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Isz Amerikos
DIDŽIAUSIOS

STRAIKOS
PASIBAIGĖ

WASHINGTON, D. C. — 
Kai darbininkai ant geležinke
liu sustraikavo, jie padare di
džiausias straikas ka da kada 
turėjome ežia Amerikoje. Tik 
1922 metuose buvo kas pana
gaus.

Geležinkeliu straikos viską 
kojomis augszyn apvertė ir vi
sa bizni ir susisiekimą sustab
dė ir nukirto. Didesniuose 
miestuose tuojaus pritruko 
maisto. Mesa ir kiti valgiai 
eme gesti ir puti freitkaruose, 
buezernes buvo už vienos die
nos tuszczios.

Darbininkai negalėjo isz 
darbo parvažiuoti ir kiti nega
lėjo in darba važiuoti. Fabrikai 
ir dideli sztorai paleido savo 
darbininkus ankseziau, kad jie 
galėtu parsiskubinti namo 
pirm negu straikos bus pa
skelbtos.

Nuostolis per szitas visai 
trumpas straikas buvo skaito
mas in bilijonus doleriu. Mais
tas ant farmu pagedo ir žmones 
greitai pajuto maisto stoka. 
Didesni miestai aptemdino vi
sas savo ulycziu szviesas nes 
nebuvo gana anglies daryti 
elektros szviesa.

Pasztas buvo sustabdytas, 
nebuvo galima nieko iszsiusti 
ir nieko isz paczto gauti. Ero- 
planai visi buvo valdžios pai- 
imti veszti maista. Traukiniai 
visai neejo, eroplanai buvo 
vien tik maistui. Žmones galėjo 
vien tik autobusais važiuoti. Ir 
tie autobusai buvo taip prisi- 
kimsze kad nebuvo vietos kur 
nei stovėti.

Mainieriai, kurie savo strai
kas del keliu dienu atidėjo, at- 
szauke, vistiek negalėjo dirbti, 
nes nebuvo karu del anglių.

Ir, kaip tyczia, ta diena kada 
visi traukiniu darbininkai isz- 
ejo ant straiku, sukako suėjo 
116 metai nuo tos dienos kada 
pirmutinis traukinys pirma sy
ki veže žmones isz Baltimores 
in Endicott Mills 1830 metuo
se. Ta pirmutini traukini, trau
ke arklys. Ir dabar arklys ne
būtu pro szali su szitomis mai- 
n i erių ir inžinierių ir konduk
torių straikomis.

Kaip mainieriu bosas, John 
Lewis, taip ir traukiniu darbi
ninku bosai visai nepaisė apie 
žmones ir neklause Prezidento 
Trumano.

Kaip žiūrėsime, taip, bet szi- 
tikios straikos tai baisi sarma-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Naujas Ginklas

Czia kareivis bando nauja karabina, ant kurio yra pri
dėti žiūronai su kuriais galima net ir nakezia toli matyti ir 
pataikinti in mažiausi daigta. Karo Sztabas niekam neisz- 
duoda žinių kaip szitie žiūronai gali net ir tamsumoje paro
dyti tolimus daigtus.

sinti, jeigu vienas žmogus gali 
valdžiai insakyti, tai kur Ame
rikos laisve ir lygybe? Nėr žiū
rėta ka tas Ponas Whitney at
stovauja. Jis sakosi kad jis 
darbininkus atstovauja, bet jis 
pats ne darbininkas bet baisus 
ponas, kuris pats inlindo in at- 
sakominga vieta. O tuos ant 
kuriu jis sziandien savo pagie
ža lieja ir kuriuos jis grasina, 
buvo visu Amerikiecziu isz- 
rinkti in valdžios vietas. Kai 
Whitney užsipuola ant Ameri
kos valdininku, jis tuo pat kar
tu užsipuola ant visu Ameri
kiecziu, kuriuos tie valdininkai 
atstovauja. Reiszkia bagoezius 
Whitney dabar vartuos darbi
ninku pinigus, szmeižti ir nie
kinti tu paežiu darbininku 
stovus valdžioje. »

at-

TRAUKINYS.
APSIVERTĖ

$47,000,000 PRIESZ
PREZ. TRUMANA

MAINIERIU

Inžinierius Žuvo; 38
Marinai Kareiviai 

Sužeisti

MIDDLETOWN, PA. — 
Traukinys, kuris veže 208 ma
rinus, kareivius kurie važiavo 
in Bainbridge, netoli Perry
ville, Maryland, nubėgo nuo 
rieliu ir apsivertė. Traukinio 
inžinierius, C. G. Merget, nuo 
7123 Sellers Avenue žuvo nuo 
inžino garu. Apie 38 marinai 
buvo sužeisti, apie devyni buvo 
pavojingai ir labai sukolieczy- 
ti. Visi marinai gryžo isz Paci- 
fiko, kur jie buvo ant karo lau
ko ant salų Iwo Jima, Guadal
canal ir Okinawa. Jie važiavo 
gauti savo popieras del palei
dimo isz vaisko.

kad

DUONOS BANDOS
BUS MAŽESNES

Bet Ne Pigesnes

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia iszleido insakyma su
mažinti duonos bandas nuo 
pirmo ateinanezio menesio. 
Taip daroma kad butu galima 
daugiau kviecziu ir miltu pa- 
siunsti badaujantiems Europo
je. Duonkepiai, turi aiszkiai 
pažymėti ant popieros in kuria 
duona suvyniota, kiek ta nauja 
duona sveria. Bet kiek dabar 
galima dažinoti tai kad ir ma
žiau duonos gausime, tiek pat 
mokėsime, kiek ir mokėjome.
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“SAULE” 
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T aimanas Praszo 
Kad Minksztos 
Anglies Mainie
riai Eitu In Darba

&

Tvanai Padare Daug Bledies 
Pennsylvania, New York, New 
Jersey, Connecticut Valstijose; 
GeležinkeliuUnijosBosas Gra
sina KadTrumanui Atkerszins:

STRAIKOS Duonos Bandos Bus Mažesnes
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Trumanas kalbė
josi su mainieriu bosu Lewisu 
visa pus-valandi, bet nieko ne- 
iszejo isz to pasikalbėjimo. Nei 
Prezidentas, nei Lewisas nieko 
nesake apie ta pasikalbejima. 
Kai korespondentai užklausė 
Prezidentą Trumana ar 
minksztos anglies mainieriai 
eis atgal in savo darbus, Prezi
dentas atsake: “Paklauskite 
Lewiso apie tai.”

Mainieriai sutiko dirbti dvi 
sanvaites. In ta laika visi tikė
josi kad jau ant visko bus susi
taikinta. Bet tos dvi sanvaites 
jau suėjo Subatoj. Nedelioj 
mainieriai nedirba. Už tai Pre
zidentas Trumanas visomis ga
liomis stengėsi visus sutaikin- 

, “mainieriai eitu in dar
ba Panedelyje.”

400,000 mainieriu staeziai 
pasakė kad jie nieko nepaiso ir 
kad jie straikuos priesz paezia 
Amerikos valdžia. Jie sako kad 
juos Trumanas negali iszgaz- 
dinti. Jie pasitycziuodami sako; 
kad nei Amerikos armijos ne
gali juos priversti dirbti, nes - - t . i
anglių negalima kasti su kara- Yasze^Pos Fondo reikalais ir j 
binais ar su kardais. Jie toliau atstovau^a mus lietuvius ir

musu pastangas suszelpti Lie
tuvius tremtinius.

____ *
Tie kurie nepaklausys, bus tuo 
pat sykiu paimti in vaiska kai
po paprasti kareiviai. Ir tada 
turės kaip kareiviai klausyti, 
po mirties bausme. Ir gaus tik 
kareivio alga. Ir czia nepaisius 
nei metu nei luomo, nei politi
kos, nei žilu plauku.

