dolera 
Shearer, Josephine Služeliute, 
Mare Tacielauskiute, Rozalia 
{Trafekauskiute, Marie Vasilaus- 
kiute ir Nancy Žoba.

— Utarninke pripuola Szv. 
Stanislovo; £>eredoj Szv. Juoza
po Patrono; Ketverge Szv. Gri- 
galio; Petnyczioj Szv. Antoni
mo.

— Nedelioje pripuola‘‘Mo
tinos Diena, ’ ’ yra apvaikszczio- 
jarna po visa Amerika. Jeigu 
tavo motinėlė cla gyva guodo- 
kie ir mylekie ja; jeigu1 jau ran
dasi po žemele, tai nors atmin- 
ke ja su kalbėdamas kelis pote
rėlius už jos dusziai!

Treczio Regimento garbes spalvos ir vieliava ežia gar
bingai iszkeltos ant parodos. Szitas regimentas yra seniau
sias Amerikos armijoje. Jis buvo sutvertas pirmojo Prezi
dento Washington© laikais. Paroda buvo Heidelberge, Vo
kietijoje, kada septinta Amerikos armija buvo atszaukta ir 
jos kareiviai parsiunsti namo.

tiene mieste; R. Richiene, 
Princeton, N. J., A. Moveriene, 
Reading ir A. Frieliene isz 
Pittsburgh, Pa. Taipgi broli 
Vinca, Baltimore, Md., trys se
serys Lietuvoje ir penkiolika 
anuku ir anūkes.

Gilberton, Pa. — Gerai žino
ma Panele Izabella Butsvinkiu- 
te isz Reading, Pa., duktė pons- 
tvos V. Butsvinku ana diena 
Užbaigė savo X-Ray Technika- 
lisžka Mokslą prie Community 
General Iigonbuteje Readinge.

vius. Kareiviai turi isz anksto 
po szimtine užsimokėti. Jie isz- 
važiuoja. Už kokio szimto my
liu vežikas sustoja prie restau- 
rano užkasti. Kai visi susėda 
prie stalo vežikas atsipraszo del 
valandėlės, iszeina per szinines 
duris ir palieka kareivius tenai 
valgyti ir laukti. O jis sau gryž- 
ta in miestą kitu mulkiu jiesz- 
koti.

reiviui net tūkstanti vardu1 
kompanijų kurios jieszko dar
bininku. Kai kareivis pasiun
čia tai kompanijai savo du do-

SENAS PAPROTYS

ISZ TEHERANO. — Vidru-
-/ZiiLU LCVA IkVlll pCUllAJ OjI OaVU ViU. V4.V“

leriu jis gauna tokia paczia var- am^uose Japonai turėjo pato- 
lu eile, kuria valdžia visiems 
až dyka pristato.

Vienas kareivis užmokėjo 
penkios deszimts doleriu vie
nai kompanijai kuri jam priža
dėjo darba kuris mokes szimta 
doleriu in sanvaite. Kareivis da (
ir dabar to savo gero darbo lau-1 saugotas. Nes tada nepaisant 
kia o kompanija dingo. 1 I

Kareiviams reikia namu, stu- 
bu. Ir czia geras biznis. Cleve- 
lande yra viena kompanija kuri r^s Pagulėjo prie tos partijos 

kuri kara laimėjo.

Kas panaszaus dabar dedasi

gu jeigu ne gražu paprotį. Kai 
I karas kildavo, tai bagetas szei-1 
mynos pasiskirstydavo in par-' 
tijas. Vieni pristodavo vienus’ 
kariaujančius, kiti kitus. Szi-! 
toks pasielgimas užtikrindavo 
kad szeimynos turtas bus ap-i

kas kara laimėjo, szeimynos, 
' turtas buvo apsaugotas nes
nors vienas tos szeimynos na-|

MOTINA

Shenandoah, Pa. f Matas Pe
ša viczius, rtuo 80 William Penn 
numirė Petnyczioj namie nuo 
dusalio. Velionis kitados dir'bo 
prie Locust Coal kasyklose. 
Prigulėjo prie Szvento Jurgio 
parapijos. Paliko savo paczia 
Marijona, sunu Roberta namie; 
seserį A. Traskauskiene isz 
iWilliam Penn ir penkis brolius: 
Blada Shenandoah Heights; 
Juozapa mieste; Prana, Gilber
ton, ir Jurgi isz Pearl Harbor. 
Laidotuves atsibuvo Utarnin
ke, su Szv. Miszomis Szv. Jur
gio bažnyczioje 9-ta valandą 
ryte ir (kūnas palaidotas para
pijos kapinėse.

