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PRISIPAŽINO GELEŽINKELIU
GELEŽINKELIU 

>' DARBININKAI
STRAIKOS

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia dabar valdo geležin
kelius ir nori kad visi darbi
ninkai dirbtu pakol Unijos ir 
kompanijos susitaikins. Bet 
dabar žinios pranesza kad gele
žinkeliu darbininkai iszeis ant 
straiku Ketverge, Gegužio 
j(May) 23 diena, 5 valanda va
kare, isz priežasties kad Kom
panijos ir Unijos negali susi
taikinti ant nauju derybų. Jei
gu darbininkai straikos, tai 
fabrikai ir bizniai turės užsida
ryti.

Armijos Eroplanas 
Trenke In Aukszta

Narna; Eroplanas
, Eksplodavojo 

f

NEWARK, N. J. — Penki 
žuvo kai Armijos C-45 eropla
nas susidaužė in augsztus mū
rus Mahattan narna New York 
mieste Panedelyje apie 8:15 va- • 
landa vakare. Eroplanas leke 
isz Lake Charles, La. Dau ble- 
ides padaryta.

’ Sovietai Apleido 
Perzija

NEW YORK. — Teherano 
atstovas Ambasadorius, Ala, 
pasakė Taikos Konferencijoje, 
kad visi Sovietu kareiviai isz- 
sikrauste isz Perzijos, 6-ta die
na szio menesio, taip kaip bu
vo nutarta.

Bet negalima per daug tikėti 
jo žodžiams, nes kitu žinių isz 
tenai neateina. Rusijos ir Per
zijos klausimas vis neiszrisz- 
tas.

Senele Nužudyta

WAYNESBURG, PA. — 78 
metu amžiaus senele buvo ant 
smert perdurta su dideliu pei
liu. Szalia jos lovoje policija 
rado 23 metu kareivi, William 
Headlee. Jis buvo taip pasigė
rės kad buvo visai be sanmo- 
nes.

Seneles sesuo Kate Montgo
mery rado lavona ir paszauke 
policija. Kareivis sako kad jis 
nežino kas jam atsitiko. Jis sa
ko kad jis atsimena kad jis la- 
bai daug gere, bet po tam nieko 
neatsimena.

Policija dabar laiko kareivi 
kalėjime ir laukia pakol dak
tarai ji iszagzaminavos ir isz- 
jtirs ar jis pilno proto.

Czia jūreiviai ant S. S, Ada Rehan linksmai juokiasi ir 
baikauja, kai jie galu gale priplaukė prie uosto. Laivas isz- 
plauke isz San Francisco ir plauke in New Orleans. Kelione 
užėmė asztuonis menesius ir jis New Orleans niekados ne- 
pasieke, bet atsidūrė net in Shanghai, kitame Pacifiko juriu 
kraszte. Kelionėje visokios nelaimes laiva ir jūreivius iszti- 
ko. Kapitonas susirgo ir laikinai isz proto iszsikrauste, jū
reiviai sukilo, didele beždžione isz savo laužo iszsilauze ir 
visus gerai apdaužė ir iszgazdino pakol ji buvo vėl suimta 
ir nudėta. Bet visokiu nuotikiu, laivas priplaukė prie kran
to, toli, toli nuo ten kur ketino plaukti.

Vokietis Pakartas
PRAQUE. — Vokietis Kari 

Hermann Frank, valdžios sek
retorius ant Bohemijos ir Mo
ravijos, kuri žmones vadino 
“Žmonių Buczieriu” likos pa
kartas. Apie 8,000 mate kaip 
Frank likos pakartas. Jis tuks- 
tanczius žmonių iszžude Li
dice mieste atkerszyti už Vo- 
kieczio Reinhard Heydrich nu
žudymą.

Ambasadorius Taylor 
Globos Lietuviu

Paszelpima
RYMAS. — Ambasadorius 

Myron Taylos, prezidento Tru- 
mano atstovas prie Szv. Tėvo, 
sutiko Globoti Lietuviu Paszel- 
pimo darba Italijoje. Kunigas 
Dr. Juozo B. Koncziaus, B ALF 
pirmininko kviecziamas, am
basadorius Taylor sutiko būti 
BALF Garbes Pirmininku Ita
lijoj ai. Gegužio 15-ta diena Ex
celsior name Kun. Dr. J. B. 
Konczius suruosze užkandžius 
Ambasadoriui Taylor pagerb
ti. Dalyvavo Amerikos Paszel- 
pos organizacijų Rymoje atsto
vai (NNRRA, Kataliku, Žydu, 
American Relief for Italy, kor 
poratyvo CARE), Vatikano 
valstybes sekretoriato atsto
vai, Lietuvos ingaliotas minis- 
teris prie Vatikano Dr. St. 
Girdvainis ir kiti. Apie užkan
džius rasze Rymos laikrasz- 
cziai in Amerikos kariu ‘ ‘ Stars 
and Stripes” laikrasztis.

Komunistai Meluoja
Apie Ispanija

WASHINGTON, D. C. —
Komitetas kuris buvo paskir
tas isztirti Ispanijos klausima 
ir pažiūrėti ar tikrai Generolas 
Franco daro visam sveitui pa
vojaus, davė savo raportą. Jie 
sako kad nėra nieko panaszaus, 
ir kad Komunistai arba klysta, 
nesupranta ar stacziai tycziai 
meluoja.

Ministerial Nieko Nenuveike 
Paryžiaus Konferencijose
ISZ PARYŽIAUS. — Netu

riu didžiausiu ir galingiausiu 
tautu atstovai ir Ministerial 
nieko nenuveike Paryžiaus mi
tinguose, kur jie susirinko vi
sam svietui taika iszperete. 
Kodėl jiems nepasiseke nieko 
nuveikti yra visiems mums 
žingeidu ir verta žinoti.

Kaip visose kitose konferen
cijose, taip ir szitoje Paryžiaus 
konferencijoje, Rusija visiems 
koja pakiszo ir visai suardė.

Sovietai da jokiu budu ne- 
drysta priimti taikos sutartis 
del užkariautu krasztu. Ji ne'si- 
jauczią ganai tvirta ir galinga 
iszsitraukti savo kariuomenes 
isz tu krasztu, ir pavėlinti toms 
tautoms eiti in derybas ir pra
dėti bizni vesti su Amerika ir

Nuszove Du Kareiviu
FRANKFURT, VOK., — 

Juodukas kareivis, James C. 
Devone, 28 metu amžiaus pri
sipažino kad jis ant smert nu- 
szove du Amerikieczius karei
vius ana sanvaite. Juodukas, 
kuris pareina isz North Caroli
na aiszkinasi kad jis szove in 
pabėganti Vokieti ir netyczia 
pataikė in kareivius.

Žuvusieji kareiviai buvo ant 
armijos laikraszczio redakci
jos sztabo. Ju vardai: Saržen-j 
tas William Timmons, isz! 
West Haven, Conn., ir Paul R.

planas Trenke In Aukszta Na
ma New Yorke, 5 Žmones Žu

Skelton, isz McKinney, Texas.
Keli kiti juodukai kareiviai 

yra suimti, bet Karo Sztabas 
sako kad juodukas Devone jau 
be jokios abejones yra rastas 
kaltas už tas žmogžudystes.
------------------------- -

Senelis Kareivis

Kareivis, Saržantas Jacob 
Horner, 92 metu senelis, ku
ris kariavo sykiu su garsin
gu kariszku vadu Custer, 
czia kalbasi su Karo Sekre
toriumi Robert P. Patterson. 
Jam paaiszkino kaip szian- 
dien Karo Sztabas veikia ir 
dirba.

Anglija.
Rusija gerai žino, kad jos po

litikieriai ir dipliomatai gali 
savo darba gerai atlikti, tik su 
Sovietu armijos pagelba. So
vietai yra visur neapkencziami 
ir niekas j u nemyli ir negerbia.

Vengrijoje Sovietai yra ne 
tik neapkencziami, bet dabar 
žmones isz j u vieszai ir drąsiai 
szidina ir tyežiojasi. Vengrijos 
gyventojai sako kad Sovietai 
tik su Amerikos pagelba, su 
Amerikos pinigais, ir su Ame
rikos karabinais dabar straksi 
po Europa. Jis mato kad So
vietai kur kas durnesni ir silp
nesni negu Vokiecziai buvo. 
Jie tik laukia pakol Amerikos 
pagelba bus sustabdyta Sovie
tams, tada jie savotiszkai su

DARBININKAI.7.

