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Le wisas N eklauso Trumano
Isz Amerikos Laikraszcziu Straikos

LEWISUI SKALDA 
GALVA

' WASHINGTON, D. C. — 
John Lewisas, kuris taip dva
siai visiems pasakė paszvilpti 
ir pats statėsi kaipo galingiau
sias ir gudriausias žmogus ant 
szio svieto, dabar jau ima abe
joti ir per daug nepasitikėti in 
savo galybe.

Minksztos anglies straikos 
da nesutaikintos. Kietos ang
lies straikos prasidės su atei- 
nancziu menesiu. Bet ežia da 
tik baikos. Lewisas nustebo ir 
net iszsižiojo kai jis pamate 
kas atsitiko su Traukiniu strai- 
komis. O Prezidento Trumano 
kalba per radija buvo ir jam 
taikoma. Jis girdėjo Preziden
tą Trumana, jis taipgi girdėjo 
kai visi rankomis plojo kad 
Trumanas savo žodi tarė ir pa
rode kad jis baiku nekreczia. 
Kas da skaudžiau jis pamate 
kaip greitai visi nesusiprati
mai, visi kivireziai ir visi mi
tingai užsibaigė kai Trumanas 
in pyko. Paskui jis pamate kad 
“Amerikos armija klauso ne 
unijos bosu, bet Amerikos Pre
zidento!” Jis dabar mato ir ži
no kad kas atsitiko su geležin
keliu uniju vadais, tas gali 
greitu laiku atsitikti ir jam. Už 
tai, dabar tam didvyriui skau
da galva.

Jis jau nustojo savo bliovi
mus ir grasinimus ir dabar sau 
tykiai tupi ir laukia pats ne
žino ko., —w--
Apmusze Ir Apvoje

PHILADELPHIA, PA. — 
Du jauni vyrukai, gražiai apsi
rengė, užpuolė ant jauno vaiki
no, kuris nesze savo kompani
jos piede isz bankos. Jis nesze 
apie $1,900. Tie du vyrukai ji 
pasivijo ant 3-czios ulyežios ir 
apmusze ir pinigus atėmė ir 
paskui pabėgo. Apmusztas ir 
apdaužytas vaikinas stengėsi 
juos vytis ir keli vyrai pradėjo 
juos vytis, bet jiedu pabėgo.

Apmuszto vaikino vardas, 
Joseph Donnelly, 17 metu am
žiaus nuo 929 West Dauphin 
ulyežios. Jis pinigus buvo insi- 
kiszes in marszkiniu anti ir 
manste kad niekas nežino kad 
jis tiek daug j u neszasi. Bet tie 
du vagiai ant jo užpuolė, vie
nas ji partrenke ant žemes, ki
tas jo marszkinius nuplesze pa
kol rado pinigus ir paskui pa
bėgo.

PHILADELPHIA, PA. —
Draveriai, kurie isz vėžio j a 
laikraszczius vis straikuoja, 
nors jie rodos nieko isz to ne
pelnys. Laikraszcziai yra 
spausdinami ir kai kur iszsiun- 
cziami. Visi draiveriai nubal
savo da vis straikuoti, bet nie
kas apie tas j u straikas dabar 
rodos nesirūpina. Sunku tikrai 
pasakyti, “del ko jie straikuo-i 
ja ir ko jie nori!” Spėjama kad; 
už dienos ar kitos jie grysz in 
savo darbus ir viskas bus ge
rai. —n—
LENKU GENERO
LAS KOMOROWSKI

SU PRAKALBOM

NEW YORK. — Lenku ar
mijos Leitenantas Generolas 
Tadeusz Komorowski, kuris 
yra geriau žinomas kaipo Ge
nerolas Bor atvažiavo czia isz 
Detriot, atlėkė su eroplanu ant 
La Guardia Field, kur polici- 
j antai ir slapta policija ir susi
tiko ir priėmė. Paskui policija 
ji iszkilmingai palydėjo in 
Waldorf-Astoria hoteli kur jis 
apsistojo.

Miesto policija dabar visa 
hoteli apsupo ir sergsti, nes 
Komunistai viską duotu kad 
tik galėtu Generolą Bor nusi- 
stverti. Generolas Komorowski 
arba Bor, pasakė audringas 
prakalbas Chicagos mieste, 
kur jis vieszai kaltino Sovietus. 
už skerdynes Lenkijoje. Jis sa-Į 
ke kad Sovietai iszdave Len
kus sukilėlius Varszavoje pri
žadėdami ateiti in pagelba ir 
paskui nieko nedarydami kai 
Lenkai sukilo.

Francis J. Wazeter, Prezi
dentas Lenku-Amerikiecziu 
Kongreso paaiszkino kad dau
guma Lenku da ir sziandien sa
ko kad Lenku Premiero Sikor
ski mirtis eroplano nelaimėje, 
1943 metuose buvo Sovietu pri
rengta ir paruoszta. Jis sako 
kad dabar policija sergsti Ge
nerolo Bor, arba Komorowski 
žingsnius kad kas panaszaus Ir 
jam neatsitiktu.

Generolas Bor buvo Lenku 
sukilėliu vadas kai jie sukilo 
priesz Nacius Varszavoje ir 
lauke pagelbos isz Sovietu. Ta 
pagelba neatėjo ir Lenkams 
buvo baisios skerdynes. Jis da
bar važinėja po Amerika ir vie
szai paaiszkina kad ten atsiti
ko. Aiszkus dalykas, Komunis
tams baisiai nepatinka.

tiniame numeryje koks ten ra- 
szytojas Antonovich parasze 
ilga straipsni apie Perzijos 
klausima.

Mums visai ne naujiena kad 
jis in padanges iszkele Komu
nistus ir iszgyre j u darba tame 
kraszte. Mums taipgi ne nau- į septynis nekaltus žmones nu- 
jiena kad jis purvais apdrabstė žudė per kara ir kuris su Na- 
Amerikieczius ir visaip iszpei- ciais isz vien dirbo, pilnai už 
ke musu nusistatymą kaslinki savo nieksziszkus darbus už- 
Perzijos klausimo. Toks Ko
munistu amatas, tokia jau j u 
prigimtis ir mes jau supranta
me ir dovanojame.

Bet kas mums ir musu skai
tytojams rupi ir žingeidu, tai 
kad Komunistai leistu Ameri- 
kiecziui raszytojui paraszyti, 
ka mes manstome apie Perzijos 
klausima ir apie Komunistus, 
ir paskui ta straipsni iszspauz- 
dinti ir iszplatinti Rusijoje 
kaip Komunistu straipsnis yra 
platinamas Amerikoje. Juk jei
gu Komunistai czia gali taip 
mus szmeižti, tai kodėl mes ne
galime nor teisybe pasakyti 
Rusijoje? Juk lazda turi du ga
lu.

PRIĖJO PRIE
LIEPTO GALO

PARYŽIUS, FRANCI J A — 
Daktaras Marcei Petiot, kuris 
daugiau negu dvideszimts-

Minksztos
Anglies Straikos 

N esutaikint os

NEW YORK. — Jos. Patter 
‘son, iszduotojas “New York 
Daily News” numirė Doctor’s 
ligonbuteje. Jisai sirgo ilga lai
ka.

Nauja Lenku
Emigrantu Draugija

LONDON. — Czia neperse
niai susikūrė “Polish Associa
tion For International Cooper
ation. In draugijos valdyba 
inejo: Jan Balinsiu (buvusis 
Lenkijos senatorius), A. Breg- 
man, W. Czerwinski, T. Filipo- 
wicz, Z. Nagorski, J. Starzews- 
ki ir A. Zalewski (buvusisI 
Lenku seimo narys). Draugi
ja savo veikla pradėjo, pasiun- 
cziant protesto per raszta Lon
done susirinkusiai 'UNO priesz 
dalyvavimu joje Varszavos 
valdžios atstovu. Tarp kitoko 
senatorius Balinski domisi 
Lenku-Lietuviu santykiais ir 
tuo reikalu retkareziai pasisa
ko vieszumoje.

mokėjo.
Subatoj ji užveda laiptais J 

trepais ir prirengta vieta ir ten 
jam galva nukirto, sulyg Pran
cūzijos instatymais.