Szitoks instatymas mums 
jau seniai reikalingas. Straikos 
priesz kompanijas ar fabrikan
tus tai vienas dalykas, bet 
straikos priesz paezia Ameri
kos valdžia tai jau prasižengi
mas.

WASHINGTON, D. C. — 
Baisus ponas, A. F. Whitney, 
kuris vede ir tvarkė geležinke
liu darbininku straikas, dabar 
pagieža lieja ir grasina kad jis 
Prezidentui Trumanui atker
szins. Jis sako kad jis paszves 
ir iszduos visus unijos pinigus 
per ateinanezius rinkimus kad 
sumusztu Prezidentą Truma
na. Unija dabar turi apie $47,- 
000,000.

Ponas Whitney dabar jau- 
cziasi baisiai inžeistas
Trumanas teisybe apie ji žmo
nėms pasakė ir kad jam ragus 
aplaužė. Jis sako kad dabar vi
si darbininkai stos priesz Tru
mana, ir kad Trumanas jokiu JWUUO 
budu negales būti iszrinktas.l ti, kad, 
Jis pats asmeniszkai paszves 
visus savo unijos pinigus ta 
Trumana sumuszti.

Labai gerai mums žinoti kad 
darbininku unija turi tiek pini-Į 
gu. Bet mums labai žingeidu 
dažinoti, kaip Ponas Whitney: 
gali unijos pinigus szvaistyti ir 
metyti? Argi jis nėra atsako-1 
mingas darbininkams? Ar visi 
darbininkai isz tikro nori tiek 

i
pinigu, tiek milijonu doleriu didžiuojasi kad tai ne pirmuti- 
iszduoti ant politikos?!

Ponas Whitney taipgi grasi-' doma ant ju, bet nei sykio ju 
na visus senatorius ir kongres- neiszgazdino.
monus, kad jis su savo unijos; Bet dabar aplinkybes jau ki- 
pinigais visus iszmes isz Wash-j tekios. Prezidentas Trumanas 
ingtono jeigu jie Prezidentui gali jiems priminti kad Kon- 
Trumanui pritars.

Isz kur-gi atsirado tas galin-'natas svarsto instatyma, kuris

nis sykis kad armija buvo siun-

gresas jau priėmė, ir dabar Se-

Kun. Dr. Konczius
Pas Popiežių

ISZ VATIKANO. — Szven- 
tas Tėvas, Popiežius Pijus XII 
priėmė Kun. Daktara B. Kon- 
cziu ir suteikė per ji Savo 
Apasztaliszka palaiminima 
Bendram Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fondui.

Kunigas Daktaras B. Kon
czius važinėja po Europa su

Petras Klimas Suimtas
ISZ LIETUVOS. — Sovietu 

slapta policija suėmė garsu 
Lietuvos dipliomata ir moks
lininką, Petra Klima. Ji dabari s ' —-----— ------

gas Whitney? Kaip jis gali vi- priverstu panevalia mainierius Jntarineja už kokius tenai isz 
sus taip grasinti ir in savo ran- dirbti, taip kaip buvo daroma ' ' * 1
kas visa valdžios tvarka paim- su geležinkeliu darbininkais.
ti? Jeigu paprastas darbo žmo-Į Jeigu szitas naujas instaty-j 
gelis taip prasižiotu jis tuojaus'nias bus Senatos priimtas, tada' 
in kalėjimą atsirastu.

Jeigu vienas žmogus gali botaga savo rankose. Jis gales 
tiek daug pinigu savotiszkai' vienu žodžiu užimti visas ka- 
isznaudoti, jeigu vienas žmo- syklas ir pasakyti kad mainie- 
gus gali valdžios atstovus gra-Iriai turi dirbti, ne kad loska.

Prezidentas Trumanas turės

pirszto iszlaužtus prasižengi
mus priesz valdžia. Kol kas tik 
tiek ir žinome, nes žinios isz 
Lietuvos pasiekia mus už ke
liu menesiu, ir tai labai slaptai, 
ir ne visados galima tomis ži
niomis pasitikėti.

WASHINGTON. — Su szio menesio pa
baiga, kiti mainieriai iszeis ant straiku. Kietos 
anglies mainieriai straikuos ir reikalaus beveik 
to pat ko dabar mihksztos anglies mainieriai 
reikalauja. Da vienas mainieriu straikos ne
pasibaigė, o jau kitos prasideda! Kai minksz
tos anglies mainieriai sustraikavo, tai visas 
krasztas pajuto tas straikas ir visi suširupino, 
nes minksztos anglies reikia beveik visiems fa
brikams. Už tai galima tikietis, kad tos strai
kos neilgai tesis. Pati valdžia nepavelins ilgai 
straikuoti, kaip ir dabar matome. Bet kai kie
tos anglies iszeis ant straiku, tai niekas nepai
sius, nes kieto anglies visai nereikia fabrikams, 
traukiniams ar Amerikos pramonei. Tie kurie 

i vis vartuoja kieta angli del szilumos, jau dabar 
jieszkosi ir perkasi peczius su aliejumi ar su el
ektra. Jiems per ilgus metus jau insipyko vis
os tos straikos. Aliejus czystešniš ir patoges
nis vartuoti. Del visu szitu straiku, daugiau ir 
daugiau žmonių ir dideliu sztoru ir vieszbucziu 
ima vartuoti aliejų vietoje anglies. Tai kietos 

............ . . .... . --8 

anglies mainieriai nieko nelai- Už tai kietos anglies mai- 
mes su savo straikomis, nepai- nieriai, kad ir straikas laimėtu 
sant kad jie ir viską gautu ko! nieko gero nesusilauks. Strai- 
jie reikalauja. Vis mažiau ir į kos mainieriams kiszenius isz- 
mažiau žmonių vartuoja kieta j tusztins.
angli, vis mažiau reikia kietos 
anglies. O kas labiau pakenks 
kietos anglies mainieriams, vi
si tie “Strippings” tos maszi- 
nos ir baisus kastuvai, szavalai 
kurie dabar anglis ima isz pa- 
virsziaus ir padaro darba kur 
pirmiau reiketu keliu tukstan- 
cziu darbininku.

. Jie savo sztorams 
insiskolins, tarp saves susi- 
pesz, ir paskui už kiek czieso 
straikas iszgrajins, iszlaimes ir 
per kelis metus vėl dirbs ir 
vargs, pakol skolas atsimokės, 
ir už viską dvigubai mokes. 
Galima sakyti kad jie straikas 
laimes, bet nieko gero negaus!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI! :



„  ' • S A TJ L E » » MAHANOY CITY, PA.
I miestelius ir visu moterėliu už
klausė apie savo vyrus:

. Girtuokliai daugiausia pra-j 
sikalsta ir daugiausia namu ir 
szeimynu suardo.