—< Vincas Navitskas, nuo 
108 N. Bowers Uly., isz miesto 
likos skaudžiai sužeistais laike 
darbo prie Phoenix Construc
tion kompanijos arti Llewellyn. 
Navitskas randasi Locust Mt. 
iigonbuteje.

t Laidotuves a. a. Antano 
Kuczinsko, nuo 309 W. Arling
ton Ulyczios, atsibuvo Panede- 
lyje su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ir palaidotas parapijos kapuo
se. Pereita Sereda apie 6:30 va
landa vakare velionis dirbo 
prie timberiu Packer Nr. 3 Lo
cust Coal kasyklose, ir staiga 
puolė nuo karuko ir nusilaužė 
sprandą. Kiti darbininkai rado 
Kuczinsko lavona karukoje. 
Velionis gimęs Lietuvoj, atvy
ko in czionais daugelis metu 
adgal. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos. Paliko dideliam 
nuliudime: savo paczia Beat- 
res, du sunu Antana ir Vincą 
mieste; penkis dukterys: Vie
nuole S. Marija Celestina, O. S. 
įį\, isz Baltimore, Md., Ona Ko-

Port Carbon, Pa. t Teresa 
duikte Onos Gilienes, numirė 
Good Samaritan Iigonbuteje. 
Velione sirga trumpa laika. Pa
liko savo motina, keletą broliu 
ir seserim Josios tėvas Antanas 
Gillis numirė meta adgal.

APVAGIA
KAREIVIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kiti biznieriai paskolina ka
reiviui automobiliu ir pavėlina 
jam paežiam ta automobiliu va
rinėti. Kareivis pasiskolina ta 
automobiliu ir padeda apie tris 
szimtus doleriu kaucijos kad 
jis automobiliu sugražins. Ka
reivis, žinoma, pasiskolina ta 
automobiliu važiuoti namo. Jis 
nei neskaitęs kontrakta pasira- 
szo. Kai tik jis pervažiuoja tos 
valstijos rubežiu jis yra suim
tas. Biznierius kareivi suaresz- 
tuoja ir parodo kontrakta kuri 
kareivis neskaitęs pasirasze. 
Tame kontrakte pabriežta kad 
nevalia automobiliaus iszvežti 
isz valstijos.
savo automobiliu nuo kareivio; pasiskąito klieno vaikas žuvo, 
ir kareivis netenka savo trijų paskuį tenai ateina ir pasiaisz-

garsinasi kad ji kareiviui su- 
jieszkos namus jeigu jis kompa
nijai duos penkis dolerius. Ka- tenai Perzijoje, kur Premieras' 
reivis užsimoka penkine ir lau- Ghavam atkakliai nusistato del 
kia. Jis ir iki sudnos dienos ga
les sau laukti. Kompanija vis 
pasiaiszkina kad ji jieszko bet 
neranda. Kareivis ir be tos pen
kines gali pats jieszkoti ir ne
rasti.

Kitas geras biznis tai su ra
kandais, baldais, arba kaip czia 
sakoma, su “Furnitureiais.” 
Žydelis paaiszkina kad jeigu 
kareivis pirks visus baldus isz 
jo, tai jis jam suras gera ir pi
gu narna ant raudos. Kai karei
vis visko prisiperka už bran
giausias kainas, kasztus, jis ga
li ant ulyczios gyvenimą pradė
ti, nes Žydelis iszskieczia ban
kas ir pasiaiszkina: “Ui, dabar 
sunku gauti, asz tamstai jiesz- 
kau bet da nerandu. ’ ’ Ir tas ka
reivis gali būti spakainas, tas 
Žydelis jam neras ir nenori ras
ti, nes jis nepaiso kai ji jau vis 
ka pardavė.

Ir kitas geras biznis tai ka
reiviui parduoti gera bizni kai

Perzijos nepriklausomybes ir 
pasitiki ant Taikos Konferenci
jos, o jo propagandos ministe- 
ris kunigaiksztis Mozaffar Fi- 
rouz pritarė Rusijai ir prie jos 
laižosi.