Jis net iki paskutines valan
dos nieko nepaisė. Jis ta vaka- 
ra priesz tai rodos sau saldžiai! 
ir ramiai miegojo. Jo advoka
tas, Rene Floriot, Teisėjas 
Marcel Leser ir kunigas inejo 
in jo kambarį jis su jais pasi
sveikino ir nusiszypsojo.

Kunigas ji ant peties pa- 
taksznojo ir pasakė: “Daktare 
stokis tavo valanda jau atėjo.” 
Jis atsistojo, apsirenge ir su 
jais iszejo. Yra paprotys pasiū
lanti pasmerktajam cigareta ir 
arako stikleli. Daktaras Pe
tiot nei vieno, nei kito neeme. 
Jis kunigą atstume, kai kuni
gas klausė: “Ar jis nori prieiti 
prie iszpažinties? Jam suriszo 
rankas ir iszvede. Jis nei ne
krustelėjo kai ji užkėlė ant pri
rengtos vietos. Jis tik syki 
sznairuojaneziai pažiurėjo in 
susirinkusius ir nuleido savo 
galva ant vietos kur kirvis nu
krito ir jo galva nusirito.

Tai vienas žulikas pilnai už
mokėjo už savo žmogžudystes 
ir iszdavyystes karo laiku! Ki
ti teisinosi ir dovanojimo susi- 
myliejimo praszesi, bet Dakta
ras Petriot, nieko panaszaus 
nedare. Jis jau žinojo kad nie
ko isz to nebus, nes jo prasikal
timai, jo žmogžudystes, jo žvie- 
riszkumas buvo toks kad jokio 
susimyliejimo ir negalėjo būti.

Prezidentas Trumanas Tvarko 
Straikas; Kietos Anglies Strai
kos Prasidės Kita Menesi; Kir
vis Nukirto Galva Del Dakta
ro Petiot Už Savo Žmogžudys

tes Francijoje
Stonius Ant Arbatėlės

O %

Trilby, visu sloniu, dram
bliu vadas ant cirku Ring
ling Brothers, ir Barnum ir 
Bailey parodo kaip reikia 
mandagiai ir gražiai iszsi- 
gerti. Jis ežia visa bliuda pa
siėmęs gardžiai iszsigeria.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! Skaitykite “Saule”

Komitetas Tyrinėja Ispanijos Valdžia

APIE PERZIJOS
KLAUSIMA

WASHINGTON, D. C. — 
Rusijos Ambasada Washingto
ne iszleidžia savo žurnalą, savo 
knyga ežia Amerikoje. Pasku-

Taikos Konferencijos paskirtas komitetas isztirti visa Ispanijos ir Generolo Franco 
klausima. Komitetas susidaro isz: Oscar Lange, isz Lenkijos: Henri Bonnet, ir Francuzi- 
jos; Pedro Velloso isz Brazilijos; Paul Hasluck, isz Australijos; ir Hsushi Shu, isz Kinijos.

WASHINGTON. — Prezidentas Truman- 
pasirode kaipo tikras vadas ir geras prezidentas 
ir drąsus žmogus kai jis insikiszo in Geležinkeliu 
Darbininku Straikos ir visiems pasakė kad jau 
visai Amerikiecziai piktinasi isz visu szjtu dur- 
nyseziu. Jis Petnyczioj per radijo perspėjo dar
bininku vadus ir kompanijų atstovus, kad jie 
kuo greieziausiai susigadintu, jeigu ne tai jis 
kaipo Amerikos Prezidentas paims visa ta klau
sima in savo rankas. Darbininku uniju bosai ne- 
paklausė, nepaisė ir manste 
kad Prez. Trumanas nedrys 
nieko daryti. Subatoj penkta 
valanda, Prez. Trumanas vėl 
per radijo kalbėjo. Tai jau bu
vo visai kitas žmogus negu tas, 
kuris buvo visu studomas ir be
veik ant juoko laikomas. Tru
manas pasirodė kad ir jis gali 
botaga gerai laikyti! Jo kalba 
per radijo Subatoj visus nuste
bino, o straikorius ir j u vadus 
staeziai iszgazdino! Jie nieko 
panaszaus visai nesitikėjo! 
Trumanas kalbėjo in Kongresą 
ir Senata trumpai ir asztriai 
pasakė, kad jis davė straiko- 
riams iki szios valandos susi
taikinti. Dabar, kai jie vis dar 
peszasi, tai jis, kaipo Preziden 
tas Amerikos, paskelbė kad vi
sos derybos su szita minuta už
sibaigia! Jokiu susirinkimu 
ar pasitarimu dabar jau negali
būti! Dabar jis savotiszkai vis- kus. Bet czia ne darbininko 
ka sutvarkys. Jis pasakė tuo'gerbūvio klausimas bet keliu 
paežiu laiku kai jis per radijo1 žuliku užsispyrimas. Jis toliau 
kalba Amerikos vaiskas mar- paaiszkino kad viso kraszto 
szuoja užimti visus j geležinke
lius ir visus darbininkus pri
versti dirbti! “Jeigu kuris 
darbininkas nenorėtu dirbti, 
prieszintusi, jis ta paezia minu
ta bus paimtas in vaiska ir kai
po paprastas kareivis ta pati 
darba atliks po mirties bausme.

Prezidentas Trumanas da 
nespėjo užbaigti savo audringa

ir drąsią kalba per radija, kai 
atėjo žinios kad straikos at- 
szauktos, kad visi gryžta in sa
vo darbus, be jokiu derybų ir 
sutinka ant Prezidento Truma
no nustatytos tvarkos.

Mes isz tikro džiaugiamies 
isz tokios Trumano drąsos. Jau 
seniai reikėjo szitus szposus 
panaikinti ir tiems neva va
dams ragus aplaužinti. Dabar 
mes tik galime szaukti Valio! 
Trumanui ir vėlinti kad jis ir 
tam mainieriu bosui, Lewisui 
taip pat ragus aplaužintu. Jau 
laikas parodyti tiems straiko- 
riams kas yra bosas ir kur ran
dasi valdžia.

Prezidentas Trumanas savo 
kalboje, aiszkiai pabrieže jr 
paantrino kad jis yra darbo I
žmogaus draugas, kad jis visa
dos užtaria ir užtars darbinin-

gerbūvis ir labas stovi augšz- 
cziau už visus klausimus, ir jis 
kaipo Amerikos Prezidentas 
yra atsakomingas už visus 
žmones visame kraszte. Ir keli 
žmones, nepaisant kokie dideli 
ir galingi jie statytusi, negali 
visus žmones taip nuskriausti 
kaip szitos straikos nuskriau-

(Tasa Ant 4 Puslapio) j
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1 ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
biliu, pasako kad jie neverti' 
daugiau negu $60. Jis buvo' 
t u o j a u s prav ar y t as.

buvo

------ - Maistas jau ir taip baisiai
Apie du milijonai studentu! brangus, bet da brangs. Pragy-. 

stos in Amerikos kolegijas szi venimas dabar darbininkui 
rudeni. Kokie 500,000 neras sunkus, bet Ims da sunkesnis, 
vietos tose kolegijose, nes jau Czia ir vėl galima visas tas 
ir dalbar tenai sunku rasti vie- straikas kaltinti. Juo daugiau 
tos. Kolegijos ir universitetai 
praszo ir reikalauja kad val
džia paskirtu jiems pinigu sta
tyti didesnius rumus.