KOS
Minksztu Anglių Darbininkai 
Taipgi Straikos; Armijos Ero

vo; Vokietis Karl Frank Likos 
Pakartas Pankrasz Mieste*

tais raudonskuriais apsidirbs. 
Vengrai taip sako ir Sovietai 
žino kad Vengrai taip szneka 
ir jie taipgi žino kad czia ran
dasi daug tiesos. Už tai jie ne- 
drysta jokios taikos sudaryti.

Ir kita priežastis kodėl Rusi
ja palaiko tiek daug savo ka
riuomenes svetimuose krasz
tu ose tai yra už tai kad patys 
Sovietai ima prisibijoti savo 
kareiviu. Mažoje Vengrijoje 
randasi apie 630,000 Sovietu 
kareiviu, visoje Europoje ju 
randasi apie 2,000,000.

Szitie Sovietai kareiviai jau 
pamate kaip kapitalistai gyve
na, paragavo laisves ir geres
nio gyvenimo. Jie dabar yra 
neužganėdinti ir nenori gryžti 
in ta vergiszka Rusijos gyveni
mą. Tie kareiviai kurie par- 
gryžta isz svetimu krasztu in 
Rusija, net tik patys rūgo j a ir 
priesz valdžia ružyja, bet ir ki
tiems papasakoja kaip žmones 
žmoniszkai kituose krasztuose 
gyvena. Sovietus baime ima 
kad daugiau žmonių neužsi- 
kriestu ta laisves ir geresnio 
gyvenimo liga. Už tai jie neno
ri kad Sovietai kareiviai par- 
gryžtu namo, jie nori tuos ka
reivius palaikyti svetimuose 
krasztuose, jie visai nenori nei 
kalbėti apie taika ar taikos su
tartis, už tai Paryžiaus Konfe
rencija užsibaigė ir nieko gero 
isz jos neiszejo.

Keli tukstaneziai Sovietu 
kareiviu parvažiavo ant vaka- 
ciju isz Balkanų. Czia, maž
daug randasi Sovietu kareiviu 
szitiekos: Rumunijoje, 700,000, 
Bulgarijoje 280,000, Austrijo
je 130,000. Nors ir szituose 
krasztuose žmones badauja, 
bet tie kareiviai parvažiavo 
namo ir pradėjo savo namisz- 
kiams pasakoti koks geras ir 
gražus gyvenimas tenai, ka

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — Vidaus Sek
retorius Krug iszleido insakyma, kad vis
os Minksztos Anglies Kasyklos nuo dabar 
bus po Valdžia. Kompanijos atstovai pri
žada ant visko su Valdžia sutikti. Lewis- 
as sako kad jis nežino ka jis darys! Mai- 
nieriai dabar laukia ka ju bosas Lewisas 
pasakys. Jie Prezidento Trumano insaky
ma visai nepaiso. .

rusaHr mes
NEW YORK. — Ar mums 

patinka ar nepatinka, ar mes 
Katalikai ar Cicilikai, ar De
mokratai ar Republikonai ar 
bagoti ar ubagai, mes turime 
dabar iszmokti kaip su Sovie
tais sugyventi. Sakykime ka 
mes norime, bet turime prisi
pažinti kad Rusija dabar yra 
viena isz didžiausiu ir galin
giausiu tautu ir su ja turime 
skaitytis.

Mes žiūrime in Ruskius kai
po in nemokytus buržujus, pa
prastus skarmalus, jie be tikė
jimo, be doroves, užsilikę, 
veidmainiai, melagiai ir kitu 
isznaudotojai. Bet visgi musu 
susiedai ir gana.

Mes matome kaip jie dabar 
nori Anglija in antra vieta pa
stumti ir patys Europoje viesz- 
patauti. Jie žiuri in mus ir sa
ko, kad mes norime Anglijos 
imperija palaikyti ir juos isz- 
stumti. Sovietai dabar nori 
Anglija taip nualinti kad jie 
taptų antraeiline tauta kaip 
Prancūzija, Vokietije ir Japo 
nija. Reiszkia butu tik dvi ga 
lingos tautos: Amerika ir Rusi 
ja.

Sovietai nori visa svietą už 
kariauti ir žmonija pavergei. 
Mes norime visa svietą iszlais 
vinti ir žmogų iszaugsztinti.

Sovietai prisibijo Amerikos 
doleriu ir Amerikos sprogstan- 
czios bombos. Amerikiecziai 
bijosi Sovietu propagandos ir 
revoliucijos.

Sovietai nieko nesupranta 
apie laisve ir lygybe. Jie tik 
vienos knygos mokslincziai: 
Markso knygos. Amerikiecziai 
turi ir pripažinsta Konstituci
ja, Teisiu Bilą ir Nepriklauso
mybes Nusistatymą.

Sovietams spaudos laisve vi
sai nesuprantama. Anot j u, 
kieno vežime važiuoja to ir 
daina riesk. Sovietai garbina 
valdžia ir valstija ir sako kad 
žmogus turi valdžiai nusilenk
ti ir valstijai tarnauti. Ameri
kiecziai visur galva guldo už 
spaudos laisve. Mes žiūrime in 
valdžia kaipo in žmogaus tar
ną, nes mes sakome kad ne 
žmogus valdžiai sutvertas bet 
valdžia žmogui. Reiszkia 
mums žmogus daug daugiau 
reiszkia negu valdžia ar valsti
ja. O Sovietais kaip tik atbu
lai.

Rusija nieko neinsileidžia in 
savo kraszta. Amerikiecziams 
nevalia važiuoti in Rusija ir 
pasižiūrėti koks tenai rojus 
randasi. Ir tai suprantamas 
dalykas, nes Sovietai nenori

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Ana 

an'glu 
‘ ‘Kaip 
tu.” Knyga parasze Daktaras

diena užtikau knyga 
kalboje, užvardinta 
Iszgyventi Szirnta Me-

| ri'ka. Tie kareiviai sau Anglai-. 
takes pasirinko, kai ežia Ame-, 

. rikoje, ne viena mergele pasili-Į 
ko tam kareiviui isztikima, 
jam laiszkus rasze, jo laukte 
lauke parvažiuojant. Lauke lr( 
nesulaukė, nes jos berneliui 

. svetimtaute patiko. Viskas'bu- 
a c gerai kol karas tenai Euro -, 

mokykla? 
Į

Atsakymas: — Taip. Vyrai 
I ir moterys, kurie isztarnavo 99 
dienu arba daugiau ir kurie 
yra garbingai paliuosuoti nuo 
tarnybos gali naudotis GI Bt- 
liaus szvietimo parupinimais, nyczia 'kiekviena menesi atsi- 

• arba oficialaus paskelbimo ka- minkite savo mirusius drau- 
' ro pabaigos, kuris laikas voles- gus. Iszklausykite Szv. Misziu 
uis.

sza, kad jo girdėjimas ant tiek 
sublogejo kad beveik visiszkai 
negirdi. Nori žinoti ar gali pra-Į 
szy ti Vet erans Administration į 
del taip vadinamo “Hcaiing 

i • ■ i t + io l l Aid.”; reivis buvo pat mosuotas 1944
m. Jis dabar nori žinoti ar pa-! Ats. — Taip. Mes pasiunte- 
gal GI Biliaus gali gryžti in me form 526 ir patariame pra-

VETERANAMS
PAGELBA

Kkniisimais: — Szis buvęs ju- 
paliuosuotas 1944

James Martin Peebles. Mes ty- P°iG siautė, nors ta palikta ii
ežia pasiteiravome apie ta dak- apvilta mergele namie tylia 
tara ir raszytoja; radome kad' ver-ke.
jis gimė 1822 metuose; savo
knyga parasze 1884 metuose, as?aras lieti ir Lozorių giedoti, 
ir pasimirė 1922 metuose. Tai j pa!bar tie kavalieriai jieszko 
vienas raszy to jas kuris isz tik-/divorsu> norį tu svetimtaueziu,

Dabar tos svetimtautes ima

szyti “Invalido pensija” del 
tarnyboje gautu sužeidimu. 
Gausi mėnesinius mokesezius, 
gydijima ir “Hearing Aid.” 
'Tamstai praneszeme ka daryti.!

PASTABA: — Pirma Pet-

DĖpliosnatu Galvosūkiai

;vo žinojo ka rasze ir .gyveno 
Kaip jis rasze.

lyisos szitos nelemtos strai- 
koS parode kur Amerika eina 
ir ko musu vadai nori. Daihi-

nusikratyti.
Kaimyno pieva vis žalesn 

susiedo žmona vis meilesne.