Dabar aiszku visas tas maka- 
molis kuris iki sziol buvo vi
siems mums nesuprantamas. 
Kunigaiksztis Firouz vieszai 
pareiszkia kad Sovietu armijos 
yra P erzi j ai reikalingos ir kad 
Rusija yra Perzams draugisz- 
ka. Ir jis paskui vėliau paaisz- 
kino kad Ambasadoriaus Ala 
prasiszoko kai jis Taikos Kon
ferencijoje pareikalavo kad So
vietai isz jo kraszto iszsikraus- 
tytu. Jis toliau paaiszkino kad 
tas Ambasadorius neturėjo jo
kio ingaliojimo reikalauti kad 
Rusija Konferencijoje pasiaisz- 
kintu.

Bet kas verta atsiminti, tai 
kad tas Ambasadorius nebuvo

Ir

'' į, O' ■" «•

trisdeszimts dienu. Jeigu in tas 
trisdeszimts dienas tas automo
bilius pagenda ar sulužuta, 
pardavėjas moka puse kasztu, 
kareivis kita puse. Bet tas par
davėjas pats taiso ta automobi
liu, tai jis tuos kasztus pataisy
mui padvigubina ir taip karei
vis visus užmoka ir da pardavė
jui gerai užmoka už darba. O 
po trisdeszimts dienu kareivis 
turi ne automobiliu bet tik lau
žą kuris tik ant dumpo palikti 
vertas. ✓

Paskui tas pardavėjas pata
ria kareiviui imti automobiliu 
ant iszmokesczio Kompanijos 
kurios paskolina tam kareiviui' 
pinigus del automobiliaus ima 
apie dvieju szimtu nuoszimczio 
procentą. Vienas kareivis taip 
pirkdamas automobiliu ant isz
mokesczio užmokėjo $1,940 už 
szesziu metu senumo Forduka, 
kuris buvo tik kokiu szesziu 
szimtu doleriu vertas.

Kiti paskolina kareiviams. 
automobilius. Czia irgi geras 
biznis ypatingai kai kareiviai; 
taip skubinasi važiuoti namo ir 
negali rasti vietos ant traukinu. 
Jis pasiskolina automobiliu ke
tindami važiuoti namo. Czia tie 
biznieriai dvejopu budu gera 
bizni varo. Vieni pasiskelbia 
kad jie važiuoja in New York 
isz California ir gali su savimi 
vesztis tris ar keturis karei-

!

Silpnas žiburėlis, 
Pirkioje žibėjo, 
Motina, prie lopszio 
Nerami stovėjo.
Nes lauke toks vejas 
Pute ir žaibavo, 
'Sodno medžiai smarkiai 
Po langais siūbavo.

Ir lietus taip lijo, 
Griausmas 'baisiai uže... 
Luisz jau rodos stogas 
Ir pargrius grintuže!

Meiliai in lopszeli 
Motina žiurėjo;
Jis liūdna dainute 
Neramiai skambėjo.

“Ai audra, nutilkie! 
“Egles nesiubuokit!
‘ ‘Kūdikėlis miega 
“Tad miegot jam duokit!

‘ ‘ Tu galingas griausme 
“Neprikelk sūnelio! 
“Debesiai! sau kito 
“Pajieszkokit kelio!
“Tu miegok, 'brangusis, 
“Griausmas jau mažesnis; . 
“Prie maldų mamytes 
“Miegas 'bus ramesnis.
“Ryt anksti pabusi
‘HT laimingas liksi, 
“Kad saulute ir mamyte 
“Prie saves užtiksi!”

Alcatraz Kalėjimo
Kaliniai Sukilo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

reikia ne tik tuos kalinius nu
bausti, bet ir isztirti, kaip ten 
atsitiko kad kaliniai galėjo su
kilti? Czia kas nors yra kal
tas! Negana pasakyti kad tai 
atsitiko per neapsižiurejima. 
Ne apsižiurę j imas tokiuose da
lykuose yra smerkines. Sar
gai gauna geras algas kaip tik 
už tai kad jie gerai apsižiuretu. 
Dabar del vieno sargo neapsi
žiūrėjimo, keli sargai buvo už- 
muszti, daug kaliniu žuvo, ir 
daugiau sargu ir kaliniu buvo 
sužeista ir kas dar skaudžiau 
tai kad visas musu krasztas 

į sarmata gavo!
1 Subatoj kaliniai pasidavė, ir 
kai sargai ir kareiviai inejo in 
kalėjimą jie rado kad tie trys 
žmogžudžiai vadai, kurie suki
lo priesz sargus, buvo nuszau- 
ti.