Armija rengiasi perdaryti paprastas darbo žmogelis!
in kolegijas Dabar sunku rasti tuszczia 

narna ant raudos. V įsi nori na-, 
mus parduoti, o ne randavuo- 
ti, nes valdžia nustato kiek 
raudos galima imti. O parduo
dant, kysziu duoti ar imti daug 
lengviau ir saugiau.

darbininkai gaus mokėti, juo 
brangiau viskas bus. Nėra jo
kios abejones kad ne bagoezius 
ar fabrikantas nukentės, bet

Laukt negaliu!
Ir kada likos gerai 

prispirtas, 
Isz vyru nei vienas nebuvo 

girtas,

daug savo namu 
ir universitetus.

Kai tiek daug dabar stoja in 
kolegijas ir siekia augsztesnio 
mokslo, yra tokiu kurie ima 
rasti visokiu priekaisztu ir no
ri kolegijas pertaisyti ir moks
lus permainyti. Visi nori kad 
viskas butu lengviau ir grei
eziau. Bet vargiai kas isz to 
Ims, nes žmogaus protas neran
gus ir ima daug laiko pakol bū
va galima nors kiek mokslo 
per ta jo kieta galva inkalti.

Vislkas labai prastai iszrodo 
del ateinaneziu metu. Visko 
bus trumpa ir stoka. Straikos 
ir visokį nesusipratimai ir susi
kirtimai viską suardė.

Dabar kad ir mainieriai ims 
dirbti ir vėl bus anglių, bet da 
negreitai visi fabrikai ims vi
su savo smarkumu dirbti ir vi
sokius mums reikalingus daig- 
tus gaminti.

Viename mainieriu miestely
je, valdžia iszleido insakyma 
kad jaunoms porelėms nevalia 
automobiliuose burkuoti, ar 
patvoryje meilintis. Policija 
suims in lakupa uždarys visus 
kavalierius ir paneles jeigu už
tiks automobiliuje ar kur už
kampyje meilikaujant. Szitoks 
policijos insakymas daug 
mums pasako. Reiszkia, kad 
jau tėvai savo vaiku ir mergai- 
cziu nesuvaldo ir nesugaudė, 
tai policija turi tėvo ir motinos 
darba atlikti. Tai jau visiems 
tokio miestelio tėvams tikra 
sarmata, ir gaila tokiu vaiku.

Traukiniai jau pasene ir ap- 
lu’že. Nauju negali gauti. Reisz- 
kia, kad ir fabrikai visko ga
mins ir darys, bet nebus gali
ma tuos daigtus iszvežineti. 
Mulus maža nauda žinoti kad 
fabrikuose randasi daug 
marszkiniu, daug drabužiu, 
daug visokiu daigtu, jeigu ne
bus galima juos mums prista-

Plieno ir geležies bus trum
pa net ir ateinancziais metais. 
O be plieno ir geležies bus sun
kti gaminti visokius mums da
bar, reikalingus daigius. 4. „

Jeigu jau tikėjaisi gauti nau
ja automobiliu už sau vaitos ar 
iki tos, dalbar įgali būti tikras 
kad da reikes keturis ar szeszis 
menesius palaukti.

Dralbužiai, kaip vyrams ir 
moterims labiau pabrangs, ir 
bus sunkiau gauti. Mainieriu 
strailkos ežia kaltos.

“Nylon” paneziaku mote
rims ir merginoms neibus už
tektinai net iki kitu metu. Bet 

‘ '.4

szilkines paneziakas gales sau 
moterėlės pirktis už tris ar ke-

Pirmiau senis in saliuna nu
sidavė keletą alaus stiklu isz- 
mau'kti ir su kaimynu pasiszne- 
koti. Dabar seniui nėra vietos 
saliune. Jauni vaikezai, dau
guma ka tik isz vaisko parva
žiavę, diena naktį praleidžia 
šaitanuose. Jie niekur nedirba 
ir isz valdžios gauna dvide- 
Szimts doleriu in sanvaite. Ir 
visus tuos pinigus jie palieka 
saliunuose.

'Gal ir reikia tiems vaikams 
ir vyrueziams primokėti pakol 
jie sau darbus susiras,.bet kaip 
dalykai dabar stovi, tai iszrodo 
kad tie dvideszimts doleriu in 
sanvaite, padaro isz musu vai
ku amžinus tinginius ir prastus 
dykaduonius. Jie dabar nei ne- 
jieszko nei nenori darbo. Kam 
jiems dirbti, kai valdžia jiems 
tiek skolinga?

Gaila musu jaunu vyruku; 
jie nei patys nežino ko jie da
bar nori. Kol kas viskas gerai, 
bet kas bus kai tuos dvidėszim- 
tines sustos atėjusios kas san
vaite? Kas tada bus! Liūdna ir 
baisu pamahstyti!

j Jaunikaieziai gerai apsižiure- 
j kite, . j

Bile kokia paezia neimkite, 
Ba jeigu tuojaris ka gali 

neparodo, 
Tai netrukus su tuom iszsirodo.

Kuom bolra senesne, 
Tuom niekesne ir pas’mcsne, 

.Nuo pasiutimo smegenys 
iszdžiusta, 

Ir galva pasidaro pustai. 
Kuom turi vyra lėtesni, 
Tuom stojosi pasiutesne, 

Vyra geriause po kojų pamina, 
Ant aplaikytu geradejyseziu 

nepamena, 
Galvoje jos vis vclneva, 

Niekad nesoti, niekad negana.
Galvoje kratinys, negali 

miegoti. 
Negali nei ramiai pavalgyti, 

Nelaimingas tokio vyro 
gyvenimas, 

Jeigu netaikus apsivedimas. 
Geriausia jaunikei pasilikti.
Apsipaczia vimas ne taikos, 

Ant niek paverezia ir vaikus, 
Ba niekszas boba, nemoka 

vaiku užaugyti, 
Ne tikybos ju iszmokyti, 
Gera pati del vyro, verta 

paguodones, 
verta lazdų.* *
M. .. .mieste,

Biznierius ant virsz nuėjo, 
Ba novos jis czia 

dvideszimtines neturėjo. 
Atnesze ir vyrelui atidavė, 

Bet nežinau, ar už alų 
užmokėjo. 

Jeigu vienas neteisingas 
atsiranda, 

Tuo jaus žmonis paleidžia 
gunda, I 

Turi būti teisingu saliuninkas,1 
Taipgi ir kiti biznieriai, 
Ba per suktybe, 'biznio 

nepadarysi, Į 
Žinote, kad žmogus sunkus 

užpelno, 
Užlaiko szeimynele, isz 

pūslėto delno, 
Turime darbininko kalietis, 

O ne isz jo taip naudotis,
Jeigu katras užsigeriąs 

pinigus meto, 
Pundiila del kotno ’ka mato, 

Tai saliuninkas turi sulaikyti, 
Kad eitu namo, 

Nes biznius reike teisingai 
varyt, 

Jeigu nori gera pasivedima 
turėti.

Taigi biznieriai, 
Turite teisingai su 

kostumeriais apsieitineti,

O niekai
*

Dėjosi tai
Keli vyrai apsuko vienas,

Buvo tai ponas saliuninkas, 
Pasirodo 'žmogelis nekas.

Pribuvo keli vyrai,
Del daugelis patinstami. gerai, 
Kad iszsigerti po stiklą alaus, 
Kad po darbui butu lengviaus.

Iszsigere aluezio po kelis, 
Ir pasakė visi, “užteks.” 

Vienas vyrelis isz j u 
dideli pinigą iszdave, 

Saliuninkas tik isz vieno 
dolerio iszdave.

Vyrelis mane, jog tai szposas, 
O kada suprato, kad isz to 

nekas, tarė: 
Na, kodėl neduodi daugiau?
Juk asz tau dvideszimtinia 

daviau!
Turiu eiti namo, laiko neturiu, 

Duok greieziau pinigu,

Žemdirbystes Sukaktuves

Ir ju neskriaust, 
Tai ir bus gana.