įlinkai straikavo už tai kad jie 
norėjo gauti daugiau mokėti; 
kompanijos užsidaro savo fab
rikus, už tai, kad jos nenorėjo 
darbininkui daugiau duoti. Bet 
ežia da ne visa pasaka.

Czia per szitas straikas, ir 
vieni ir kiti jieszkojo jiegos ga
lybes. Darbininku unijos vadai 
pasijuto kad jie galingesni už 
visas politikos partijas, ir da
bar norėjo savo tas naujas jie- 
gas parodyti. Fabrikantai jau 
seniai su savo pinigais valdo 
partijų vadus ir dabar nori 
valdyti. O valdžia, kuri suside
da isz politikierių kuria puse 
palaikyti.

'Galimas daigtas kad 'susi
lauksime naujos galingos par
tijos, 'kuri linfks daugiau in kai
re. Darbininku unijos vadai 
jau, savo jiegas politikoje paro
de. Nors jie pralaimėjo, bet 
visgi pasirodė kad jie kita kar
ta gali koja pakiszti ar vienai 
ar kitai partijai.

--------"-------- Kl. — Ar kiekviena valst’ja
Amerika gali pasigirti kad duoda bonus visiems Antro Pa- 

czia mes turime viena divorsa saulinio Karo veteranams?
del penkių ženybu. Reiszkia isz 
penkių porelių viena suirs.

Tie kurie dabar rūpinasi 
apie maišia del badaujanezios 
Europos sako kad ims apie tris1 
metus surinkti ir sutaupinti 
gana maisto iszmaitinti Euro
pos ’badaujanezius. Jie nieko 
nesako kaip tie žmones peri 
tuos metus iszgyvens pakol 
mes jiems to maisto pristatysi
me.

Iki dabar visi mes galėjome 
kalbėti, tikėti ir svajoti apie 
ateiti kaip mes norėjome, kaip 
mums patiko; bet dabai? mes

Komunistai Vengrijoje da
bar tariasi ir rengiasi sukilti ir 
savo valdžia investi pirm negu 
esamoji valdžia suspies suda
ryti taikos sutartis su Anglija.! 
Jau dabar Komunistai valdo 
visus policijantus ir radijo sto-' 
lis, ir jau ima valdyti armija.1 
Komunistai dabar jau rengiasi 
nutraukti visus santykius su' 
Anglija ir Amerika. Czia da 
gali visko 'būti.

Dipliomatai ir visi valdinin
kai tikrai susirūpinę. Jie mato 
kad dabar pasikartoja ta pati 
pasaka kuri buvo priesz Muni- 
cha kai Hitleris visa svietą

i ir priimkite Szv. Komunija.
—-Gath. War Vet., 602 Empire 

State Bldg., New York.

A.ts. — Musu rekordai rodo, 
kad tik sekanezios valstijos pa-! 
rūpina bonus Antro Pasaulimo 
Karo veteranams: Vermont, j 
New Hampshire ir Massachu
setts. Kitos valstijos svarsto ta 
klausima.

Kl. — Žmona kareivio rasze, 
kad jos vyras tarnavęs kariuo
menei virsz metus; praeitais 
keliais menesiais jos abudu 
vaikai visa laika sirgo, ir ji jo
kiu budu negali juos užlaikyti. 
Klausia kada jis'bus paliuosuo- 
tas ir ar gales gryžti namon?

Ats. — Patariame gauti nuo, 
gydytojo laiszka, kad vaikai 
tikrai serga. Pasiusk ta laiszka • 
savo vyrui ir jam pati para-j 
szyk apie savo reikalas del vai
ku ligos, ir pasakyk jam paro
dyti tuos laiszkus jo virszinin- 
kui ir tegul jis praiszo, kad jis 
laikinai butu paliuosuotas. Jo 
vyriausias karininkas praszys 
Amerikos Baud. Kryžiaus pa
tyrinėti visa delyka ir kada vy
riausias karininkas gaus viską 
jis nuspręs ka daryti.

I Kl. —Skaitytojas pranesza,1

Sovieto Naujas 
Ambasadorius

Nikolai V. Novikov buvo 
paskirtas kaipo Rusijos am
basadorius Amerikoje. Jis 
užėmė vieta Andrei A. Gro
myko, kuris dabar visa savo 
laika gali paszvesti Taikos

jau turime ne tiek svajoti, kiek 
dasižinoti kas atsitiks ir kas 
gali atsitikti. *

1 • • ~ ”11

Daug girdime ir daugiau 
skaitome apie ta baisia 
skola kuria musu kirasztas tu
rėjo užsitraukti per ikara. Kai 
mums tie politikieriai ir moks- 
linciziai kalba apie tuos milijo
nus ir bilijonus tai mes beveik 
nieko nesuprantame. Mes nie
kur da neesame mate milijoną 
ir nepajiegiame skaityti iki bi
lijono.

kinuose paskandino. Vai-i“ »ori nuPirkti draul^ 
džios žmones seka Sovietu ar- nama- Kui tini, paduoti apli- 
niijos žingsnius ir mato kad del valdžios gvarantuo- 
czia kartojasi tas pats kaip ir iamos paskolos ?
su Hitleriu. Amerikos valdžia 
jau taip susirupinus kad ji sa
v o valdininkams draudžia sa -
kyti prakalbas kurios užgauta skolinimo 
Rusija ar mus da labiau inpy- bus 
kintu. Taikos Konferencija da-
bar pasirodys mums, ir mes, 
pamatysime ar Anglija, Ame
rika ir Rusija galės susitarti.

Moterims tu “nylon” pan-

Konferencijai. Naujas Amba
sadorius Novikov yra gerai 
apsipažinęs su visais diplio- 
matiniais reikalais, nes jis 
tankiai Gromyko vieta užėmė 
kai tas buvo kitokiais reika
lais užimtas.

Bet galime biski geriau su
prasti kiek Amerika insiskoli- 
no, kai mums pasako kad Ame
rikos skola yra tokia baisiai di
dele, kad kiekvienas Amerikos 
pilietis skaitant visus: * Ir vy-

Ats. — Gali praszyti per sa
vo vietine banka, paskola 
draugyste, arba kita pinigu pa- 

agentura. Kada jie
patenkint, kad paskola 

tvarkoj, jie pranesz Veterans 
Administration ir kaip rapor
tas padarytais apie verte turto, 
nusprendimas bus padarytas ir 
tavo praszymas iszpildytas ar
ba atmestas.

cziaku dabar hutu gana, jeigu 
jos tik pirktusi kiek joms rei-Į 
kia. Kiekviena moteris ir mer
gina gautu viena pora kas an
tras menesis. Bet gaila kad tos 
bobos tokios godžios, stveria

Suma turi būti tinkama. Ga
lėsi atmokėti paskola in 25 mo
tus mokėdamas 4%, ne dau
giau.

Kl. — Buvęs marinas prane-

rus, moteris, vaikus, senius ir kiek tik j u akys pamato.
kūdikius; yra dabar skolingas 
daugiau negu $6,000.

Ispanijos židinys da. tebera 
pavojingas Europos ramumui; 
nes ten kylanezios kibirksztys 
gali inžiebti platu gaisra.

Kaip karo laiku, taip ir da
bar vyrai ir moterys, vaikai ir 
mergaites eina po saliunus, 
lanko visokius barus ir kliu- 
bus. Tai yra kokteilio laikotar
pis, prie kurio eina smarkus, 
apkartę ir tuszti pokalbiai ir 
d a tusztesni kiszeniai.

Amcrikiecziai kareiviai, ku
rie apsistojo Anglijoe pasirin
ko sau mergele ir tenai apsiže- 
ui jo. Musu laikraszcziai iszgy- 
re tokius kareivius ir aiszkino 
kai taip darydami jie da ar- 
ęziąu suriją Angliją sų AąįC-

Sako kad bus daug daugiau 
vyrams marsžkiniu ir visokiu 
apatiniu. Ypatingai bus dau-i 
giau pigesniu drapanų. Iki 
sziol buvo galima pirktis 
marszlkiniu už $15 kiek tik no
rėjai, bet už pusantro dolerio 
negalėjai nieko rasti.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,. . . 50c 
SAULE PUBLISHING CO., 
, MAHANOY CITY. PA.