Nuszauti ant smert buvo Ber
nard R. Coy, Joseph Paul Cret- 
zer ir Marvin Franklin Hub
bard. Szalia j u policij antai rado 
revolverius. Nei vienas isz tu 
kaliniu nepabėgo. Visi buvo su
imti ir suskaityti. Dabar vis
kas vėl ramu ir tyku apie ta Al 
catraz kalėjimą. Bet neužilgo 
prasidės tardymai dažinoti kas 
tenai atsitiko ir kodėl tie kali
niai sukilo? Slaptoji policija, 
“FBI” dabar tyrinėja ir jiesz
ko prasikaltėliu ir visu tu kurie 
su tais žmogžudžiais vadais su
kilo. Czia viskas da neužsibai
gia, nes dabar pati valdžia no
rės žinoti, kodėl toks nelemtas 
ir nemalonus dalykas galėjo at 

( sitikti tvireziausiame kale j i-1 
me?! Szitas sukilimas atsibuvo 
Ketverge, 5:55 vai., vakare, 
(9:55 vai. vakare E. D. T.).

viską daro ir rengia.
Dabar tiems sukilėliams ne-

to biznio visai nėra. Vienas ka-' stszauktas ir nebuvo nubaustas 
reivis nusipirko saliuna ir tik Paprastai, jeigu Ambasadorius! 
paskui dasižinojo kad tas saliu- taip prasiszoksta jis tuoj aus ra jokios iszeities, jokios vil
nas visai laisniu, gėrimui par
davimo pavelinimo neturėjo.

būva parszauktas namo ir kitas ties. Pabėgti jie jokiu budu 
in jo vieta būva paskirtas.1 negali, jiems dabar tik lieka ar- 

. Ka
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DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.
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Kitas nusipirko vieta gazoliną Reiszkia, Ambasadorius kalbe- ■ bapasiduoti arba pražūti, 
pardavinėti ir paskui dažinojo ^ su savo valdžios žinia ir pa- riszki laivai su atprovintomis 
kad pro jo nusipirkta vieta au- velinimu vienaip, o Premieras anuotais visa ta kalėjimą ir sa- 

' taipgi su savo valdžios žinia ir la isz visu pusiu apsupę sergs- 
pavelinimu kalbėjo kitaip.

Persijos valdžia czia dviem' 
ponam nori tarnauti. Ji pasitiki 
ir Taikos Konferencija, bet ji, 
tuo pat sykiu invertina ir Ru
sijos galybe. Rusija daug ar
eziau prie Perzijos negu Taikos 
Konferencija. > 
Perzai nori užsitikrinti sau. 
dranga, nežiūrint katras lai
mes. Jeigu Rusija suardys Tai
kos Konferencija, tai Perzijos 
Premieras galės sakyti kad jo 
tauta visados 1 
draugiszka; jeigu Taikos Kon
ferencija aplaužys Rusijai ra
gus, tai Ambasadorius Ala drą
siai sakys kad jo krasztas visa 
dos viena ranka laike su Taikos 
Konferencija. Tai czia senas aiszkiai pasakė kad Cretzer ji 

Kiti vadai apie ku
rios slapta policija jau dabar 
žino, yra: Bernard Paul Coy, 46 
metu amžiaus kalinys, kuris 
t ankas apiplesze ir kelis polici- 
jantus paszove pirm negu buvo 

Į suimtas; Miran Edger Thomp
son, 29 metu amžiaus, 
gis ir žmožudys; Sam 
ley, 36 metu amžiaus, 
gis ir razbaininkas;
Franklin Hubbard, 34 metu am
žiaus, vaikvagis, ir Clarence 
Carnes 19 metu amžiaus vaik
vagis.

Valdžia jau dabar isz anksto 
duoda visiems žinoti kad mir
ties bausme laukia visu tu suki- I 
lėliu, jie visi bus apsūdyti ant 
smert už szita sukilimą.

Szitas sukilimas ant Alcat- 
traz salos yra didžiausias ir bai
siausias ir nenesza garbes vi-' 
siems Amerikiecziams. Czia

tomobiliai visai nevažiuoja nes 
kelias uždarytas.