VETERANAMS
PAGELBA

! nesza kad jai nebuvo sugražin-
' ta jos sunaus palikti daigiai, 
|ka ji gali daryti?
Į At. — Paraszyk laiszka in 
’Marine Corps, Headquarters,

na varčia, jo tarnybos numera, 
laika ir vieta kur žuvo ir pra- 
szyk kad jie pranosztu ar pali
ko ka nors, ir ar nebūtu galima 
jai jo daigtus pasiusti.

Casualty 'Section, Washington, KI. — Kareivis pranesza, 
D. C., pranėszdama sunaus pil- kad kada jis buvo pasmauktas

Ožkos Ir Ožkutes Daugėja

Klausimas — Buvusi Spar 
pranesza, kad su savo vyru, 
buvusiu marinu, nori lankyti 
mokykla pagal parupinimu 
Public Law 346. Ji nori 'žinoti

Ant Foltz farmos, ukes, netoli nuo Ludlow, Ky., randasi 
daug nauju ir jaunu ožkų ežiu. Jas czia veisia ir augina. 
Koltz farmerio vaikai džiaugiasi ir bovinasi su nauja szei-
myna.

in kariuomene, jis eme chemi
jos kursą. Pranesza kad po pa
lių osavimu medeina ji intere
suoja ir jis nori žinoti ar pagal 
GI parupinimu, jis gali pa-
keisti savo kursą?

At. — Pagal Biliaus parupi
nimu, gali pasirinkti koki kur
są ir kokia mokykla nori. Val
džia nediktuos mokslo kursą. 
Suprantama, kad Veterans Ad
ministration turės užgirti mo
kykla, su supratimu, kad ta 
mokykla tave priimąs.

Kl. — Žmona kareivio Vo
kietijoje nori žinoti kada jos 
vyras bus paliuosubtas isz oku
pacines kariuomenes ?

At. — Laikas nepaskirtas, ir 
vyrai lenais bus paliuosuoti 
pagal punktu reikalu.

— Cath. W. Vet. Empire State 
Bldg., New York.

Poniszkas Kraujas

Inkando grafa blusa. Jisai 
pradėjo ja gaudyt ir anot ga
lo pagavės. Paėmė mandau- 
giai tarp pirsztu ir paleido 
per langa.

Grafiene — Del ko josios 
neužmuszai?!

Grafas — Negalėjau, ma
no miela. Juk josios gyslose 
plauke poniszkas kraujas!

—w----
Skaitykite ‘’Saule”

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

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

turis dolerius už viena pora.
t

O geriausios naujienos yra 
tai kad dabar visiems bus ganai 
nauju automobiliams guminiu1 
ratu (tajeriu). Tai dabar visi, 
galėsimo naujus ratu nusipirk
ti del savo kad ir sulupusio au- 
tomobiliaus.

-—w—
Valdžia parduoda karei

viams antru ranku automobi
lius. Tie automobiliai niekam 
neverti, juos tik ant “dumpo” 
iszvežti ir palikti. Visi jie isz- 
va'žineti apie 300,000 myliu,1 
apie dvylika sykiu! aplink visa 
pasauli. (Automobilius iszva-j 
žinotas apie 60,000 myliu jau 
niekam nevertas) Pataisyti1 
tuos automobilius kasztuoja' 
virsz $400. Valdžia praszo už 
tuos laužus daugiau negu $500. 
Vienas inspektorius, kuri val
džia pasamdę del sgitu automo-į

.<

Amerikos Žemdirbystes Skyrius apvaikszczioja savo 84 
metu inkurima, Gegužio (Me y 15). Szitas žemdirbystes 
skyrius buvo insteigtas 1862 metuose. Mokslinczius Isaac 
Newton buvo pirmutinis szito skyriaus vedėjas. Jis pasimi
rė Liepos (July) menesyje, 19 diena, 1867 metuose. Po kai
rei tai esamasis to Žemdirbystes Skyriaus vedėjas, 
Clinton P. Anderson.

ar abudu gali gauti po $90 per 
menesi kaipo vedusi pora?

Atsakymas — Pagal instaty- 
ma, abudu mokslo parupini- 
mals padeiig'ti ir gausite užlai
kymo mokesezius kuomet lan
kysite mokykla. Vyras gaus 
$90 per menesi kaipo vedos vy
ras, kuris u'žlailko savo žmona, 
ir tamsta gausi tik $75 per me
nesi.

Kl. — Naszle Ispanu-Ameri
kos veterano pranesza, kad jos 
pensija yra $30 per menesi. Jai 
pranesze, kad Veteranu nasz- 
les gauna $50 per menesi. Ar 
teisybe ?

At. — Ispanu-Amerikos karo 
naszles gauna tik $30 per me
nesi, pakol pasieks 65 m., am
žiaus, po tam gaus $35 per me 
nesi. Kiton pusėn, Pirmo Pa
saulinio Karo veteranu naszles 
ga una $50 per menesi jeigu j u 
ineigos nevirszija $1,000 per 
metus arba jeigu turi užlaiko
mu vaiku kad ineigos nevirszi
ja $2,500 per metus.

Kl. — Tėvas raszo, kad kada 
sūnūs užbaigs mokykla Birže
lio (June) men., bus 18 m., am
žiaus. Jis klausia ar sunu touj 
ims in kariuomene? Ar jam bus 
pavėlinti užbaigti vasarini 
kursą?

At. — Kada pasieks 18 m., 
amžiaus, suims turės užsiregis-j
truoti savo apylinkes “Selec
tive Service Board.” įlįstoji- 
m as in kariuomene priklausys

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. p 02 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

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. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinami sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo 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. 20c

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zer kolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.....................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Praversta 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., ,15c

SKAITYKIT
“SAULE”

nuo kiek vyru priesz ji užsire- ‘
gistrave. Patariame, kad kada ISTORIJE apie Gregorius .. v , , • • • ■ TTr<« »• V-T w 4ps itzsireigistruoja jis pranesz- 
tu Tarybai kad nori lankyti va
sarini kursą, ir 
ma užbaigti savo kursą.

------------------Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 

r praszy ti leidi- rn8> Szaltiszaiti ir Debesėlis.
W ::

Kl. — Motina, kurios sūnūs-----------★-----------
žuvo veiksmuose Pacifike, pra- Į skaitykit “saule” platinkit

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 
pacziuo’as. 76 puslapiu. ..............20c

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

No. 184 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 akmenoriausį 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; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu........................................... 15c

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 oualapin ................................1

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

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 kunua, 
nirimą; Pavasaris: Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puil4 
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.................... 2R«

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

No. 164 Septynos istorljoa apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasia; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaaj 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
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 Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla- 
ptybe gymimo mumisie Dievo mustf 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................16<

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

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

Adresas: > 11 
Saule Publishing Co«, 
Mahanoy City, Penna.
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(Tasa)

* auszo jaunystes rytas, pilnas 'darbo susirasdavaiu ir ji su ma-
* svajonių, meiles ir ilgesio. Ro- lonumu dirbdavau, vis tiek
* dos, pultum ant keliu, apim- nuolat buvo ilgu. Tokia jau 

*4-x-)4->‘-x-4**4-4*^x-x->^)(-4)C'+*x-**4***^*****************:************''! *^***************** *' h'111 visa pasauli, priglaustum,mano 'dalis! Rodos, da nebuvo
gyvenimo rate tokios 

sujungtum ji su savo jaunyste,' dienos, kuria ne 'butu buvę il
su savo ilgesiu. 1 gu. Buvo tik kelios valandėlės.

O Nemunas, Nemunas! O Tik kelios! Sziaip asz visada il
ki antai! Nemunas gilus, kaip grubs ir ilgiuos! O gal tai mano 
dangus! Rodos, pultum ir a p- liga, kas ta supras; musu dak- 

, o skaiseziose tarai sztai musu visu trijų An
geles. Juozo ir mano kis'zlku ne

“Mirė Už Dieva Ir Tėvynė
su dvasioje buvo szvente, jau
na, guvi szvente. Rodos visas 
sodnas palinksmėjo; medžiai, 
gėlės, takeliai ir Nemunas nu- 
siszypsojo. Skinkio jome iki 
vėlybos nakties.