Toki Kaip Jisai
Jonai — Matau kad laik- 

raszcziai raszo tankiai apie 
kokius ten “Idiotus.” Pasa
kyk man, koki tai žmonys?

Mikas — Sziur! Asz tau
iszaiszkinsu, kad tie j e žmo 
nys, tai yra, kaip tu!

Skaitykite “Saule”

Geriausi Beis-Bolininkai

Phil Cavarretta isz Chicago ir Hal Newhouser isz De
troit yra laikomi kaipo reikalingiausi ir geriausi beis-boles 
žaidėjai visoje Amerikoje. Jie ir sziais metais žada atsižy
mėti.
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Kai Ministerial ir dipliomatai susirinko Pariužiuje iszriszti sunkius klausimus, kur 
yra invelta visokios sutartys sutikimai ir užgrobimai, jie rado Turkijos klausima sun
kiausia. Tamsesne vietos ant žemlapio parodo tas tautas ar krasztus kurie skiria Tolimus 
Rytus nuo Viduržemio Rytu Czia susiduria ir susikerta Rusijos reikalai su Anglijos ir 
Amerikos. Czia. iszkyla klausimas del Dardanelles Salų ir Viduržemiu Juru. Czia Anglija 
dabar valdo ir turi valdyti, bet czia taipgi ir Rusija nori inlysti. Tie maži laiveliai parodo 
kaip svarbu Anglijai palaikyti szitas salas ir valdyti tas juras, taipgi parodo, kodėl Rusija 
dabar nori tas paezias vietas. Isz to iszkilo visi nesusipratimai ir susikirtimai, isz to ga
li kilti ir kitas karas!

—$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.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pul
tus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
Tiinaliszka apraszymas, 202 pus. 85c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 105 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ms- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
zavo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52
puslapiu, ...................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20e

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 girrios ir Ant nernuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

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

igonus. 45 puslapiu.....................15c
! No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už eavo poną 
61 puslapiu ................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du brole* 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT '
“SAULE”

ISTORIJE apie Gregorius 
------------------ Isz Numirusia 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

25<

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

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. ..............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
kei imas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziute? 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; Osieczne. 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
okas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........Loc

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas Kuczids naktį. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriam.; Klara; Nuspręsta
sis: A’xt 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; Dittas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu................... .......................15<

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; Eas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 pmtfapin ......................... 15'

Jeigu užraszysite savo drau 
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybia per 
visus metusi

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per nsatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; V ieszpats Jezus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egb 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puil/ 
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.................... 25«

No. 162 Trys istorijos apie Bais* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .......... 10a

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 apk 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ka- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prast- 
ženKelis; Duktė malkakerczio. 121 
ouslapiu ......................................... 25s

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvame; Su Dievu; Grigo Kale- 
etos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo muan 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiai 
atsitikimu; Nusiminimas geno jaunl- 
ikio. Suvirsz 100 pustoniu......... 25«

No. 172 Dvi istorijos apie Dufcte 
Mariu; Sruoli# isz Lietuvos. 68 
poslapiu ..........................................15e

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

Nu. 175 Paeiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
yymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keikta Juoku ir Paveikslo, 
Preka .......................   Hf

Adresas: ' ;l i 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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NEPAZINSTAMIEJI
(Tasa) Generolas Nepasitiki

myliu ja. Ir dėlto ji man už vi- i keliu 'beginejanczias akis, in tam padovanojome. Ji tyre ma- buvo kitoniszką, negu kitu 
sa pasauli kilnesne, gražesne, jos gražia krutinę, balta kaklu, ne, asz tyriau ja. Abieju žo- mergaieziu. Jos veidas, akys, 
brangesne. Bet jeigu ji iszva- Ilgai cjome. Daug ko kalke-'džiai buvo labai reikszmingi ir kurios mane begaliniai žadino," 
žinos, nesusitiksiu, nesusipa- jom. Daug inspudžiu viens k i-' labai indomus Visa jos eisena labai gražiai szvite jo. Žodžiu, 
žinsiu? Nesvarbu. Vistiek ja —.—---------- -----—-------— Ijį visa nuolat daugiau mane vi

ky ti? Sugavo, tarė Juozas, ir 
susijuokė.

> Linksmumas sziek tiek paki
lo. Apsukę pora sykiu takeliu, 
ejome namu linkui.

Szitia naujiena norėjau ir ki
tiems savo pažystamiems, pa
sakyti, nes skelbimu da nebu
vo iszselgta. Eidamas miestelin, 
užsukau pas Joną. Jis- ilsėjosi 
gryžes isz keliones.

Buvo vakaras, vienok ne ru
denis, bet vasaros, vėsus, szil- 
tas, permatomas. Oras kvepėjo 
gaivint neziu aromatu ir mine
ralo vandenų garo persunktas, 
truputi dregnavo. Visur pilna 
žmonių! Gatve vaiiksztine jo 
būreliai Žydu jaunimo senu 
papratimu nuniuodami semi- 
tiszka meliodija.

Jono langais iszejo verandom 
In ta paezia veranda iszejo ir 
kažkokios ponios'kambario du
rys, kuri 'būdama gimine, sziuo 
tuo Joną geibdavo.

Asz sėdėjau Jono kambaryj 
prie galo stalelio paezioje ker
tėjo kambario ir lėtai kalbėda
mas dairiausi in lauka. Jonas 
atsisėdo prieszais. Buvo tylu, 
ramu.

— Žinai ka, sziandien gryžo 
ta panele, kurios lovoj nakvo
jai, ir labai maloniai nusiszyp- 
sojes, pažiurėjo man staeziai in 
akis, rodos, kad tuojau visas 
kurortas atgis, praszvis, o 
mudviejų gyvenimas stos in 
nauja vaga., ir Angelyte, ir visa 
szeimyna gryžo.

Taip, gryžo. Asz nakvojau 
jos lovoje, niekis: leido ir nak
vojau, nieko juokingo. Bet An
gelyte? Kas, kaip? Ji? Ir 
karszta kraujo srove perbėgo 
per kulia. Szirdis, lyg sugautas 
pauksztis, suplastejo, veide de- 
ge kraujo srove, 'bet Jonas jos 
nematė, mat, 'buvo vakaras. 
Asz jau pirmialu buVau keletą 
žodžiu apie ja girdėjas, dabar 
tariausi pamatysias. Szirdyj ja 
jau karsztai mylėjau, jau ilgė
jausi, troszkau jos, vaizdiną,usi 
ja. Ji buvo mano sapnu kara
laite, mano meiles dievaite, 
mano jaunystes turinys. Dabar 
aisz gyvenau ten tolimame sap
nu pasaulyj ir laukiau jos, ku
ria jau mylėjau, rodos nuo ne
atmenamu laiku. Iszgirdes jos 
varda iszgirdau mano szirdies 
baisa: “J,” ta, kurios asz nuo 
neatmenamu laiku ilgiuos, ku
ria viena ežia, žemeje, težinau. 
Dabar ji atvažiavo. Asz ja pa
matysiu. ’’

Jonas pradėjo juokaudamas 
plepti. Asz mažai ji girdėjau, 
man kita kas rūpėjo.

Sztai pasigirsta verandoje 
linksmas klegesys. Pro atvira 
Įauga žavins juokas ir nekaltu 
vaikucziu kriksztavimai var
žėsi in mudviejų maža. kamba
rėli, perkirsdami vėlybo vaka
ro aklaja tamsa.

Priesz Įauga verandoje atsi
rado jauna mergaite. Ji mud
viejų nemato, nes kambarys 
buvo labai tamsus. Mudu ja 
priesz melsva dangaus skliau
tą aiszkiai matome. Jonais man 
kumsztelejo ir pasznabždomis 
tarė: “Tai Angelyte.” Neži
nau, kokios brangenybes buvo 
tame 'žodyje sukrautos, kiek 
gy vybes jame užburta ir kiek 
milžiniszkos jėgos. Jis mane, 
kaip ugnies vilyczia, pažadino. 
Ir nuo to smūgio prasideda ma
no naujas gyvenimas.

* * *

Pro vakaro sutema matėsi 
man akyisna gražus žemes die
vaites paveikslas. Tai buvo 
Angele. Kiekvienas jos judesys

Generolas Dwight D. Ei
senhower kalbėjo in Senato
rių Kariszka Komitetą ir 
staeziai pasakė kad jis mažai 
vilties turi in Taikos Konfe
rencijas ir sutartis, ir reika
lauja kad Amerika palaiky
tu dideli ir galinga vaiska 
kad ir taikos laiku. Jis nori 
kd visi jauni vyrukai eitu 
karo musztra nors vienerius 
metus.

mylėsiu. Ji mano iszsvajotoji 
dievaite, ji bus mano dvasios 
žadintoja visada.”