‘ --| Kiti vyrai meta aki in susie-
tuma tarp paprasto kareivio ir do paeziute ir mato kad kaimy-, Roosevelto gimimo vieta Hyde ežios, kuria Roosevcltu szeiniy-! .... . I . ... . . ' TI 1 XT IT 1 >.;••• . |

vieta. Ra'bbi Jerome Unger, isz neto-
1 Jau priesz 50 metu valdžia pra- limos Poughkeepsie, baigė ce

remonijas su palaiminimu.
Tarpe dalyviu buvo delega-;

Kas Girdėt
Ateina žinios kad Amerikos 

armija pripažinsta viena skir-

oficieriaus Vokietijoje: Ameri- no pieva žalesne ir susiedo pa
klėtis kareivis, jeigu nori sau cziute meilesne.
meiluže turi eiti in jam paskir
tus paleistuvystes namus;

Hyde Park; Tautos Naujausiaus 
:: Istorinis Paminklas ::

Mokinasi Slaptos Policijos Mokslo

NEW YORK. — Federate Amerikos hymua. Rev. C 
A aidžia gavo Franklin Delano \\ Anthony, rektorius bažny-

eorge

Parke, New Yorko valstijoj 
kaipo tautine istorine

na lanke, davė invokacija

Kitos pyksta ant savo vvru . . .v , . , , , .*" dėjo priimti tautinias vietas1 uz tai kad jie pamirszta joms , . ... XT . oon ,
Atuipimpfm (yfrcipriim ■p’piIi dji-' i t • • i i • Kciipo iJcUniiiKlns. looJ m..jkiperiKieus oiicienus gan pa j nes,ztl saidamiu ar kitokiii ; T ’

1 ’ ' * ■ ' : kada Kongresas pripa'zmo 1 re- tai isz UN Saugumo Tarybos,
Izidenta pasavinti prie-istori-' i;i-ri reiszke
ulus Casa Grande griuvėsius triszkimus, tukstaneziai ame-Į 
Arizona valstijoj, valdžia ima ri'kieėziu visokiu kilmių ir reli- 
vietas, namus ir 1.1.,

(istorines reikszmes, užlaiky
mui.

Czia: paminėsime kelias ge-^ bet ankseziau priėmė pagyri- 
i rai-žJnomas vietas, kurios yra n)a svetimu kalbu laikraszcziu 

niuose vis randasi daugiau ta-f tftu^nes vietos: Memoiial franklin D. Roosevelt bibliote- 
bako negu pinigu. Cigarai per ^lall81on Geoige A .
daug smirda. 

Viena moterėle nusiskundė Lee Mansion Vir-
TZTT. TTTTT.„„ . . . . . . .

leistuves parsivesti in savo 
kambarius.

Tik kelios dienos atgal viena 
Anglaite parasze viesza laiszka 
in laikraszczius. Ji paaiszkino 
kaip musu oficieriai Vokietijo
je dalbai* savo laika praleidžia.

Armijos instatymai pavėlina 
oficieriui insivesti mergina ar

gardumynu. ♦
Kiti vyrai statosi per dide 

liais ponais. Jie kitus gal ir pri
gauna, bet jo paeziute gerai ži
no koks skarmalas ir mužikas 
jis tikrai yra.

Pypkoriai taipgi gauna ga
na velniu, už tai kad ju kisze- 

mer,ginas vakare ir jas vaiszin- ;
ti iki asztuntos valandos isz ry 
to. Ji vardais iszvardino ofi- 
cierius kurie Vokietaites merg- 
palaikes ir staeziai paleistuves 
insiveda kad vakaras ir palei
džia isz ryto. Ir Armijos Szta- 
bas szitas paleistuvystes pripa
žinsta ir pavėlina, nes reikalau
ja kad kiekviena merga užsi-

• raszytu kada inejo ir kada isz- 
ejo isz oficieriaus kambariu.

Ir ne tik vyrai oficieriai taip 
daro, taip mergas vaiszina, 
taip linksminasi, bet ir mergi
nos ir moterys. Viena mergina, 
kuri dirba su Tautu Paszelpos 
Administracija (UNRRA) kas 
vakaras parsiveda Vokieti ir 
su juo visa nakti praleidžia.

Oficieriai ir pats Karo Szta- 
bas užsigina kad czia yra kas 
blogo.. Gal jie mums pasakys 
kad tie oficieriai ir tos mergpa- 
laikes visa nakti razaneziu kal
ba. » t ’ • ,

pasaulio taikosi

tautines j gijų
Ponia Roosevelticne prisidė

jo netik su savo gražia kalba,

Vargoninkas — Teisybe 
jegamasteli, tai nuo džiaugs
mo! Mano sesuo susilaukė 
sūneli!

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate iii kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gy venot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas raszo 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau

bite laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules Redyste

Kenny Rose, Dick Little ir Hugh McMahon, Skautai isz 
F al1 s Church, Va., žiuri in ma žus didelio miesto namelius, 
isz kuriu musu slapta valdžios policija, FBI, mokinasi 
miesto ir namu surėdymą. Skautai isz visu Amerikos mies
tu atvažiuoja, pasižiūrėti kaip slapta policija rengiasi ir 
mokinasi palaikyti tvarka Amerikoje.

dring-Įkai. Inteikima tu lai’kraszczin, 
ton Birthplace National Monu-j yvill Lissner, specialis New 
mene; Independence Hall Phi- Yorko Times korespondentas 
I JI 1 ^s. 1 ...... * T n n "1\ T - ’ -T. T. l 1 * V T ” ’ " _   _

kad jos vyras visa vakara saajginijos garsino jo Naminio Ka
ro Konfederetu generolo na
mas; Nebraska valstijoj kur 
pirmas “Homestead” po priė
mimu Homestead Act irrsteig- 
tas; Gloria Dei bažnyczia (Se
nu Švedu) Philadelphijoj; an
tra seniausia szvedu bažnyczia 
szioje szalyje; Father Millet 
Kryžius Fort Niagara, New 
Yorko valstijoj, atmineziai 
1688 m. Francuzu Jėzuito kuni
go; Touro sinagogas Newport, 
Rhode Island, kuris buvo pa
skirtas tautiniu paminklu tik 
praeita Kovo menesi.”

Hyde Park namas tapo nuo
savybe tautos, kada visi žmo
nes da atsimena žmogų, kuris 
tonais gyveno. Ir priėmimo ce
remonijose buvo pareikszta 
daug jo paremtu reikalu. Pre
zidento Trurrrano kalba, malo
nus žodžiai ponios Roosevcltie- 
nes viena meta po nelaimes, 
teikdama narna Su v. Valstijų 
žmonėms, kalba Vidaus Sekre
toriaus Krug, priimdamas au
ka, sudarė inspudi kad szis in- 
vykis buvo ne vien priėmimas 
tautinio paminklo. Garsusis 
portikas, nuo kurio tiek daug 
kartu prezidentas Rooseveltas 
kalbėdavo in savo kaimynus, 
buvo sakykla. Ir czia Preziden
tas Trumanas, ponia Roosevel
tiene ir Sekretorius Krug kal
bėjo. Ceremonijose dalyvavo 
garsi Ncgrc-dainininkc Mariau 
A n d e r s o n, sudainuodama

sėdi ir ją bara ir kolioja; kita 
prisipažino kad jos vyrui nepa
tinka kad ji nemoka kaip ski
landžius pagaminti. Kita bie- 
clavojo kad jos vyras vis giria
si kad jis viską žino apie mote
ris ir jas gerai pažinsta. O kita 
nusiskundė kad jos vyras vis 
nori bosauti.

Tik keturios isz kiekvieno 
szimto sake kad ju vyrai neturi 
jokiu trukumu ir kad jos pilnai 
užganėdintos. Visos szitos bu
vo da jaunos ir neseniai ženo- 
tos. Jos gal da nesuspėjo savo 
vyru gerai pažinti, nes yra sa
koma kad meile yra akla.

sekamais žodžiais aprasze:

Franklin D. Roosevelt

sauline taika, kokia preziden
tas Rooseveltas pageidavo.”

Ponia Rooseveltiene atsako: 
“Szis parodo, kad žmones in
vairiu rasiu ir tikybų gali 'ben
drai dirbti. Mano vyras tikėjo, 
kad buvo galima ir tas ji su-Į 
stiprino insteigti United Na-I 
lions.”
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Isz Nuliudimo Ir
Džiaugsmo

Klebonas in savo vargo- 
ninka:

’ — Girdėjau jog vakar 
buvai nusigeriąs?