— Pasek pasaka!
Sekiau. Sekiau ir antra ir 

trcczia., visas, kiek tik mokė
jau. Angele klausėsi, Juozas 

'juokavo, szposavo. Jam ne 
galvoj buvo pasakos! Man, o. 
kaip tada gera buvo: energijos, 

j marios, nėra kur dėti, nėra, kur 
iszaikvoti! Seku pasakas, ple
pu, meluoju, kuriu. Gala sek- 

, damas, nebeatmenu pradžios, 
ir ne svarbi ji man! Angele 

gerai, kad klausosi! O z

' iu szirdi ir vienu pabucziavimu J mano

— Skolinga, tu r būti, nepa
liksi, apie save irgi papasako
si.

— Gerai.
— Ka-gi asz galiu pasaky

ti! Nieko indomaus nepergyve
nau, o jei buvo karas, 'buvo Vo- 
kiecziai, buvo vargas, ir pati 
ta per ,y venai. Jei mokaus, mo-, 
kais ir pati. Na jei vykau in 
užsieni viena karta irgi kas 
ten: Vykau, sziaip taip iszvy-i 
kau ir sziaip gryžau. i

— In Vokietija ?
— Taip. In Karaliaucziu.1 

Juk tai niekai. Geriau papasa-- 
kok, kas Kaune girdėti, juk ja-! p]ausosį

Asz pasiilgstu visa mano laime, kad
-ris yra gyvas ir rk]aroosi. y •'kuris

Rinkimai Meksikoje

di eina greta manės, 
asz jaueziu jos judesius, jos ar

M-

AMZINA ATILSI!

žuvusiu broliu skausmuos ir varguos

tintum jo gelmes
j bangose skęstanti dangų!
, Laikrodis muszo pirma. Lai-'pagydo, tai kur czia jiems už
kas namo, nors pilnas sodnas siminsi apie gilu dvasios ilge- 

j sidabrines szviesos ir svecziu 
Palydėjome jas iki vartelių
bet da skirtis ne vienas neno- matydavau Angele;

apie nuolatini nerimą!
Dabar man nebuvo ilgu, kai 

ji man ti- 
rejome. Angelyte da syki pa-j ko; tokios man ir reikėjo, to-
rode mums'žvaigžde, sakyda- klos asz jiesžkojaus.* * *

Angele mėgo dainuoti. Asz

nieko nežinau lybe, jos be galo gražu siu'bavi- 
Bet žiūrėk, koks gražus'ma. Tai ji! Ko gi daugiau! Juk

asz

me viskas! 
g yi Veninio, 
judrus.

— Asz, 
irgi ?
tas Nemunas! Juk czia sztai pi
liakalnis, kad taip jis imtu ir 
atgytu! O!

— Tiesa, butu nuostabu!
— Kaune buvo gaisras, mes 

vykome in Gegužine ta diena 
Nemunu. O kai parvykome, vi
sos Gcgilžines iszlakste.

— Tai bene butai sudege 
buvo?

— Taip. Viskas. Jos akyse 
pro aszaras pasirodė skausmas 
ir iszgastis. Ir knygos ir suk
neles, viskas sutirpo liepsnose.

Skaudu man buvo klausytis 
jos nelaimes; guodžiau rami
nau, stengiausi nukreipti kalba 
in linksmesnes, ir gražesnes 
dieneles. Papasakojo ji man 
apie tevo dvaru, apie kovas su 
Vokiecziu.’kariais, apie lauko 
darbus, kuriuos ji ir pati dir
busi. Pasipasakojau szi ta ir 
asz, nors ir ne taip, kaip buvo 
isztikruju. Geda buvo sakyti, 
nes mano proza laibai nebūtu ti
kusi jos ir iszvirszunini ir vidu
jiniai grožiui. Puosziau savo 
kalba ne dėlto, kad norėjau gir
tis ar meluoti, bet dėlto, kad to
kios kalbos reikėjo jai, jos gra
žiai sielai.

Sutemo. Delko sutemo taip 
greitai, nei asz nei ji nesupra
tome! Tik supratome, kad su
tirpo pusdienis, kaip sniegas 
saulei szildant! O gal ir mud
viem szviete kažkokia slaptin
ga ir galinga saule ?

Rytojaus diena popieczio lai
ku vėl iszejau eglių ulycziukia 
in Nemuno krauta. Suolelyje 
vėl sėdėjo Angele. Delko ji sė
dėjo, asz negalvojau; vėl 'žadė
jau gryžti, tik pats nebegryžau 
o kažkaip netyczia atsidūriau 
szalia jos ant suolelio. Ji styp
sojo, szypsojaul ir asz. Ji rau
donavo, raudonavau ir asz.

Atėjo ir Juozas. Asz leng
viau atsidusau, nes jo draugeja 
visi jautėmės gana laisvai ir 
gerai. Pakilome eiti sodeli. Mu-

tai mano laime!
Buvome pas Vytauto kaina, 

pas Jo aszareles. Apėjome vi
sus takelius trejus devynerius 
kartu! O eiti norėjome vis la
biau ir laibiau. Atsirado ir ma
no nakvyninke, kurios lovoj 
i) a kvo j au, pa j uoka vome.

Karas ir czia siautė, draskė
si, szelo. Czia griuvėsiu laibai 
daug! Aplankėme ir juos. Prie 
vienu Angelyte suszuko:

— Sztai žydi laukine obelis! 
Nulaužkime szalka, kas isz mu
su kada nors czia užklys, te už
eis ir visa te prisimins!

Szaka nulaužėme, bet ar ku
ris ten beužklysimie, nežinia. 
Asz, rodos, nebeužklysiu.

■Sutemo. Pakilęs in dangaus 
aukszti menulis sidabru i aklo
jo sodno tankmes ir mirganti 
Nemuną. Vaikszcziojome, jaus
dami nakties grožybe, kvėpuo
dami tyra vakaro orą. Isz uįžne- 
muinio pasigirdo gražus dainų 
balsai. Tai pirma kuro palata 
sudainavo, seseles jiems, tos 
palatos kariams, pritarė. Mes 
klausėme dainų; klausome, 
jausdami neapsakoma groži ir 
meile. Rodos, vaiksztome po 
užburta sodną, kalbame ne'že- 
miszka kalba, girdime užburta 
muzika. Gralžu buvo ir szirdin- 
ga!

Da labiau suskambo daina, 
da labiau suliūliavo Nemuno 
bangos sukuždėjo sodo krūmai 
ir medžiai. Ir da didesnei eks
tazei žvelgėme in dangų, kur 
milijonai žvaigždelių, kur me
nuo, kur melsva dangaus už
danga. Žvelgėme szirdi, ten bu

Nuliūdo kapais apsiklojus Tėvynė, 
Ir motinos iszverke szviesias akis, 
Bet sūnus, kuriuos karo szmekla nuskynė 
Deja, isz szaltuju kapu neatgis.

Del žuvusiu broliu skausminga malda 
Teprakalba musu szirdis suspausta— 
Suteik nekaltai nužudytiems, o Vieszpatie, 

Amžina Atilsi!

Ir mus, 
Ir czia 
Placziai 
Iszdygo

isztremtuosius, globok, Visagali; 
žudo vargas tėvynės vaikus;
iszblaszkytu po
ne vienas jau

svetima szali 
kapas brangus.

Gražuoles Gimtadienis
Del
Malda vien mus kenezianezias sielas paguos, 
Suteik czionai žuvusiems broliams, o Vieszpatie, 

Amžina Atilsi!

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20tf

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Krutamuju Paveikslu gra
žuole Shirley Temple, dabar 
ponia Agar, su savo vyru 
szvenczia savo gimtadieni ir 
užpuczia žvakutes ant pyra- 
gaiczio. Ji yra dabar asztuo- 
niolikos metu.