Taip galvodamas atrakinau 
kambario duris ir inejas sėdau
si raszyti.

*1^

Nuo szio vakaro kasdiena 
maeziau ja, bet artimesniu pa- 
žineziu neturėjau. Kartais 
vaiksztinedami sodno graižiu
siai takeliais susidurdavome 
akis in aki, bet giliai tylėdami 
prašilę ūkdavome nesisveikine. 
Mano szirdis laibai smarkiai 
plakdavo, o skruostus užlieda
vo karszta kraujo srove. Kru
tinėję jausdavau begalini jaus
mu sukuri. Rodėsi, kad aplin
kui nieko kito nėra, tik ji vie
na.

Gali ir jos pamėginti!1

V a rgsz ai tie v y ra i, 
Ka atsimena apie szeimyncle

gerai,
Kad po jo mireziai vargus 

nekentėtu,
Ir motinėlės vaikai klausytu.

O paeziulo sau manstina 
juokėsi su szaipus,

Ir su dideliu džiaugsmu,
Numirk kagreieziau

Tai man bus daug geriau.
Kada pinigu turėsiu,

Tai gudresni ir jaunesni

žavėjo, žiobė jausmuose skaid
ria grožio liepsna. Kad ji 
vaikszcziojo, kaip žali liepa 
siūbavo; rodos, niekas pasau
lyj taip gražiai nemokėjo 
vaikszezioti. O iszkelta, grak- 
szti krutinę, rodos dievingomis 
rankomis iszkaltas baltas mar
murais pilnas gyvybes, vilties, 
troszkimu, guodu ir malonios 
jaunybes. O veidas! Asz nesu 
nieko gražesnio mates už vilnų 
simetringa veidą, už tuos dan- 
giszkai beszypsanczius skruos
tus, gelsvai palaidas kasas. Jos 
kasos gražiai nusidraikiusios 
ant baltųjų pecziu ir nekalto
sios ikrutines gražiausiais per
lais žibėjo. Jos akys nekaltes
nes už pavasario skaiseziuo- 
siuis žiedelius, gilesnes už 
žvaigždėta žiemos nakti.

Tokia ji buvo graži. Joje nie
ko žemiszko, viskas prakilnu, 
dangiszka.

* * *

Padainavo, pabėgimojo, nusi
juokė skambiu, gausiu, muzi- 
kalingu juoku ir dingo. Asz, in 
brides in skaidrius dvasios ty
rus, jaueziausi dangų priaugės. 
Atsistojau ir paspaudės drau
gui deszine iszejau in tamsia 
gatve. Languose szviete žibu
riai. Baltds-raudonos szviesos 
sroves driekėsi gatvėn. “Ke-, 
lios dienos, kokia atmaina!: 
Delko atmaina? Ji atvažiavo.' 
Tai kas, juk ir ji paprasta me-r-į 
gaite, kaip ir kitos. Ne, ji . visai i 
kitoniszką, ji ypatingesne, ji 
skiriasi isz visu. Jos da neina-' 
ežiam, nekalbėjau su ja, bet jau

Rodosi, kad jos esybe savo 
stebuklinga szviesa užlieja vi
sa gamta ir mane. Jos akys ir 
kažlka paslapczia kalbėdavo, 
tik asz nežinojau ka. Žinojau 
tiktai, kad ji manės mylėti ne
gali, ir asz to isz jos negaliu 
laukti.

Skruostai kažko neramiai 
banguodavo, lyg Palangos ju
ru neramusis pavirszius ir at
verdavo man jos sienos paslap
tį.

Visgi ji mane myli.
Viena, saulėta ryta ilgai 

vaiksztinejau Nemuno krante 
gerdamas sikaisieziuls krikszto- 
linius spindulius ir akimis kla
jodamas po mėlynojo dangaus 
gilybe, sidabrinėse bangose pa
skendusia. Mano dvasia jaus
dama gamtos gražybe nesu
prantamai ilgėjosi. Sodno ta
keliu Angele ėjo ir neramiai 
žvalgėsi. Ko ji jieszkojo? Neži
nau.

— Koks gražute rytas, tariau 
in ties manim sustojusia, di
džiu vargu nugalėjęs savo ne
drąsą ir nerimą.

— A, labas, laibas. Jum, tur 
but, kupina szirdis jausmu! 
Bet ankstokai atsikeliate, ma
niau asz pirma in Nemuną 
ateisiu.

— Asz ankstokai visada ke
liu. Gal eisime, ežia toks malo
nus sodnas! Ji pasisuko ir lė
tais žingsniais pradėjo eiti.

In Vorcestorio nuvykau, 
Ant trumpos valandėles,

N a u j iena iszgirdau, 
Ir sau užsirasziau.

Badai kelios bobos ten yra,
Kožna paniekina savo mylima, 

In lakupa tankiai sodina, 
Nuo visokiu asilu vadina.

Bet vyrai tame kalti,
• Nuo bonkutes nenori 

atsitraukti,
Akis užsipylė per dienas, 
Neiszsipagiriojus ne vienas.

Isz ju girtybes kiti, 
Bobeles prie saves vilioja. 
O kada bobele pasileidžia, 

Vyrai jaias apleidžia.
Bukite dorais del savo, 

Nepraleidinekite savo doleriu.
Jtisu bobeles jus neapleis, 
Ir neuižisidaivines su kitais.

t- sje $Jc

Jau tai laibai negerai, 
Jeigu niekai tėvai, 

0 gal taip reikėjo padaryti, 
Kad “bizni” geriau varyti.

Ne taip da labai senei.
Susitarė keli binieriai, 
Vakarėli sau padaryti, 
Ir kitus ant linksmybė 

užpraszyti.
Kelios dukreles nežino in kur 

nupiszkejo, 
Tėvai jieszkoti turėjo, 

Trys dienos suėjo,
Padaryti krivulę turėjo, 
Kad dukrelių jieszkoti, 

Už tai smalkiai nukoroti.
Ant galo kur ten surado

1 a k up oje u ž d a r y t as.
Tegul jaisas velniai, 
Už tai labai gerai,

Ar tiktai vyrams lakupe

vyra gausiu,
Jau neviena taip’ prisigavo, 
Po smert vyro, kitokį gavo.
Taip, gerus laikus turėjo, 

Automobiliais traukosi, 
vaiku nežiūrėjo,

O ant galo, tas pasidaro:
Tais metikas ‘ ‘ bomas, ’ ’(

/ Pinigus paemes, iszbego 
in svietą,

Su kita tokia boba,
Ir susiporuoja,

Ir volei koki laika ulevoja.
Tegul Dievas baudžia tokias 

bobas
Katros nori pirmutini vyra 

. numanyti,
Arba su juom atsiskirti.

Vienoje vietoje užtikau sena 
neiszmanele,

Kuri save jauna mergina 
prasimanė, 

Sako kad tik devyniolika 
meteliu, 

O jau motina keturiu vaikeliu,
Su visokiais vyrais

‘ ‘ monkina, ’ ’
Per naktis girtuokliauja, 

. Po saliunas bėginėja, 
Ant dorųjų užpuldinėja,

Neprižiūri namu, 
Nei vaikui

Ant to užbaigų su moterėlėms 
daina.

SKAITYKIT 

“SAULE” 

PLATINKIT!
Asz žiurėjau in jos veidą, in ta- sedeti, a/wwvww

Vyrai Merginu Vassar Kolegijoje

Pasiskaitymo Knygeles
I --------- !
I

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 2tM

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias;' 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko' 
pasaka); Užliekos isz Senovės Į 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Sanio Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Mokytoja Susan Turner ežia Anglu stilistikos ir raszybos mokina in Vassar Kolegija, 
Roughkeepsie, N. Y. Czia vien tik merginos yra priimamos, bet dabar kai tiek daug ka
reiviu reikalauja kad jiems butu vietos kolegijose, tai ir czia jie yra priimti. Bet jie nega
li czia gyventi, ir negales mokslo laipsnius isz szitos kolegijos gauti. Ir vargiai jie daug ko 
czia isz knygų iszmoks.

| Įlojo. Kokios laimingos tos va
landos, kurios prabėgo drauge 
su ja Nemuno alėjose! Koks 
gražus tas dangus isz kurio bi- 
le skaiseziausi spinduliai in 
A ugeles 'kasas! Kokia graži jos 

i kalba, jos alsavimas. O malo
nus nusiszypsojimai ir skam- 
balinis juokas! Kaip tai visa 
man buvo artima, sava, reiiksz- 
ra ingiai!