Vargoninkas — Taip je- 
gamasteli. Tai nuo gailes- 
ties, nes mano szvogeris nu
mirė!

Klebonas — Nagi ir užva
kar buvai girtas?!

Skaitykite “Saule”

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

20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

Moterys mus valdo ir moki
na. Nuo lopszio iki grabo len-. 
tos moterys mus vyrus stramu- 
žina ir stumdo. Vaikas prie mo
linos keliu poterius iszmoksta, 
mokykloje ji moteris mokytoja 
mokina, paskui ji jo “Giri 
Krenta” valdo ir stumdo. Po 
tam na'baga kokia mergina pa
sigauna. ir in moterystes pan- 
czius invelia ir jis iki gyvos 
galvos neranda ramybes. 
Stengkimes, vyrucziai tas mo
terėles patobulinti: juo dau
giau jos žinos, juo daugiau pa
darysime ir mes iszmitingu da
lyku; ir juo lengviau ir malo
niau bus su jomis sugyventi.

Ne protas jaunuoli atstumia 
nuo Dievo. Netikėjimas ir be
dievyste tik duoda jam progos 
pasiteisinti del nedoro gyveni
mo.

Gera ir dora tai, kas man 
naudinga ir prieszui kenksmin
ga: tai yra senas dipliomatu ir 
politikierių tikėjimas.

Žmones be vilties, kaip na
mas be langu.

Mintys, kaip saldus pabu- 
cziavimai: malonu jomis dalin
tis tik su artimais ir brangiais, 
mums 'žmonėmis.

Garbe visuomet pavojingas 
dalykas. Ak, tu jejem, kokiu 
pagyrimu nuodu duodama kas
dien žmonėms kurie randasi 
augsztose vietose! Koks pavo
jingas smilkalas, ir kokio rei
kia saves iszsižadejimo kad 
žmogus tame pagyro puode ne- 
prigartu. Szeimynos Didėja

:: MATUSZE ::
Dideles galvos valdo pasauli, 

bet tik atviros szirdys ji isz- 
gelbsti.

Žmogus, kuris nieko gero ne
mato kituose, yra pats nedoras.

Kur tik meile persza, dorybe 
sužieduoja, tenai aszaros nhby-. 
ra ir niekas nevaitoja.

Kas, vaikucziai, jus taip myli?
Rūpestingai taip prižiūri?
Kas, per dienas ir naktis
Rūpinasi apie jus? '

Mamute mieloji!

Liūdnume kas nuramina?
Kas jus visko iszihokina ?
Kas paguodžia, kas apdengia?

:: " . Rūpinasi kiek instengia?
Per Sausio (Jau.) menesi j -- ■

daugiau darbininku straikavo 
negu kada nors visoje Ameri
kos istorijoje. Apie 1,750,000 
darbininku nedirbo ir prakiszo 
apie 19,200,000 darbo dienas. 
Daug kitu darbininku negalėjo 
ir sziandien negali dirbti už tai 
kad kiti darbuninkai straikuo- 
ja.

Mamute mieloji!

Kas jums aszaras nuszluosto?
Kas palinksmin, kas pagluos- 

to?
Kas save del jus užmirszta ?
Del jus kenezia, del jus vargs

ta?
Vis tai ji mieloji, 
Matusze 'brangioji!

t** Neužmirszkito Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 

alvojo dą-' laikrasati “Saule” kurie apie tai ui- 
I —1---- ------ > idant nesulaikyti
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Ana menesi keli raszytojai ir 
korespondentai susig.
sižinoti ka moterėles manstina ir. pr*“®

Iaikraszczio. L _ - 
apie savo vyrus ir kaip jos savo  
vyrus invertina. Szitai ka jieVJAUO IJlVVLUiia. kJZjllUL AKC4, J1V * | 1
iįąžinoįo įįl įi-e pasirinku kelis ^§K3itykltC_ bflUlC _

Czia szitiedu vaikucziai 
stovi ir žiuri in sanskaitas 
kiek kūdikiu sziais metais 
gimė. Bet jiems ne tiek rupi 
tie skaieziai kiek drabužėliai 
ir palos, kad jie galėtu apsi
rengti ir sau iszeiti pasi- 
vaikszczioti. Valdžia priža 
da kad netrukus bus gana 
audeklo ir jiems palas pa
sekti. Czia stovi David Roth
man 22 menesiu senumo ir 
Marianne Price, 13 menesiu 
senumo panele,

“Isz geliu darželio ponia 
Rooseveltiene nuėjo iii biblio
teka kur lauke delegacija isz 
penkiolika svetimu kalbu laik- 
raszcziu redaktorių ir leidėju 
su pirmininku Read Lewis, e,g- 
zckutuvis direktorius Common 
Council for American Unity. 
Nuo ju ji priėmė bibliotekai 
komplektą amerikoniszku laik- 
raszcziu iszleistu 36 svetimose 
kalbose, kuriu laidose buvo ap- 
raszyta mirtis prezidento Roo- 
sevelto. Mr. Lewis savo kalbo
se sake — “Tai reiszke pagar
bos ir meiles amerikiecziu in- 
variu kilmių.” Ponia Roose
velt iene priėmė dovana 'biblio
tekai kaipo “istorinis inrody- 
mas vieningumo Amerikos 
žmonių, ir kaipo rekordas žmo
nių jausmu jos vyrui kada jis 
mirė. ’ ’

Laikraszcziai, bibliotekos di
rektoriaus buvo gražiai iszsta- 
tyti ant trijų sienų mažiame 
kampelyje prie centralinio i li
ejimo in parodos kambarį. Ant 
dideles sienos iszkabintas pa
veikslas, kuris parode grupe 
vyru sėdint New Yorko parke 
depresijos metu. Paveikslas' 
buvo Roose veltu i iii teiktas 19- jg2 
32 m., “National League of 
American Citizens of Foreign 
Descent. Artistas Ernest Do 
Nagy nupiesze paveiksią. 
Nagy buvo Emperor Francis 
Joseph of Austria prieszejas. ”

Ant stalo buvo 6 portfeliai 
. . uorau gyvenimais, imvciova.

laikrasZCZlU, kurioms liobuvo mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
vietos ant sienų.

Daug New Yorko laikrasz- 
cziu minėjo inteikimo invy'ki ir 
daug paveikslu nutraukta.

New York Tribūne parode p. 
Rooseveltiene egzaminuojant 
laikraszczius.

Inteikdamas laikraszczius, 
p. Lewis pasakė: ‘ ‘ Tikime, kad

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

50c., o sulaikysite knygas per paczta.
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404 
50c 
kri- 
35c 
isz

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
tninaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka
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 prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila 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 apisakoa apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninal einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 
puikus

No. 
■ Garžia 
[Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 

puslapiu ...................   • 15c
No. 120 Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .........................................L 5c

No. 123 Septynios istorjos apie 
])q ! Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 

grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

No.
Doras gyvenimas;

116 Istorija apie Sierata, 
apraszymas. 119 pus. .. -15c

119 Keturios istorijos apie 
Haremo nevalninke: T-noszis:

45 puslapiu...................... 15c
126 Penkios istoi'iios apie 

Praversta. links-

| užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
I 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
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priimsite szi komplektą 'kaipoj ISTORIJE apie Gregorius, 
pavydaliu Amerikos vienybes! ————— Isz Numirusiu 
— priminimas invairiu kilmių [ Dorybe Veda In Lai
Amerikos žmonių — visokiu 
žmonių ir visokiu kulturu.
Amerikiecziai turi proga ir at
sakomybe invykdinti tokia pa-

me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
:: 25< ::
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
tnieras 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 Vaidutis; 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; Osieczne. 40 puslapiu 

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

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

No. 145 Try* istorijos apie Velni
okas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele.^ 47 puslapiu...........15c