Sugriszime, broliai, atgal in tėvyne— 
In juodus dirvonus, duobėtus laukus. 
Ir ten pamatysime vėl nusiminė 
Naujai mylimųjų supiltus kapus.

Ir tuomet paskendę naujuos sopuliuos 
Vėl malda sukruvintos szirdys dejuos: 
Suteik numylėtųjų sieloms, o Vieszpatie!

Amžina Atilsi!

^******************************************************************************

ma, kad ta žvaigžde pamatysi-'
me, kad atsimintume ja. Žade-

I jome atsiminti. Asz dažnai ne dainas mėgstu labiau už sala- 
; tyczia atsimenu ir susikrenitu,' dyna.
'graudu. Ji tada ir man paskyrė
i žvaigžde, ta paezia, kur vakar 
buvo nužiūrėta.

Skyremes.
■ Szirdyj buvo ilgu.

Ilgėjomės jaunystes,

Ji savo verandoje niu- 
n uodavo ka, asz slapta, pasivo
gęs, klausydavaus, klausyda
vausi Ne laibai kokia ta jos dai
na tebuvo, bet ji laibai guodė. 
Ne, nėguode manės taip ne mo- 

ne szimtaiilg'ejo- cziutes lopszine, 
mes jos nekaltojo džiaugsmo, * choro balsu! Neguodė ne gar- 
iigejomes tu auksztybiu, po ku-^sus smuikai, negarsus barito
nas katik klajojo musu akys ii

' jaunos sielos.
Tokiu naktų nedaug mano 

gyvenime.
* * *

Gyvenimas slinko pamažu, 
bet gerai. Gavau pora mokiniu;! 
viena Lietu'viu kalbos, kita ma-Į 
tematikos, auksztuju klasių.! 
Mokine turėjau už save daug 
augesne Lenkaite, kuri pasidi
džiuodama savo gražumu, per 
dienu dienas vaikszcziodavo su' 
vaikinais ir sziaip gražiais vy-j 
rais ne manės, szlubio besto-' 
vineziais.

Dirbau asz ir daugiau dar
bo!

Inlindau in bufetą, in vier 
szaji kuroto bufetą! Ypatingai, 
kai būdavo vakarai, žmonių su
sirinkdavo labai daug, man bū
davo labai indoniu sekti ju, 
laisva linksminimosi. Susira- 
s'zincdavau ju buterbrodus, 
bonkas, biszteksus, piragai- 
czius. Labai branginu tas va
landas! Pamacziau gyvenimą 
isz antros puses ir paskutine 
diena daugumas isz tu žmonių 
buvo, kiaules. Ju atsipraszau: 
Jie gere, nusigėrė bueziavosi, 
pcszesi, keikėsi, o, o, ka jie ten 
nedarė!

Dienos bego, bego ir vasara 
pradėjo senti.

mm!

nai!
Daina buvo paprasta, bet gi

li, kupina ilgesio, skausmo, vil
ties. Ir ji sulkure man toki An
geles stoną kuri asz pamylėjau.

Kai ja sutikdavau, nieko; at- 
! rodo ne ta, kuria jaueziau dai- 
I noje, ten buvo geresne, arti- 
, mesne, tikresne. O gražumo 

J jos, niekas neįgali apsakyti! Ji 

buvo tokia, kokia asz insivaiz- 
dinau savo szirdies svajonių 
paveiksluose. ;

j Syki sumaniau ja patirti, pa- 
■ maustyti. Sutikau prie to sode
lio tako, kuriame visada mes 
vaikszteme ir pasveikinau. Ji 
szypsojo, matyt, lauke isz ma
nės ko nepaprasto: Buvau nei 
sziolks nei toks.

— Eisime ar sėsimo ?
— Stovėsime! Atkirto. Ge

rai, Tegu ir taip.
— Ka czia neszies? Paklau

so.
— Kontoros knyga. Ir asz 

atkirtau.
— Na, nori eiti? Eikime.
Pasukome takeliu. Asz szi 

karta įžiūrėjau jos veido, akiu, 
ranku, pecziu, kojų ir t. t. Ka 
asz žinau! Nieko nesupratau. 
Ji buvo jauna ir tiek! Ar ji bu
vo gra'ži!? Kas tai man! Gal 
Juozas daug iszmano, asz nie
ko. Ji jauna, ji szypso, dainuo
ja, ir to gana.

Vienok ji kaž kaip iszmete 
vytele. Asz puoliau atneszti, 
bet mane isztiko nelaime: už
myniau szalka, užsigavau koja, 
puoliau veidu 'žemėn. Ji parau
donavo. Asz nerangiai keliaus. 
Man buvo ne tiek skaudu, kiek 
nedrąsu. Ji ta pastebėjo ir su- 
miszo. Paėmė savo vytele, su
laužo ja ir numėtė. Paskui pa
suko isz tako, paėmė kastuvą 
(jis czia buvo insmeigtas) ir 
pradėjo varpyti varpoma veja; 
man buvo progai atsipeikėti ir 
susitvarkyti. Apsitvarkiau, bet 
koja labai gele.

—Toliaus Bus—

Meksikos praseziokelis, 
darbininkas stovi prie pa
veikslo ar plikato Miguel 
Aleman, kandidato in rinki
mus. Rinkimai Mazattan 
miestelyje kaip ir kituose 
miestuose eina smagiai ir 
smarkiai. Czia ne tik balsai, 
bet ir karabinai yra vartoja
mi.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,... 50c
SAULE PUBLISHING CO. 

MAHANOY CITY, PA.



miestą Karnavalas ir rodys 
prie West End parko.

American Legion 74 
Kp., papuosze visu mirusiu ka
reiviu 
piniu.

kapus ant vietiniu ka-

M-**** >

Žinios Vietines
Ketverge Papuoszimo

Diena. Bus paroda 9

•’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Packer Nr. 2 kasykla, isz prie
žasties kad Packer kasykla de] 
kompanijos visiszkais neužsi
moka. Apie 270 angliakasiai 
neteko darbo. i 
t Mykolas Majauskas, 41 

metu amžiaus, nuo 211 W. New
, York uly., numirė Seredos va-

PREZ. TRUMANAS 
TVARKO STRAIKAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pasistiprina; Nedaseke Perplaukti Vandenius

Veteranu ir kitu draugu-

Ketverge Amerikonisz- 
ka szvente “Memorial arba 
Decoration Day.” Kasyklos 
nedirbs.

Subatoj pirma diena 
Birželio-June.

Utarnirike pripuola 
Szv. Augustino, taipgi Kry
žiaus diena; Seredoj Szv. Mag
dalenos, ir Kryžiaus diena; Ke
tverge V. Jėzaus Inžerig. in 
Dangų, ta diena taipgi yra 
Amerikos Szvente “Memorial 
-Decoration Day,” kaipo Pa
puoszimo Kapu Diena; Petny- 
czioj Szv. Angelios; Subatoj 
pirma diena Birželio (June) ir 
Szv. Justino.

valszcz., Marijampolės apskr.,, 
irt USA atvyko po Did. Karo,

27 ir 28. Czesna, Petras ir Jo
nas abudu spėjamai gyvena 
Chicago, Ill.

de.
Už visa tai, už ta drąsą ir už 

ta insikiszima ir straiku su
stabdymą mes in padanges ke
liame Trumana, ir dabar tiki- 
mies kad jis ir su Lewisu pana- 

j sziai apsidirbs.
Mes pirmiau kritikavome ir 

prikaisziojome Trumanui kad, 
jis nedrysta ar nepajiegia insi-l 
kiszti, dabar kai mes matome! 
kad Trumanas gerai daro, mes, 
pripažinstame jo gera darba ir 
jam velijame viso gero ir sako
me, gerai padaryta.