— Kaip gražiai blizga Ne
muno bangeles.

— Taip. Blizga. Blizga ir 
Tavo akys, kupinos jaunystes, 
džiaugsmo ir kažkokio ilgesio, 
pamaniau. Nemunas isz tiesu 
blizgėjo, žalios bangeles mili- 
jonis spindulėliu szvytravo. Jo 
dugne szypsojo saule, slankio
jo szilka-siparniai debesėliai, 
draikosi dangaus mėlynė. Jo 
dugne atsimuszo ir jos Angeles 
grožis.

* *
Va i'k'sz c z i o j o m c u 1 y c z i uik o - 

mis, sėdėjome sodelyje, gėrėjo
mės gražiuoju Nemunu, Vy
tauto aszarelomis, gėrėjomės 
savo paežiu jaunyste. Asz jau- 
cziau, kad szalia musu vaiksz- 
to gyvenimas, gražus gyveni
mo augalas, graži Kūrėjo pal
me. Laimingas buvau, kad ma
no žodžiai rado jos gražioje 
sieloje uosta, kad galėjau juos 
kaip žiedą kekes, gražiu vaini
ku jai mesti po kojų. Ah! Ji 
klauso manės ! Ji klauso ir per
gyvena ta, apie ka jai kalbu! 
Asz turiu drauge, turiu ja kuri 
mainės klausosi, kuriai galia 
pasisakyti. Ko man daugiau? 
Nieko. Kalbu asz sienoms, jos 
neatsiliepia. Kalbu asz me
džiams ir gėlėms, nesupranta. 
Kalba nakeziai ir žvaigžde
lėms, jos manės negirdi. Tik tu 
viena mane girdi, tik tu viena 
gali mane suprasti, gali atjaus
ti, gali nusiszypsoti.

Isz Nemuno pakilo pilku 
miglu debesėliu, laukuose su
griežė griežle, susznioks'zte 
Vytauto piliakalnio medžiai, 
sutemo naktis. Mudu stovėjo
me prie versmes.

Tik staiga, lyg isz žemes isz- 
dyges, priesz mus atsirado 
Juozas, irgi toks pat mokslei
vis, kaip ir mudu su Angele. Su 
juo priesz keletą dienu susipa
žinau ir susidraugavau, nes bu
vo tai tikras Žemaitis, malo
nus jaunuolis.

Juozas buvo aukszto stogo, 
laibas, gražios galvos, gyvu, 
sanjautemingu akiu, malonaus 
veido. Vilkėjo paprastai, nesi- 
puosze. Gyveno irgi paprastai, 
daug prasteziau, negu asz.

— Sztai Juozas. Bukite pa
žystami, tariau.

Angele pasisveikino, keletą 
sykiu pažvelgė Juozui in veidą, 
bet juoda tamsa ji donge ne
permatomu szeszeliu ir neisz- 
dave. Asz maeziau, kad Angele 
sumiszo.

— Praszom ateiti rytoj. Asz 
kitaip pono Juozo ir nepažin- 
cziau! Kažkaip iszejo jai isz 
kalbos. O dabar asz jau skubi
nu namo, mamy te barsis, kad ii 
gai vaiksztineju.

Lydejome.
Ir da, — Prieszais beatei

nanti ir ta panele, kurios lovoj 
pirmąją nakti nakvojau.

— Laibas vakaras!
— Geri, gerai! Labas, labas! 

Gyvai ir nelauktai pratarė An
gelyte. Man jis labas: asz du 
ponu prisiviliojau.

į, — Na ir ka mudviem besa-

Maloni buvo naktis, malo
niai skleidėsi ramus nakties 
sparnai.

— Žinote ka?! Pasirinkime 
po žvaigžde!

— Gerai! Sztai keturios vie
noj , krūvoj! Ir iszsirinikome 
žvaigždes. Tik ne visu jos buvo 
laimingos! Vienus jos vede in 
džiaugsma, kitus nubloszke 
gyvenimo užuomarszon.

Mano žvaigžde buvo szalyje 
likusiu trijų visu mažoji. Rodė
si, ji greitai užges.

Gryždami palydoje, sodne 
pamatėme žiburius. Kas tai? Ir 
kur tie nakties žiburiai? Kas 
tai per naujienos?

— Eiva, suszuko Juozas, 
man indomu.

Nuėjome.
Žmones rinkosi slieku, žibu

riais nuszvicsdami pakrūmių s, 
žu vims gaudyti.

— Kaip tai paprasta.
— Taip, bet isz tolo tai ir 

gražu ir paslaptinga !
— Cha, cha, cha! Nusijuokė 

senas žvejys.
* * *

Viena pavakare iszejau in 
sodną. Nuo pat mano durni, isz 
vidurio parko, tęsęsi ulycziuka 
in Nemuno krauta. Szita uly- 
cziuka ’buvo už visas ulyczim 
kės indomesne, nes ja gaubė isz 
abieju pusiu didžiu ir tankiu 
eglių eiles. Ta ulycziuka asz 
mėgau vailksztineti, kada man 
būdavo labai liūdna. Szi syki 
net užtraukiau kažkokia muzi
ka. |

Iszpuoles isz po eglių prie
dangos, pirmame suolelyje pa- 
maeziau Angele. Ji skaitė kaž
kokia stora knyga ir szildesi 
malonioje saulėje. Žadėjau 
gryžti ir jos visai netrukdyti, 
bet ta mano plana ji pati, su- 
maisze: atsisuko ir pažiurėjo' 
man staeziai in alkis. Ko ji atė
jo ežia prie tos alėjos galo, ko 
ji czia atsisėdo, tada asz ne- 
maseziau ir tuo galvos nėlevar- 
szinau. .iv'

— Laibas vakaras!
— A, koks czia vakarą^! 

Juk tik ka tik po pietų, ir sau
le taip maloniai szildo, apie va
karu visai nemansto. Praszom 
sesti. Asz czia jau senai szil- 
daus ir skaitau., ... < • _

— Gal asz sutrukdysiu. Tu
riu pastebėti, kad asz laibai ne- 
indomus ir labai greit nusibos
tu. v. . . ,

— Niekai. Man vienai irgi 
pakyrėjo: czia nėra ne gyvos

I d vasios. Ji nuleido galva iri pa
žiurėjo staeziai in žeme. Aszs ta 
palaikiau už pastaba ir dėjausi 
in galva. Skaitau, skaitau, nu
sibosta ir betekaityti! Papasa
kok ka nors. Butu labai malo
nu.

— Ir ka ežia pasakosiu.
— Isz praeities. Isz savo 

praeities. ...
—Toliaus Bus—

Kam Važiuoti In
Pamario, ,

Lietuvis inejas in Žydo 
sztora užklausė jo:

Lietuvis — Szmuliau, ar 
tavo Sore buvo szimet prie 
pamario Atlantic City?

Žydas — Nu, kam jai va
žiuoti prie pamario? Jam per 
visa diena sėdi sztore bacz- 
kos silkių, tai jai turi užtek
tinai marinio oro!'■1 ■ ■>
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Trys Ant Syk Gimusios Dukreles

r —i Seredoj, apie 3:55 va
landa popiet, likos iszszaiikti 
ugnagesiai in Sllenadoryje. 
Ugnis kylo Capitol Teatre, prie 
kampo Main ir Coal ulyeziu. 
Daug bledes padaryta.

— Rinkimai kandidatu 
Utarninke 'buvo pasėkiu ingi, 
ypatingi del Republikonams, 
nes visi likos iszrinkti. Denio-j 
kratai selke paskui. Užrinktieji 
bus balsuojami ateinancziuose 
rinkimuose Lapkriczio (Nov.) 
menesyje. . i

— Pone Augustina Krau- 
cziuneine isz Pottsvilles, ana 
diena lankėsi pas gimines ir 
pažystamus, ir prie tos progos 
atlankė “Saules” redakcija, 
nes pone Kraucziuneine yra 
musu sena skaitytoja. Szirdin- 
gai acziu už atsila.nkyma.