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Arxt 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 isztyr®; Prigautas vagis. 
60 pualapin .......................... IB*

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

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neats*- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke m®, 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunu*. 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puill 
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................... 25a

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

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

No, 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 154

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstai 
Dievo tas nepažįsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
ncalapiu ..........................................25<

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakarai; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia? 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo mum 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25f

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolii isz Lietuvos. 68 
pvriapiu ....................................  ..15<

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 154

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudri* 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 

Įvymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ................................  Ii <

Adresas: I
Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Penna.
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NEPAZINSTAMIEJI
(Tasa)

Tuo tarpu invy'ko man ir an
tras smūgis, gal daug didesnis 
negu tas, kuri iszlkencziau. Asz 
pažvelgiau1 in Angele, jos veide 
glūdėjo gailesys, ji gailėjosi 
manės. Bet sztai, ji pajauezia 
mano žvilgsni, da labiau pra
deda kasti. Greit pažvelgiau in 
Nemuną., bet nieko. Vaizdas 
akyse ki szia.i dienai. Tada da 
syiki pažvelgiau in veidą, jis 
buvo senas ir negražus; žvel
giau in paežius, jie buvo nykus. 
Žodžiu, Angeles nebebuvo! Ji 
isznylko, ji pražuvo. Ir pražu
vo amžinai.

Kilo daug abejonių! Pradė
jau veidmainiauti, jos nebeger
biau. Bet jaueziau, kad joje, ta
me nykiame kuuelyj, yra kita 
Angele, dauig gražesne, daug 
artimesne!

Madinga Skrybėlaitė

Kunigaiksztyte Elžbieta 
ežia neszioja gražia ir ma
dinga skrybėlaitė. Ji atsilan
kė in Town Hall Anglijoje 
kur ji dalyvavo koncerte ku
ris buvo vaiku choro pri
rengtas.

Klausiau jos dainų, ji guodė 
mane siela.

Ir da labiau pamylėjau ja, ta 
slaptaja Angele ir da labiau 
prisiriszau. Sielos geriau moka 
viena kita suprasti ir mylėti, 
nei mes kad manome. Mudvie
jų sielos daug kartu sieke, kad 
myli. * * *

Angelyte rengėsi iszvažiuoti.
Paskutini vakara sutarėme 

vaikszczioti Ikuoilgiausiai ir, 
kaipo atsisveikinimui skirta, 
pajuokuoti, pasikalbėti. Gal isz 
tiesu paskutini karta. Apėjo
me visa sodną, prisimindami 
ti umpaį bet gražia praeiti. Prie 
griuvėsiu aplankėme palaužtą
ja obelies szaka ir sutarėme: 
jei kada ežia beatvyktume, tai 
kuris irmas atsimins palaužto
ji pumpur. Asz pamaniau, kad, 
jus, kurie ežia suseje atsiminsi
te ta laiminga valanda, jus pa
linkėki! mano sielai, volei am
žinosios ramybes. Asz nebeti- 
kejau ežia su jais kada nors mi
nėti laiminga praeiti.

Vakaras buvo labai gražus, 
tik mes nelabai linksmi. Kažko 
buvo liūdna.

Prie kontoros sutikau vedė
ja. Jis mane mirktelėjo. Asz tu
rėjau eiti in kontora padėti 
dirbti.

— Tik menka pusvalandi, 
suszuko jis.

— Malonėkite palaikyti ma
no knyga, tariau sumiszes, nes 
kaž kaip instinktyviai norėjau 
palikti savo daiktus, kad jie 
visi nedingtu.

Nuėjau. O “kontoros kny
ga” liko Angeles rankoj.

Kai sugryžau, jie stovėjo Ne-' 
muno krante ir linksmai juokė
si. Kai paėmiau savo knyiga ir 
pažvelgiau jiems in akis, su
pratau, kad mano dienraszti ir, 
eilerąszczius jie perskaito.

— Sveikiname, sveikiname! 
Asz senai sakiau maniai, kad 
jus, raszote! Neklydau! Tarė 
Angele. Man buvo nepatogu, 
bet, sugavo.

— Asz pasiimsiu keletą ei- 
leraszicziu atminimu i.

Pasiėmė. Ka padarysiu.
— Nepažinome! A, koks ne- 

bilis, niekada apie save nieko 
neužsiminė.

Sodnas apsidenge miglota 
skraiste, nuo Nemuno padvel
kė szaltas vejas, karmai migo 
menulio sidabruose, takeliais
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slankiojo svecziai. Liūdna bu
vo, mažai kalbėjome, nors sa
komės paskutini karta daug ko 
apkalbėti.

* * *
Ryta iszejau in sodną. Lijo. 

Sustojau paszto verandoj ir 
laukiu, bene pereis lietus. 
Stambus laszai vis smarkėjo ir 
smarkėjo.

Žiūriu ateina jos. Sustojo. 
Laukia, kol lietus pareis. Kal
bėti ko nebuvo; tylėjome. Jei 
perdaug ko szirdis prisikaupia, 
geriausia kalba yra tylėjimas. 
Ta kalba, ir mes tekalbėjome.

— Užeikit iszleisti.
— Gerai, užeisime.
Žodi laikėme; atėjo Juozas ir 

nusekėme in Angele. Užlipo ve- 
randon, pasibeldeva. At- diepe. 
Inoje, radome Angeles motinė
lė, kuria asz laibai, labai mylė
jau už jos rimtumą, geruma, 
artimumą, ja asz ir dabar my
liu ir atsimenu.

Sziandien jos veide szviete 
gili ramybe ir pasitenkinimas 
gryžimu namo. Sziandien kiek 
kartu asz žiurejau-žvilkterejau 
in jos veidą, man vis rodėsi, 
kad ji tuo jaus-tars: “Aha, szel- 
miai, nebeturesit su kuo be- 
vaiksztineti! Aha!”

Be to, rodėsi, kad ji da daug 
gali ko pasakyti. O ji viską, 
viską žinojo ir suprato. Susira
do ir Angele. Iszejome veran- 
don, arkliu laukti. Paskuti
niuose žodžiuose skambėjo 
skausmas; kalba nuolat truko. 
Tylėjome. Žadėjome viens kito 
ncužmirszti, raszyti ir tikėjo
me, laikui praslinkus, vėl susi 
tikti, o gal ir pagyventi.

Man buvo labai liūdna. 
Sziandien iszvyksta Angele, 
ryt Juozas. Liūdna, nuobodu.

Sztai ir vežimas.
Jos apsirengė. Motinėlei pa

dėjome in ratus inlipti ir karsz- 
tai pabueziavbme ranka. Ange
lytei lipant, mudu traukome 
už skverno. Mudu norėjome, 
kad ji 'butu koks nors daikte
lis, kad jo užmirsztu.

Paskutinis sudie, sudie, su
die!

Toli matome plevėsuojant 
balta skepetuką.

Liūdna, liūdna, liūdna!
* * *

Ryta iszvažiavo ir Juozas. 
Garlaiviu.

Likau vienas.
Isztisomis dienomis slankio

jau sodo takeliais ir lindau. Ko 
lindau, nežinau.

—A, panele iszvažiavo, nuo
bodu. Tarė syki paszto virszi- 
nin’kas ir pajuokiamai nusi-

szypsojo.
Jis paliete rankomis, žaizda.
Man buvo da skaudžiau ir da 

liūdniau.
Praslinkus dviem sanvaitcm 

j iszvykau.
Viskas is'znyko, rodos, tai 

tik sapnas tebuvo.
Nieko negaila, tik gaila Ne- 

! muno, tu dvieju nelaimes drau
gu ir tu sidabriniu naktų.”