29. Cziganaite, Ona Georgė 
kilimu isz Pilviszkiu valszcz.. 
VillkaViszkio apskr., spėjamai • 
gyvena Pittsburgh, Pa., (pa- 
jieszkoms antru kart).

30. Chimes, Albinas Julijo
nas (Chmieliauskas).

31. Chmielauskas, Petras su-
K

ims Juozo, spėjamai gyvena 
Chicago, Ill., S. Halsted St.

32. a. Ozepiene, Emile.

32 ir 33. Dubinskas, Vladas 
ir Jurgis abudu kilimu isz Pe- 
1 niežiu km., Veliuonos valszcz.

34 ir 35. Drujeczius, Povilas 
ir Kazys, abudu kilo isz Salie- 
cziu km. Deltuvos valszcz., Uk
mergės apskr., in USA atvyko 
priesz 1925 m.

36. Daunyte, Liucija su gi
minėms (Dauniai).

37. Delb, Otto apie 50 m am
žiaus, in USA emigravo priesz 
Did. Kara, spėjamai gyvena

lionis sirgo ilga laika. Buvo 
veteranas isz 1-mos kares. Pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi-! 
los. Paliko viena seseri Ona1

Kapu
valanda isz ryto per American1 kara Locust Mt. ligonbute. Ve- 
Legion, Foreign Wars ir Am- 
vets
viu, po tam bus ceremonijos 
ant
prie Kareivio stovylo. Publi- Želinskiene isz miesto. Laido- 
kmes ir Parapines Mokyklos tuves atsibuvo Sukatoj, 10 va- 
bus uždarytos.

Protestoniszku kapiniu

landa ryte, isz Graboriaus Sny- 
Stcponas J.įderio koplyczios, 215 E. Centre 

Valasck, klebonas Szv. Marijos | uly., ir palaidotas Szv. Marijos 
Slavoku parapijos, nuo West 
Centre uly., apvaikszcziojo sa
vo Sidabrinio Kunigyste Jubi
liejaus Nedėlioję ,Gegužio 26- 
ta diena su iszkilmingomis mi- 
szomis 10:30 valanda ryte.

kapinese.

SHENANDOAH, PA

Ona Andruloniene, nuo
212 S. Chestnut uly., aplaike 
telegrama isz Pasadena, Cal.,

New Philadelphia, Pa. — Du 
angliakasai, Edvardas Žanrinis 
48 metu amžiaus ir Mykolas 
Mizock, 58 metu, likos sužeis
ti per ekspliozija Bell kasyklo
je. Gydosi Coaldale ligonbu- 
toje. Zanunis randasi pavo
jingam padėjimo.

BADAS NELAUKIA

Ketverge pripuola Me- kad josios suims Jonab mirė 
įnoriai - Decoration Day arba 
Papuoszimo Kapu Mirusiųjų 

yra tai Tautiszka 
todėl ir redakcija 
bus uždaryta per vi-

Bankai, pacztas ir

Kareiviu 
Szvente, 
*• Saules” 
ha diena,
kiti bizniai bus ta diena užda
ryti. j

Panedelyje, 9-ta valan
da ryte, Szvento Juozapo Baž- 
nyczioje Kunigas K. Rakaus
kas, suriszo mazgu mote
rystes, pana Lilliana Ne valiu
te, duktė pons. Jono Nevu- 
liu, nuo 600 W. Market Uly., su 
Elmer Peel (Pajaujis), sūnūs 
mirusiu Mykolo Peel (Pajau- 
jin), nuo 413 W. Centre Uly. 
Po suriszimui jaunavedžiu 
Kunigas K. Rakauskas atlai
ke Miszias. Po tam svodbinis 
pulkas nusidavė in Szv. Juoza
po parapijos svetaine ant ska
niu pietų ir pasilinksminimo. 
Bažnyczia buvo pukiai pa- 
puoszta per Sodaliecziu drau
gija. Svotai buvo Marijona 
Nevuliute, Betty Sisak, Elanor 
Boczkauskiute, Josefina Peel, 
Jean Gegužiute, ir Juozapas 
Peel, Leonardas Petrikas, Mi
chael Yurasek ir Pranas Ber- 
nauskas. Jaunavedžiai iszke- 
liavo ant saldžiosios keliones 
in Pocanos ir Atlantic City 
po tam apsigyvens mieste, 600 
W. Market Uly., jaunavedis tu
ri užsiėmimą su G. Gasparini 
Contracting kompanija prie 
Boston Run, o nuotaka dirbo 
prie City Shirt kompanijos 
mieste. Linkime jaunave
džiams ilgo pagyvenimo.

Panedeli pribuvo in

Gegužio 12-ta diena Los Enci
nas ligonbute., sirgdamas tik 
dvi dienas. Paliko savo moti
na ir 6 ’brolius. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos.

L Sirgdama per 4 sanvai- 
tes, Katarina Vaieziakauskie- 
ne (White) numirė Ketverge 
3-czia valanda popiet, namie, 
211 W. New York uly. Gimus 
mieste. Josios vyras mirė sep
tyni metai adgal. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos ir 
Szvento Vardo draugijos. Pa
liko trys dukterys: J. Zeibrai- 
tiene, mieste; S. Bauseriene, 
Philadelphia, Pa., Agnieszka, 
namie, ir sunu Prana, Philadel
phia, szeszis anukus ir viena 
pra-anuka; viena seseri Ona 
Morkunuoniene, Zion Grove ir 
broli Motejus Spūdis, Racine, 
Wise. Laidotuves invyko Pa
nedelyje su apiegomis Szvento 
Jurgio bažnyežioje 9-ta valan
da ryte, ir palaidotas parapijos 
kapuose.

Philadelphia, Pa. — Slidžia 
Leopold C. Glass (Žydas), isz 
Municipal© Korto, numirė Pet- 
nyczios vakara, namie, 1901 
Walnut uly., sirgdamas trum
pa laika. Buvo nevedąs, turė
jo 59 metu amžiaus. Paliko 3 
brolius ir 2 seserys.

Washington, D. C. — Sena
torius John II. Bankhead, 73 
metu amžiaus, Demokratas isz 
Alabama vals., pavojingai 
serga Bethesda, Md., ligonbu- 
toje.

Ir Druska Lietuvoje 
Gaunama Su 

Kortelėms

nuo Heights, likos sužeistas in 
kojas laike darbo Packer Nr. 4 
kasykloje. Gydosi Locust Mt. 
ligonbute.

t Antoinetta Michalevicz, 
(Lenke) seniausia gyventoje 
Schuylkill paviete, nuo 4141/2 
W. Atlantic uly., numirė Pet- 
nyiczios ryta. Senuke gimus 
Lenkijoje 1842 metuose ir turė
jo 104 metu amžiaus. Josios 
vaikai iszmire. Prigulėjo prie 
Szv. Kazimero parapijos ir li
kos palaidota Panedelyje.

Wl Locust Coal kompani
ja pranesza kad turėjo uždaryt

NEW YORK. — Sovietu in
formacijų szaltiniai neslepia, 
kad Lietuvoje' jaueziamas tru
kumas kasdieniam gyvenimui 
reikalingiausiu dalyku. Net ir 
druskai gauti reikia korteliu. 
Taipgi labai trūksta autuvo; 
padoresnes avalynes gyvento
jai negauna net ir juodajame 
turguje.

Kauno Teatro Sukaktis

JOHM1KOVAL
i: ... KVIETKININKAS...

* Prekes *

Telefonas 764 ‘

Sutaiso Dailius Bukietus Del

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

Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.