Kiti rado gera bizni ne isz 
paežiu kareiviu, bet isz tu szei- 

I mynu kuriu vaikas ant karo
Biznierius atima iau]i0 guvo. Jie laikraszcziuose

szimtu doleriu kaucijos. kina kad jis arba jie buvo labai 
gavo darba geri sunaus draugai. Paskui1 

nuveszti automobiliu isz De. vieni praszojaskolos, kiti pasi-[ 

troit in California. Jis turėjo 
padėti szimta doleriu kaucijos 
kad jis su tuo automobiliu ne
pabėgtu. Jis ta darba paėmė už 
tai kad jis norėjo važiuoti in 
California ir czia mate proga už 
dyka pats nuvažiuoti. Kai jis ta 
automobiliu nuveže in Califor
nia, tenai biznierius rado kelias 
vieta ant automobiliaus spar
nu inlenktas ar inmusztas, ku
rios tenai buvo kai kareivis pa
ėmė automobiliu. Už tai karei- 

t

Vienas kareivi;

aiszkina kad ju vaikas jiems 
i tiek ir tiek skolingas, kiti pa
rodo to žuvusio sunaus paveiks
ią kuris jie sako buvo nutrauk- 

1 tas ta diena kai jis žuvo. O isz 
' tikro jie ta paveiksią iszkirpo 
I isz laikraszczio ir perdare. Žu- 
I vusio kareivio szeimyna labai 
' greitai intiki ir viską duoda ko 
tik isz jos yra praszoma, del sa
vo vaiko atminties. Dakiti atei
na pas tokias szeimynas ir pa- 
aiszkina kad jie rengia labai

vis neteko savo szimto doleriu 8ražia ,ir garbinga knyga, ku- 
kaucijos. rioje tilps visu kareje žuvusiu-

ti diena ir nakti. Kareiviai ir 
marinai vis areziau ir areziau 

. į slenka prie pat kalėjimo sienų 
\ i ir eina kaip in kara priesz prie- 

sza, ligi dantų apsiginklavę.
Iszejo insakymas nepaisinti 

tu kaliniu gyvasties, bet juos ar 
Sritokiu budui15282^^ ar su sPr°Sstan-

ežiomis bombomis iszžudyti.
Sukilėliai yra seni žmogžu-' 

džiai, pleszikai, razbaininkai, 
vaikvagiai ir tikri latrai. Slap-J 
ta Amerikos Policija “FBI” į 

buvo Rusijai' iau turi vardus visu tu kaliniu 
kurie pradėjo szita sukilimą ir 
kurie nužudė sargus. Sargas 
Miller, kuris buvo paszautas ir 
vėliau pasimirė, priesz mirti,' 
parasze testamenta kuriame jis

politikierių paprotys; in Dieva' nuszove.
melstis bet ir velniui pataikau
ti.

ju kareiviu paveikslai, vardai Lafayette FlSh Alld 
ir apraszymas j u darbu ir gy- JKareivis jieszko darbo. Ir

czia sukeziai randa gera bizni,į venimo. Ar szeimyna prisidėtu. 
Viename Chicagos laikrasztyje^ su auka tokia knyga iszleisti. 
buvo pagarsinimas kad viena Žinoma szeimyna mielu noru 
kompanija turi net tūkstanti prisideda, o tokios knygos ne
geru darbu kareiviams. Kai ka- buvo, nėra ir nebus!
reivis parasze laiszka praszy- 
damas darbo jis gavo paaiszki- 
nima kad reikia prisiunsti sze- 
szis dolerius del padengimo 
kasztu pirm negu jis gali ta 
darba gauti. Kai valdžia suėmė 
szituos biznierius jie rado kad 
8,000 kareiviu buvo pasiuntė po 
szeszis dolerius ir da vis laukia 
to darbo.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVI3ZKA3 GRABORIU3

Laidoja kanas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotavia, 
kriksztiniu, vestuvia ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numetąs 78. 
$20 W. Centra St., Mahanoy CityKita kompanija garsinosi 

kad už du doleriu ji pasiuns ka .

SKAITYKIT 
=“SAULE”=

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

:: Poultry Market
204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Atidarytas: Ketverge, Petnyczioje ir 
Sttbatoje. Visiems draugiszkai 

:: patarnauja ::

Mes parduodame visokiu Žuvįu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. 
Clams, Scallops ir Hard Shell Crabs. 
Taipgi parduodame Viszcziu ir An- 
ežiu. Telefonas 273. į

vaikva-
Schock- 
vaikva
Marvin

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 $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. j ; i i

Saule Publishing Go., 
Mahanoy City, Pa. J