/ Keliavau in svetima szali. 
Liūdna buvo skirtis isz broliu 
tarpo, isz tautiecziu bendra- 
mineziu ir bendradarbiu. Liud
ui keliones jausmai sloge kru
tinę: Gailėjausi kažko, bet ko 
ir patsai nežinojau. O szirdis 
vis dejavo.

Bildėjo vagonas, asztriai 
skambėjo langu stiklai. Prirū
kyto kurie oras savo tvankumu 
vargino keleivius. Užimąs, 
nuobodus vargono virpėjimas 
kankino iszvargusius sąnarius. 
O traukinys vis bego ir bego 
tolyn.

Sunkiu mineziu prislėgtas 
niurojau atsirėmęs in kampa. 
Norėjosi gryžti atgal in gimti
ne, in gimtus laukus, girias. 
Bet, kas sulaikys inirszusi gar
vežį, kas sugražins prabėgu
sius plotus!

Laukiau kažko, bet nieko ne
sitikėjau sulaukti. Troszkau 
kažko, 'bet nieko nesitikėjau 
pasiekti. Galvojau, bet nieko 
nenorėjau žinoti, nes szirdis 
jaute ir sunkiu, debesiu siege 
mano gyvybe. Nuolatos silpau, 
akys raibuliavo, ausys uže, vai- 
deniuve klajojo. Vienas po ki
to praeities vaizdai drumste 
mano ramybe.

O traukinys vis bego.
Buvo ilga naktis. Ryta tekė

jo saule, asz rymojau prie va
gono lango. Aplinkui, žmones, 
svetimi, nepažystami. Kaip ge
ra man vienam tarp svetimu! 
Koks asz laisvas! Ir liūdna 
man, kad asz vienas, liūdna.

Suszvilpe ir sustojo nuožmu
sis ties Kauno stotimi. Greitai 
ir su juo skirsius ir, ar besusi
tiksiu kada, nežinau. Bet ežia 
da porai dienu reikalo,t Kaune 
da sustosiu. Toks jis man bran
gus-! Czia visa mano svajone, 
visas mano troszkimas. Delko? 
Czia nieko neturiu pažystamo: 
Asz visiems czia svetimas. Ne! 
Czia mano dvasios tėvyne. Czia 
mano tautos branduolas, czia 
jos gyvybes centras, czia jos 
brangenybes; czia mano tėvu 
szalelcs szirdis.

Kaunas man buvo brangus 
d a dėlto, kad czia gyveno vie
nas man labai brangus asmuo. 
Jaueziau ta Kauno meile szir-

dyj, bet nežinoju kame surasiu ' 
ta asmenį, nes apie ji neturėjau 
žinių.

Jokie planai, jokios mintys 
nepadėjo man jo surasti; reika
lai verte mesti paszalinius da
lykus, rengtis apleist Kauna, i 
Bet iszvvkti ir ne žodžio nesą- j 
kyli, ne vieno, “sudiev,” ne 
geros kloties nepalinkcti, butu 
buvę labai skaudu!

Kartkartėmis laikraszcziu 
pardavinėtojas pribėgės su- 
szukadavo, “Laisve” ryt die
nos, “Lietuva,” “Berliner Ta- 
gvblat” ir kitokius. Asz, lyg.
isz miego pabudęs paimdavau 
laikraszczius ir, ne akiu neuž- 
insikis’zdavau in kiszene.

Bet sztai pamaeziau priesz 
save jauna gražia poniute. Juo
da didele jos skrybėlė, pilkas 
miestisz’kas apsiaustas daro ja 
indomia ir verta. Rankose ne- 
sze ji keletą storoku, knygų. Ei
sena, tyrai dirbtina, miestisz- 
ka. Judesiai gana gyvi, szvel- 
nus, moteriszki. Ji labai skubė
jo.

Nepaprastu jausmu kupinas, 
pakėliau iszvargusias akis. 
Kažkas lyg pažystmo, ir szir- 
dyje kilo da didesnis jausmas, 
da tvirtesne gyvybes srove už
liejo mano asmenybe.

Ji risiartno visai in mane.
Ji mane nepažindama, kėsi

nosi prasilenkti. Asz vis žiurė
jau ir ji žiurėjo. Jos skruostuos 
pasipylė karszto krauja srove, 
pažydo veidužiai < jaunybes 
skaistumu.1. Akys staiga suzvel- 
nėjo, maeziau jose gilaus jaus
mo neramybe. Ji sustojo ties 
manimi. Per jos veidą nubėgo 
ypatinga ugnine szypsena.

Gyvai pasis velkinom.
— A, tai Jonas. Tuose jos 

žodžiuose jautėsi nusistebėji
mas, delko manės ji nepažino ir 
ka musu dvasia pergyvena. 
Asz pasijucziau inmestas in 
naujus szviesius gyveninio plo
tus.

— Tai Angelyte, ir kiek au
gusi, sveikinu, sveikinu, tariau 
laikydamas jos ranka, kas gir
disi, kaip 'gyvuoji, 'kur skubi. O 
ypatingumas, tiku pasižino va!

—BUS DAUGIAU—

Del Ramumo

Sudžia—Jau buvai karta 
nubaustas ir sedejei kalėji
me.

Kaltininkas—Tai ne bu
vau nubaustu, tiktai per tris 
menesius turėjau ramumo 
nuo mano bobos!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien?

Taip kaip Amerikiecziai per radija laukia dažinoti kas 
laimėjo rinkimus, taip dabar ir Japonu Imperatorius lau
kia ir klausosi kaip rinkimai iszejo Japonijoje. Czia Japonu 
Imperatorius Hirohito su savo žmona klausosi per radija. 
munistams rinkimai baisiai nciuje Hayama kalnuose. Ko
jio dabar vasaruoja savo palocpatiko ir jie dabar nepaten
kinti.

BALTRUVIENE

Negaliu iszmanyti,
Nei del kitu pasakyti,
Kas bus isz tu j u musu

bobelių,
Isztikro net jau nusibodo.
Mokinu kaip galėdama, 

Visokius 'budus panaudodama, 
O taip sunkiai eina, 

Nieko in j u smegenis nelenda. 
Pasirodo nors žiupsnelis gėdos, 
Bet kaip sueina tarp lietuviu, 
Tada duoda visame vale kurnu, 

Jeigu nueina in sztora 
pas angį ik a ,

Tuojaus reikalu atlieka, 
Tavora pagriebė, 

Biaurus žodžius nedrebe, 
Gudbai pasako, 

Nežiūrėdama ant šlako.
Nes kad ir niekus nuperka,

Buna gerai visada,
Kad ir kaip kada pramoka, 

Tai iszsižioti nemoka1.
Ba tai negražu su angliku 

derėtis,
Reike kiek nors laikytis,
Ba jeigu negali kalbėti,

Tai turi tylėti,
Taip, anglikai nieko nesako, 

Ant visko susitaiko,
Bet tegul pas musu biznieri 

nueina, 
Vos iiieina

Tuojaus burna kaip 
maisza atydaro,

Kaip isz trubos varo.
Szirdeles gieda ir net 

ausis vysta,
Ka tai nekarta nuejąs,

In sztora iszgirsta,
O da ir kitaip pavadina,

Jau nenoriu sakyt,
Ba tai piktina,

Galite patys dasiprasti, • 
Ba man neiszpuola,

Turiu tylėti,
Ne kas tarp musu lietuviu, 

Del musu biznierių,
Kažin ka sakytu anglikai, 

Jeigu motere taip plausz'kiant 
iszgirtu ?

Jeigu pati ne buziau 
tai girdėjus,

Tai nebueziau dainavus.
* * *

Ana diena maeziau szita:
Dukrele su motina

prie baro stovėjo, 
Barniu tarp saves turėjo,

Už ka pradėjo bartis, nežinau, 
Tik ant kart pamaeziau, 

Kaip dukrele motina stūmė, 
Ir badai su koja spyrė.