— Subatoj pripuola Szv. 
Grigalio. Kita sanvaite Nede- 
lioj 5-ta Nedelia po Velykų; 
Panedelyje Pal Bedo ir Kry
žiaus Diena; Utarninke Szv. 
Augustino ir Kryžiaus Diena ; 
Seredoj Szv. Magdalenos ir 
Kryžiaus Diena; Ketverge 
Viesz. J. In'ženig. In Dangų 
taipgi ta diena yra žinoma kai
po “Vainiku Diena” Memo
rial—Decoration Day”; Pet- 
nyczioj Szv. Angelo Mericio; 
Sukato j pirma diena Balandžio 
;(June).

— Birželio (June) 6-ta die
na prasidės Naujas Vajus ant 
pardavimo U. S. Amerikos 
Czedinimo Bonus Vajus trauk
sis iki Liepos (July)4-ta diena.

— Pottsvilles miestas ren
gia didele paroda Ketverge Ge
gužio (May) 30-ta diena, ant 
garbes Sugrąžiusiu Kareiva 
isz tarnystes. . Daug kareivų 
isz viso pavieto dalyvaus pa
rodoje. Paroda prasidės 3-czia 
valanda popiet (D. S. T.)

Tėvas, Vincent Inollingo su savo žmona džiaugiasi kad 
ju trys dukreles yra sveikos ir gražios. Daktaras patarė 
kad motinai reikia operacija padaryti jeigu nori kad svei
kai ir gerai pagimdytu. Užem2 mažiau negu viena minute 
ir motina pagimdė, su operacijos pagelba visas tris dukre
les. Dabar visa szeimynele sveika ir linksma.

GRAIKIJOJE
NERAMU

Reiszkia, ar tu eisi ar neisi, bet 
Molotovui neintiksi.

Paskui Molotovas pareikala
vo kad Vokietija butu visisz- 
kai nuginkluota. Amerikos 
Sekretorius mielu noru sutiko 
ant to ir tuoj aus davė inneszi- 
ma kad butu iszrinkta komisi- 

! ja prižiūrėti ir isztirti Vokieti- 
keiktu ka-' jes nuginklavimą. Molotovas 

Aiszkus tuojaus szoko priesz ir sake 
' kad tai neinmanomas dalykas, 

koja ir da gal prideda, ir taip Molotovas bijosi kad tokia nu- 
visi žmones ima kalbėti apie ginklavimo komisija ras bai-i 
laisve ir lygybe ir geresni gy- sbii daug szunyseziu kurias

Ministerial Nieko Ne- 
nuveike Paryžiaus 

Konferencijose
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žmogaus laisve reiszkia ir kaip 
baisiai skiriasi tas Rusijos ro-< 
jus nuo tu neva prake: 
pitalistiniu krasztu.
dalykas, viens kitam panaša-'

RUSAI IR MES
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Buczkis Labai
Kenkentis

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
nomas gyventojas Petras Sta- 
bingas, nuo -20 N. Chestnut 
uly., likos sužeistas in apykak- 
li-kaula laike darba Maple Hill 
kasyklose. Gydosi Locust Mt. 
ligonbuteje.

— Seredoj, popiet, ugnis ky
lo “Capitol Theatre,” prie 
kampo Main ir Coal Ulyeziu. 
Liepsnia prasidėjo užpakalyje 
scenos (steigos) ir greitai pra
siplatino per visa narna ir su
naikino visa sveitaine ir sekan
ti biznavi namai likos sudegin
ti: Joseph’s Kress Gift Shop, 
134 N. Main Uly., Bronk’s 
Electric Co., 130 N. Main uly, 
Derauch Jewelry Store, N. 
Main Uly., E. W. ir D. S. Shoe
maker advokatu ofisai. Ugnia
gesiai isz apylinkių miesteliu 
atvažiavo in pagelba. Keli 
žmones likos sužeisti. Capitol 
namas likos visiszlkai sunaikin
tas, namas prigulėjo prie Žyde
lio Morris Oppenheimer nuo 31 
N. Main uly. Daug bledes pada
ryta, inspektoriai daro tyrinė
jimą.

ATHENS. —» Kai Amerika 
su Anglija prižiūrėjo ir tvarkė 
rinkimus Graikijoje, visi mes 
mansteme kad jau bus tvarka 
czia investa ir visi klausimai 
iszriszti, nes patys žmones pa
sisakys ko jie nori.

Rinkimai praėjo ir likosi da 
didesnis sumiszimas, da pik
tesnis susikirtimas. Dabar kai
rieji ir tautininkai kurie nori 
karaliaus atsikratyti ir nuo 
Anglijos pasitraukti, sako kad 
tie rinkimai buvo papirkti, 
palszyvi ir neteisingi. Jie net ir 
Amerikiecziams dabar parodo 
kaip prastai tie rinkimai buvo 
vedami.

Graikai czia, Amerikoje taip 
pat susiskaldę, kaip ir tenai 
paezioje Graikijoje. Jie tarp 
saves peszasi ir riejasi taip 
kaip ir Lietuviai su savo viso
kiomis partijomis.

Graikai, kurie rinkimus lai
mėjo ar tai balsais, votais, pini
gais ar kitokiomis suktybėmis, 
dabar paskelbia kad Rugpju- 
czio menesyje jie laikys kitus 
rinkimus dažinoti ar žmones 
nori kad karalius sugryžtu in 
Graikijos kraszta. Priesz rinki
mus jis buvo prižadėję kad jie 
tu del karaliaus pargryžimo 
rinkimu nelaikys per du metu. 
Bet jie dabar jaueziasi galingi 
ir mansto kad dabar geriausias 
laikas laikyti tuos balsavimus.

Kiti Graikai dabar baisiai 
pyksta ir protestuoja ir savo 
atstovus siunezia in Amerika 
iszaiszkinti kaip dalykai tenai 
stovi, ir praszyti Amerikos kad 
ji vėl nesikisztu in Graikijos 
reikalus.

Patys Graikai, ežia Ameri
koje, viens kita puola ir szmei- 
žia ir visaip intarineja. Graiki
joje sziandien baisiai neramu, 
ir tenai visam svietui gresia di
delis pavojus. Nes ne vien tik 
Graikai peszasi tarp saves, bet 
Rusija ir Anglija susirupinus 
ir Graikus kursto ir kaip ko
kius szunis pjudo viens ant ki
to. Czia labai greitai gali susi
kirsti Rusija su Anglija ir 
Amerika.

Praszo Europai Maisto

Fiorello H. LaGuardia, 
kuris buvo New York miesto 
May oras praszo ir reikalauja 
kad farmeriai duotu dau
giau kviecziu badaujantiems 
Europoje. Jis buvo in Fargo, 
N. D. kur pasikalbėjo su far- 
meriais. Jis sako kad badau
jantiems Europoje da baisiai 
daug maisto reikia jeigu no
rime juos nuo bado iszgelbe- 
ti.

Frackville, Pa. — Marie 
Svirsky turėjo operacija Ash
land ligonbuteje.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule’* kurie apie tai už- 
mirszo ir prasza idant nesulaikyti 
laikraazczio. PASKUBINKITE J i I

venima. Tokios kalbos Sovie
tams baisiai nepatinka ir juos 
gazdina.

Tie Sovietai kareiviai kurie 
susitiko kur nors su Amerikie- 
cziais kareiviais, tikrus ste
buklus savo žmonėms pasako
ja. Nabagai Ruskiai tiesiog ne
gali nei insivaizdinti nei tikėti 
kad Amerikiecziai kareiviai 
tokie ponai, tiek pinigu turi, 
tiek laisves turi, taip gerai gy ■ 
vena ir tiek daug visko turi, rubeziu. Ir vėl Amerikos Sek- 
S o vietai kareiviai kurie nors 
isz tolo pamate Amerikieti, 
dabar yra baisiausias pavojus 
Sovietu valdžiai.

Ana sanvaite, Sovietu laik- 
rasztis Pravda vieszai pradėjo 
prikaiszioti kad Sovietai da
bar jau ima valcus sukti ir ka
zoką pamirszta, ima szneketi, 
elgtis ir gyventi taip kaip tie 
prakeikti kapitalistai. Ir visa 
tai, sako Pravda, nėra Sovie
tams in sveikata. Už tai Sovie
tu valdžia nenori isztraukti sa
vo kariuomenes isz užkariautu 
krasztu, nes ji bijosi juos insi- 
leisti in savo kraszta, kad jie ir 
kitu neužkriestu ta limpanczia 
kapitalistine liga.