Kvietku Del Visokiu
Pareikalavimu Už Žemiausias

Gruodžio men., 19-ta diena, 
suėjo 25 metai kai Nepriklau
somoje Lietuvoje pradėjo veik
ti Kauno Teatras. Jis buvo 
inkurtas 1920 metuose, Gruo
džio 19-ta diena, ir pasivadino 
Lietuviu Meno Teatru, o pas
kutines laikose persikriksztijo 
ir gavo Kauno Didžiojo Teatro 
varda. Kauno teatro steigėjai 
buvo Juozas Caiczkus. Kons
tantinas Glinskas ir Aleksan
dras Vitkauskas, dabar jau vi
si iszmire. Nepriklausomoje 
Lietuvoje Kauno teatras su- 
kestejo iki viso savo pajėgumo; 
opera netgi iszkilo in Europos 
teatru virszunes.

Jau pirmosios Bolszevikines 
užgyventos laikose in Kauno i 
atra buvo investa Komunisti
ne propagandine, gi dabar 
Kauno teatras yra visiszkai 
paverstas Komunistu partijos 
agitaciniu kromeliu ir netekes 
savo veido.

Lietuviai teatralai tremtin
iai kukliai paminėjo Kauno 
teatro 25 metai sukakti Vokie
tijoje.

WASHINGTON, D. C. — 
Mes szelpiame badaujanezius, 
bet nedarome tiek kiek galėtu
me ar turėtume daryti. Dabar 
didžiausias ir baisiausias ba
das siauezia per visa Europa. 
Tokio bado da nebuvo ant szio 
svieto!

Valdžios Sekretorius Ache
son, ana diena parode kad mes 
daug mažiau duodame negu 
pasižadėjome duoti. Per pirma 
Gegužio, Mojaus sanvaite, mes 
150,000 tonu kviecziu mažiau 
pasiuntėme negu prižadėjome 
pasiunsti. Tie kviecziai butu 
per viena sanvaite iszmaitine 
apie 71,500,000 badaujanezius 
žmones. Mes prižadėjome pa
siunsti apie 12,000 tonu tauku, 
o pasisiunteme tik 2,440.

Prezidentas Trumanas, per 
radi j a kreipėsi in Amerikie- 
czius ir prasze kad visi prisidė
tu prie szito mielaszirdystes 
darbo. Jis sake:

“Ant visu Amerikiecziu yra 
baisi ir atsakominga pareiga. 
Jau seniai mes savo žodi davė
me kad mes darysime ka galė
sime. Mes negalime dabar au
sis užsikimszti, kai badaujan
tieji mažucziai duonos praszo. 
Mes negalime tuos milijonus 
badaujaneziu atstumti kai jie 
rors juodos duonos praszo. 
Mes, Amerikiecziai esame ge
ros szirdies žmones ir dabar 
neatsisakysime duoti tos isz- 
maldos, tos nors juodos duo
nos.”

Jis visu Amerikiecziu prasze 
duoti ir aukoti, ir paskui krei
pėsi in valdžia ir in biznierius. 
Valdžia turi daugiau pinigo ir 
maisto paskirti badaujantiems 
biznieriai ir ūkininkai (far
mėnai) turi daugiau savo ta- 
voro gaminti ir paskirti tiems 
kuriems labiausiai reikia.

Europos žmones, yra. mums 
artimi, yra musu broliai ir mu
su pareiga dabar jiems pagel
tos ranka isztiesti ir savo mie- 
laszirdyste parodyti.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Jimmy Sly ter, 19 metu an žiaus vyrukas norėjo plaukte 
perplaukti vandenius tarp Los Angeles ir Catalina Salos. 
Jis ežia beplaukdamas gauna biski maisto pasistiprinti. 
Nuo Los Angeles in Catalina Salas yra apie dvideszimts 
myliu. Jis nedaseke savo tikslo ir turėjo būti inkeltas in 
laiva kai jau buvo tik apie penkias mylias nuo savo tikslo.

DUONA nos kąsnio.

Ar yra jusu tarpe žmogus, 
kuris jei jo sūnūs.praszytu duo
nos, paduotu jam akmeni ?

Tam yra visko gana, kuriam 
yra duonos gana.

Geriau juodos duonos plute
le, negu visos bandos prižadė
jimas.

Ak, Tu Dieve, kad duonele 
turi būti tokia brangi, o žmo
gaus gyvastis tokia pigi!

Geriausiai ir gardžiausiai 
žmogų maitina duonele.

Skaniausiai valgius pagardi
na druskele.

Gražiausiai meile iszreiszkia 
gera dukrele.

Juoda duonele ir Szventas 
Rasztas, tai žmogelio maistas; 
viena kuimi, 'kitas dusziai.

Jeigu tavo neprietelis ba
dauja, duos jam duonos paval
gyti-

Kristus su dviem žuvelėm ir 
duonos banduke pavalgydino 
takštanezius. Ir mos stebuklus 
galime padaryti: mažmožiu ir 
g a r d u m y n u iszsižadedami 
tukstanezius nuo bado iszgel- 
beti.

Visi mes dirbame, prakalta
jame ir vargstame del to duo-

Greitas Bėgikas

Joe Verdeur isz Philadel
phia, Pa., Turners Kliubo 
laimėjo du garbes ženklelius 
už savo greita bėgimą lenk
tynėse kurios atsibuvo Bain
bridge, Md. Jis neseniai pa
rėjo isz karo tarnybos kur 
jis buvo laivyne.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczip. 1

Duonele ir druskele duoda 
gražius, rauduonus veidelius.

Ka ponai po savo stalais me
ta, puikiai iszmaitintu mus vi
sus. i

Pilvuotas mokslinczius ki
taip mokina negu tas kurio pil
vas tuszczias.

Duonele pareina isz baltu 
milteliu; milteliai pareina isz 
kviecziu, o kviecziai tai saulu
tes ir lictuczio vaisiai; o saulu
te ir lietutis tai Dievulio dova
na.

Dievas davė dantis, duos ir 
duonos.

Lietuvos-Amerikos
Informacijos Centras

Pajieszko:

19 ir 20. Barkauskas, Motie
jus ir Pranas, broliai, abudu 
suims Simano, gimė Vidgiriu 
km., Gražiszkiu valszcz., Vil
ka viszkio apskr., spėjamai gy
vena Detroit, Mich.

21. Blazevre&ius, Blažys 
Aleksa, gimęs USA, tėvai kili
mu isz Dvariszkiu km., Suba- 
cziaus Panevėžio apskr.

22. Burdzilauskiene, Magda
lena isz namu Kunczinskaite, j 
duktė Andriaus, kilimu isz 
Kantaliszkiu (Tupiku) km.J 
Sasnavos valszcz., Marijampo
lės apskr., in USA po Did. Ka
ro (arba jos gimines).

23. Bagociuniene, Ona isz na
mu Masiulyte.

24. Bolskis, Vincas suims 
Karolio, kilimu isz Kelmes, Ra
seinių apskr., spėjamai gyve
na, Brooklyn, N. Y.

25. Balta ragis, Kazimieras ir’ 
jo žmona Rozalija, isz namu 
Petrilaite. Pastaroji kilusi isz 
Sauginiu km., G r u ž d ž i u' 
valszcz., Sziauliu apskr.

26. Chemerkiene, Barbora
• ■ • * Iisz namu Kuczinskaite, duktė, 
Andriaus, kilimu isz Kanta-j

paskubinkite n j1 liszku (Tupiku) km., Sasnavos

38. Diczkauskai broliai spė
jamai gyvena Brooklyn, N. Y. 
Vienas brolis priklauso teatro 
mėgėju rateliui.

39. Davidonis, Antanas.

40. Dekęriene Antonina isz 
namu Stepanavicziute, apie 52 
metu amžiaus, kilimu isz Nau- 
miesezio valszcz.,, Szakiu 
apskr.

41. Flederiene, Berta isz na
mu Kirsztonyte, apie 75 metu 
amžiaus.

42. Gecziene (Cechas), Elena 
isz namu Radvilavicziute, spė
jamai gyvena Kiceville, Iowa 
(pa jieszko j imas skelbiamas 
antru kart).

43. G liaus, Zofija spėjamai 
gyvena Detroit, Mich.
—Lithuanian American Inf. 
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