Kiti isz to juokėsi,
Ir da užfundyti tesiejosi, 

Motina su dukrelia 
biauriai iszsipuldo, 

Viena kita neapsileido.
Tai szirdeles suvis, 
Velniszkas biznis, 
Ta motina pakart, 
Dukrelia paikabyt,

Arba abidvi paskandyt.
Tai vis priguli nuo vyro, 

Žmogaus doro,
Jeigu niekam netikias, 

Tai ir paredkas atlikias.
Boba bizni varo, 
Ka nori tai daro.

Ant galo, girtuokle pastoje, 
Dorybes atstoję, 

Vaikai ant niek iszeina, 
Ant latru nueina!

Kaip
r Drabužius Užlaikyti

Drabužiu priežiūra, netik 
juos užlaikant szvariai ir užlo
pant, bet padedant juos tinka

mai, kuomet ju nevartojama,1 
daug prigelbes ju iszvaizdai ir 
daug ilgiau tarnaus, sako Su- 

i vien. Valstybių Agrikultūros 
1 Departamentas.

Virszutinius drabužius rei- 
i kia atsargiai pakabinti, kuo
met jis nevartojami.

Drabužiai kurie yra szvelni 
turi 'būti apdengti, kad apsau
gojus juos nuo dulkiu ir trini- 
mos. Drabužiai stalcziuos lai
komi turi būti gražiai sulanks
tyti ir tvarkiai sudėti.

Drabužiai kurie nėr szvarus, 
neturi būti laikomi troszkioje 
vietoje. Ju spalva gali susiga
dinti.

tas negauna progos greitai ju 
suėsti. Pirm dėvint naujas ko
jines reikia jas iszplauti, kad 
iszemus klijus.

Po kiekvieno dėvėjimo vir
szutinius drabužius reikia sze- 
pecziu nuvalyti. Juos visuomet 
reikia laikyti gerai nuprosy
tus. Reikia atminti, kad' žibėji
mas ant drabužiu atsiranda 
nuo puiku nusidėvėjimo.

Dulkes nuo szilko kalima nu
imti su minksztu drabužiu ar 
m'iksztu! slzepecziu. Vengk 
prosijimo su karsztu prosu; 
karsztis gadina audeklą ir nai
kina spalva. Kad atėmus su 
vandeniu prie kurios yra pri
dėta amonijos, vartojant jos 
viena szaukszta prie kvortos 
clruigno vandens.

Jei norima, kad pirsztines 
ilgiau tarnautu, po kiekvieno 
dėvėjimo, reikia jas iszpusti ir

Padedant drabužius ilges
niam laikui, reikia juos apsau
goti nuo susiraukszlejimo ir 
gyvunu. Nieko sunkaus nerei
kia ant ju dėti. Kietesnio au
deklo drabužius galima palikti 
kabanezius jei juos gerai ap
dengiama; bet minkszti drabu
žiai, ir tie kur apdabinti sun
kiais dalykais, neturi būti ka
binami, nes gali iszsitempti. 
Jei norima, kad j u spalva nesi- 
mainytu reikia juos laikyti 
tamsoje.

Kojines reikia dažnai plauti. 
Tuomi ilgiau laiko, nes prakai-

isztampyti. Mažiausi iszirima 
reikia tuojaus taisyti.

Skrybėlės taipgi visuomet 
atrodys szvarios, jei jas po 
kiekvieno dėvėjimo nudulkin
sime. Laikyk jas ten, kur dul
kes ju nesieks; popieriniąi 
maiszai ir popierines dėžės.ge
rai turėti del skrybėlių, kurios 
tik retkareziais tenaudojamos.

Turgas Ir Paroda

Panama kraszto Preziden
tas Enrique Jiminez ir Žem
dirbystes Ministeris, Antą 
nio Pino iszkilmingai atida
rė Panama Valstijos paroda 
ir turgu. Jiedu czia žiuri in 
kelis brangius galavijus.

Kasztus Sumažinti

William Green Amerikos 
Darbininku Federacijos, 
AFL, Prezidentas kalba in 
Senates Bankieriu Komitetą 
ir sako, kad, mums reikia pa
laikyti OPA valdžia, kurios 
darbas prižiūrėti kad viskas 
per daug nepabrangtu. Jis 
sako kad valdžia turi viso
kiu daigtu kasztus prižiūrė
ti. Senatas norėjo panaikinti 
visokius suvaržymus ir pa
vėlinti biznieriams lupti 
kiek tik jie nori.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.
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Szirdinga Padėka

PITTSBURGH, PA. — La
bai szirdingai dėkoju Gerk. 
Motinai M. Dovidai ir visomis 
Szv. Pi-ancisz’kaus Sesutėmis 
ulž parengima “25 Metu Kuni
gystes Jubiliejaus Iszkelmiu” 
Vienuolyne, Gegužes (May) 20 
diena sziu metu. Maža koplite- 
le buvo labai gražiai papuošta 
ir Akademikiu koras laibai gra
žiai pagiedojo laike Szv. Mi- 
sziu. Už ka esu labai dėkingas!

Akademijos kaf eteri ja (val
gykla) buvo iszpuosta pai
niems ir sidabrais, netik man 
’buvo malonu, bet, ir visi gimi
nes ir svecziai jautėsi jaukiai 
ir užiganedinti. Prie to da pie- 

|tus gardžiai pataisyti. Szirdin
gai dėkui Sesutėmis.

Nužemintai delkoju visiems, 
kurie tarnavo prie Szv. Misziu: 
Kun. Kazimieriu Skrypkui, 
pus-brolui, isz Binghamtono, į 
N. Y., buvo Arki-Kunigas. Rev. 
Martin Rublicki isz Clertono, 

diena Birželio (June), menesis Pa- Dejakonas ir Rev. Ed .Isto- 
Rožiu, kuriame daugiasia atsi- 
buna vinezevoniu. Bažnyczia 
taji menesi apvai'ksztineje ant 
(garbes Saldž. Jėzaus Szirdies.

t Maryte, 7 menesiu . am
žiaus dukrele pons. J. Mala- 
tezausku nuo 428 W. South uly., 
numirė Subatoj, 6:15 valanda 
ya'kare, Ashland ligonbuteje, 
huo Skarlatinos. Paliko savo 
tėvelius, trys seserys: Pran- 
ciszka, Josefina, Stasia ir broli 
Juozapa. Laidotuves atsibuvo 
jUtarninke su Szv. Miszomis 
Szv. Juozapo balžnyczioje 9-ta 
Valanda ryte, ir palaidota pa
rapijos kapinėse. Gralborius L. 
Traskiaiuskas laidojo.

• — Alfonsas Jakubonis nuo 
W. South uly., kur jis dirba del 
Budd Kompanijos Philadelfi- 
joj, praleido savo valkacija At
lantic City, N. J.

— Subatoj pripuola pirma
diena Birželio-June. Kita san- 
vaite Nedelioj pripuola Nede- 
lia po Inžengimo V. Jėzaus in 
Daugu; Panedelyje Szv. Klotil- 
dos; Utarnirike Sžv. Prancisz- 
ko Karacciolo; Seredoj Szv. 
Bonifaco; Ketverge Szv. Nor
berto; Petnyczioj Szv. Rober
to; Subatoj Szv Medardo, Vi
gilija. )

— Seredoj, 7 valanda ryte 
Ralph R. Garber isz Barnes
ville, Pa., iszkeliavo in Phila
delphia, Pa., kur jis likos pri
imtas in tarnyste.

— Visos Anglia'kasyklos ne
dirba Ketverge, isz priežasties 
Amerikos Szvente ‘ ‘ Decora
tion Day.”