Už tai Molotovas Paryžiaus 
Konferencijoje visomis galio
mis stengėsi visa susirinkimą 
suardyti ir prie jokiu sutareziu 
neprisidėti. Rusija dabar la
biau bijosi taikos nego karo!

Amerikos Sekretorius Byr
nes mate ir suprato kad czia 
darosi. Bet jis taipgi žinojo 
kad jis negali nieko padaryti 
priesz Molotova. Bet jis pasi
ryžo visam svietui parodyti 
kad Molotovas ir visa Sovietu 
valdžia taikos nenori ir bijosi. 
Gal už tai jis visus ir visuose 
klausimuose labai gražiai ir 
lipszniai Molotovui paaiszkino 
ir Rusija užtikrino kad niekur 
nėra pavojaus. Ir taip ant juo
ką pastate ne tik Molotovą bet 
ir visa Rusijos valdžia.

Molotovas atžagariai užsi
spyrė kad jis jokiu budu negali 
sutikti ant konferencijos ar su
sirinkimo visu dvideszimts- 
vienos tautu atstovu pirm negu 
visos taikos sutarties nebus at
liktos ir užbaigtos. Paskui jis 
su tokiu pat atžagarumu pasi- 
aiszkino kad keturios didžios 
tautos be kitu tautu negali ir 
neturi galimybes visam svie
tui sudaryti taikos sutartis. 
Czia pats Molotovas susimai- 
sze ir už dumiu pasiliko. Jis 
taikos negali daryti su visomis 
tautomis, o kelios tautos vi
soms negali taikos padaryti.

kad j u žmones pamatytu kitu 
tautu žmones ir palygintu savoj 
likimą prie kitu žmonių gyve-' 
nimo. Amerika ne tiktai ka in- 
sihidžia Ruskius ir Komunis
tėlius, bet jiems duoda laisve 

•< mus szmeizti ir musu valdžios 
pamatus graužti. Komunistas 
iszkelia Amerikos vieliava pa
reikalauja balso sulyg musu 

„ . , . , . i Konstitucijos ir paskui ta pa-Sovietai padare ir daro Vokie- . .. ..., .i czia vėliava niekina ir musu tijoje. Ir czia Molotovas susi- __ x.x .. ... „ .. T. , TT Konstitucija szmeizia. Sovie-mulkino. Jis reikalavo kad Vo- . .. ■ . . , .............  . ,, . tai negali suprasti kodėl mes kietija butu nuginkluota. Ame-1.. ° . .., ... . jiems taip pavėliname, nes jierika, pasakė gerai, taip pada-; * . v. , •. T- , . 1 gerai žino kad uz toki pasielgi-rysime. Molotovas tuoj aus pa- 
siprieszino ir savo paties pa
tarimą iszniekino ir iszjuoke.

Molotovas paskui aiszkinosi 
kad Rusija bijosi savo kaimy
nu, kad jai reikia draugiszku 
tautu ant jos tolimu ir placziu

retorius sutiko ir patarė kad 
reikia sudaryti. draugiszkas 
taikos sutartis su visais krasz- 
tais kurie randasi prie Rusijos 
rubežiaus. Molotovas ne nusi
spjovė. Rusija su mažomis tau
tomis, kaip bajoras su muži
kais in derybas ne eina.

Ir to negana. Molotovas pik-

ma Rusijoje jie butu priesz 
auszra suszaudyti.

Nors jie nieko nesupranta 
apie laisve bet jie moka kaip 

i ja isznaudoti. Amerikiecziai 
supranta kas yra “Laisve,” 
bet ja nepasinaudoja ir nein- 
vertina.

Sovietai nori ir trokszta 
“Galybes, Jiegos ir Valdžios,” 
o Amerikiecziai jieszko Taikos 
ir Ramybes.”

Amerikiecziai bagoti. Kad ir 
paprastas darbo žmogelis turi 
savo namus, savo automobiliu 
ir szioki toki turteli banko j e.

Pirmas Tamistas — Ar tai 
teisybe tamista, kad buczkis 
yra labai pavojingas daly
kas?

Antras Tamistas — O, la
bai pavojingai! Karta pabu- 
cziav.au tūla moterėlė, tai 
per visa diena vaikszcziojau 
su sutinusiu veidu! i

ISTORIJE ap*s i8Z 
----------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£. 
Saule Pub. Co.. Mahanoy City

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. >

., . . . . .. I Ruskiai nieko neturi,” nes:tai pareikalavo kad Amerika' . . . ,,v. .. . .Į viskas priguli valdžiai! Amen-j 
i kietis sunkiai dirba, bet ir 
gauna gerai mokėti. Sovietas' 
arba Ruskis kaip vergas dirba' 
ir už savo darba gauna paval
gyti.

Czia tik keli skirtumai tarp 
Amerikieczio ir Ruskio. Butu 

j galima visa litanija suraszyti **.4. KJ į— J. J >U4U A.AX » V M-11, I J -1 • - ., , tokiu skirtumu. Bet nežiūrintkeikta kapitalistini kraszta1 .
visu tu skirtumu, mums reikia' 
dabar su tais Ruskiais sugy-l 
venti ir stengtis juos suprasti.! 
Gal už tai Prezidentas Roose 
veltas taip tankiai nusileido 
tiems Ruskiams. Jis norėjo pa-! 
laikyti juos už draugus nors' 
per kara. Gal už tai ir Ameri 

jkos Sekretorius James F. Byr- 
I nes net ir savo marszkinius ten 
! paliko, nes jis norėjo Ruskius 
jintraukti ir palaikyti szitoje 
I Taikos Konferencijoje.

Bet, turi būti galas szitokio 
nusileidimo! Anglija Hitleriui 
vis pataikavo ir žiūrėkite ko 
susilaukė. Mes dabar pataikau
dami Ruskiams tik daugiau 
drąsos duodame. Juo daugiau 
jie dabar gauna, juo daugiau 
jie ir nori, juo žemiau mes len- 
kiamies, juo augszcziau jie sta
tosi.

Dabar kad ir susiedui jau 
laikas pasakyti kad gana. Kaip 
tas dede tam berniukui pasa
kė: “Gimine, ne gimine, lipk 
isz gruszios ir gana. ’ ’

iszsitrauktu savo kariuomes 
isz Europos. Ir vėl Amerikos 
Sekretorius sutiko ir mielu no
ru pasakė: ‘ ‘ Taip ir reikia, te
gu Sovietai kareiviai važiuoja 
sau in savo rojų in Rusija, o 
Amerikiecziai kareiviai galva- 
trukeziais isz Europos iszsi- 
kraustys ir grysz in savo pra-

Amerika!” Molotovas net pa
raudo isz piktumo. Jis net su
spiegė kad Sovietai kareiviai 
tvarka ir taika palaiko visoje 
Europoje ir jie tenai reikalin
gi.

Su tokiais ginezais Pary
žiaus mitingas ir baigesi./Nora 
nieko apeziopiamo nebuvo nu
veikta, bet nors tiek gero isz to 
mitingo iszejo, kad Rusija da-! 
bar savo didinga varda patro- j 
tino ir jos atstovas Molotovas 
pats savo apdurnino!

Negalėjo Rugot Ant 
Komunistu

Jonas — Kur tu Petrai 
taip ilgai buvau?

Petras — Ugi pas Komu
nistus Rusijoj.

Jonas — O kaip tenais? Ar 
gerai?

Petras — Negalima rugo- 
ti.

Jonas — Tai tenais gerai?
Petras — Prieszingai, ten 

labai niekai, bet rugoti nega
lima, ba kerszina suszaudy- 
mas.

SKAITYKIT

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

Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Pa.

t

JOHM KOVAL.
.. . KVIETKININK AS...

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS 

GRABORTUS

Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

PLATINKIT!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANYREDDY KILOWATT

Telefonas 764

Kvietku Del Visokiu

Pareikalavimu Už Žemiausias
. . . Electricks . . .

JUST PRESS 2 PR0N6S 
TOGETHER- SO

AXESS
HA/ZD.'

* Prekes

RELEASE FINGEPrS 
QU/CKLY- SO AS TO MAKE 
A TiYAA/GMO
SOUND

Sutaiso Dailius Bukietus Del

AOU CAN PICK 
W F NOTES OUT OF 

THE AIR.-------
WITH A NEW
1946 RADIO

THE
WORLDS FINEST
ENTERTAINMENT 

AT VOUfZ
FINGEI2.-TIPS/

Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.

cziav.au