! — Morea, New Boston, 
Knickerbocker ir Packer Nr. 3 
’kasyklos nedirba, isz priežas
ties kad vanduo užliejo kasyk
las.

Žinios Vietines
• — Daug žmonių svecziuosi 
mieste isz kitu miestu, pa- 
puoszti kapus savo mylimųjų.

— Isz priežasties Amerikos 
Szventes 11 Memorial—Decora
tion Day” apvaikszcziojimo 
Ketverge, Gegužio (May) 30- 
ta diena, szis numeris laikrasz- 
czio “Saules” likos iszleistas 
dienai ankseziau, kad duoti 
proga musu darbininkams 
taipgi szvensti ta diena. Dau
gelis laikraszcziu ta diena ne- 
iszejo.

— Sukatoj pripuola pirma

cen isz Canonsburg, Pa., Sub- 
Dejakonas, abudu yra mano 
kliasos draugai. Rev. J. Zewe, 
naujas klebonas, ir artimas 
kaimynas, ceremoniarijus. Nu
žemintai dėkoju Gerk. Rev. E. 
Pauly, Vyskupo sekretorius ir 
kanslierius, pasakė gražu pa
mokslą.

Acziu Gerb. Ponui Ed. 
Schultz, kuris laike pietų tvar
kingai vede programa laike 
pietų.

Nužemintai dėkoju savo bro- 
lui Kazimierui ir jo moterėlei 
už atsilankima ir už gražias do
vanas. Didžiai dėkoju garbin
giems svecziams: Kun. P. Czes- 
nai isz Mahanoy City, Pa., 
Kun. M. Daumantui, isz Gi
rardville, Pa., Kun. Dr. V. J. 
Martuseviezui, isz Philadelphi- 
jos, Pa., ir Kun. Ig. F. Valan- 
cziunui, isz Philadelphijos, Pa., 
kurie dėjo dideles pastangas 
atsilankydami in Jubiliejų ir 
suteikė labai daug malonumo. 
Ir da karta szirdingai dėkoju.

Acziu Chiagiecziams sve
cziams: Pons., Katauskieniai, 
Mariukei ir Pan. S. Jurgaitei.

Laibai dėkoju visiems Pitts- 
burghisz'kiams Kunigams, pa
žystamiems, ir geradariams: 
Už gausias aukas; už nužemin
tas maldas; už malonus sveiki
nimus, ir szir dingus linkėji
mus.

Mieli mano Geradariai ir 
Prieteliai, už toki Tamstų di
deli geruma ir malonumą, lai 
gerasis V. Dievas szimteriopai 
atmokės, czia ir paskirs gar
bingas vietas Dangaus kara
lyste. i

Lieku didžiai dėkingas,
Kun. J. V. Skripkus.

Pottsville, Pa. — Isz visu 
apylinkes miesteliu visi va
žiuoja in Pottsville del parodos 
per Memorial Day, arba Prisi
minimo Diena. Czia visko ibus: 
Paroda, Prakalbos, Muzika, 
Szokiai ir visoki kitokį pasi
linksminimai. Bet, labai sunku 
gauti gana maisto del visu tu 
vakarienių ir bankietu. Alaus, 
Ida sunkiau gauti! Daug saliu- 
nu pasirūpino plakatus ant ku
riu didėlėmis raidėmis para- 
szyta: “Neturime Alaus.” Ve
teranai kareiviai visa szita pa
roda surengė ir darbavosi kad 
viskas butu kuo geriausia. To
kios parodos jau seniai kas ma
tę gzioje apylinkėje.

Shenandoah, Pa. — Jonas 
Ambrazas isz Rappahannock, 
turėjo operacija Locust Mt. 11- 
gonbute.

Washington, D. C. — Sena
torius Carter Glass, isz Virgi- 
nios Vals., numirė, turėdamas 
88 metu amžiaus.

Vaiku Didvyris

SHIM

O nsis

Garsus beis-bolininkas, Babe Ruth yra isz visu pusiu vai
ku apsuptas. Jie praszo ir reikalauja kad jis savo varda 
pasiraszytu ant ju programėlių. Vaikai ji užklupo in Yan
kee Stadium. Babe Ruth daug savo laiko, darbo ir pinigo 
paszvenczia ypatingai bednu tėvu vaikams.

Laimingu Legijonu
Pusėje

NEW YORK. — Nutarkime 
gyventi Amerikoniszku budu. 
Ateitis nuo to priklauso. Tiro
nija — Komunistu ir Faszistu 
priedanga pavadinta visiszka- 
me, — yra sena, iszbandyta ir 
netinkama. Rasiniai prietaria 
ne naujau dalykas.. Tikybinis 
persekiojimas senas — isz ma
dos — nepritaikintas sziu die
nu laikui. Amerikos demokra
tija yra nauja — pripažinimas 
žmogaus teisiu turi labai trum
pa ir visai nauja istorija — tei
se melstis pagal savo sanžines 
insakymo tik praeitais keliais 
metais pradėjo vystytis. Rem
kime demokratija. Ateitis nuo 
to priklauso.

Gladstone kalbėdamas Par
lamente, gindamas “Lord Rus
sell’s Reform Bill,” sake: “Ne
galime kovoti priesz ateiti. 
Laikas musu pusėj e. Milžinisz- 
ko sociale jiega kuri žengia 
pirmyn, nenukreipiamais 

i žingsniais, kuria musu žodžiai 
nei nesustabdys nei nekenks — 
tos milžiniszkos sociales jiegos 
stovi priesz tave; jos musu pu
sėje; ir vėliava, kuria neszame 
szioje kovoje, nors kartais pa
siektu žeme, bet vėl galutinai 
plevesuos dangaus link in per
gale.

Gladston’o žodžiai, yra mu
su žodžiai. Visi žmones visur 
rems tuos demokratiszkus 
svarbu dalykus del kuriu 
sziandien kovojame, ka mes 
sziandien darome kad demo
kratija gyvuotu, ta visi žmones 
rytoj darys. Ateitis mums pri
klauso. Mes kartu stovime su; 
laimingais legijonais.

Skaitykite “Saule”

TVANAI VISUR

Daug Bledes Padaryta’

WASHINGTON, D. C. —
Isz priežasties daug lietaus 
Pennsylvania, New York, New 
Jersey ir Connecticut valstijų 
miestai likos užlieti per van- 
du, Tukstancziai žmonių be 
pastogies. Daug žmonių žuvo. 
Bledies padaryta ant milijonu 
doleriu.

Lietuves Dirba
Siberi jos Miszkuose

Didžiausios Straikos 
Pasibaigė

PAŽANGA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ta visai Amerikai. Patys darbi
ninkai szitu straiku nenorėjo 
ir nenori, bet unijos tarpu sa
ves peszasi, ir del tokio susipe- 
szimo visi gyventojai turi nu
kentėti!

Visi mes norime girtis kad 
mes žengiame pirmyn; laikome 
už garbe jeigu kas pasako kad 
mes esame pažangus, 'kad mes 
žiūrime in ateiti, kad mes dra- 

1 šiai žengiame pirmyn.
Bet gal nerasi nei vienos kar

tos, nei vienos gadynes kada 
j žmones taip ant vietos stovėjo, 
I kaip mes sziandien stovime.

Darbininkai ant geležinkelio DvvIiktalne szimtmetvje Ka- 
, ypatingai inžinieriai ir kon-Į talikai stojo in pilmasias eiles 
I dukteriai gauna mokėti geriau h. ^nge pirmyn Asztuonioli'k- 

Numatoma Baltijos Iir daagiau negu visi kiti darbi’ 
| ninkai. Ir ju darbas yra svei-

Draugu Konferencija kas, ant szviežio oro ir nesun-
-------- jkus. Jie patys žino kad gėrės-1 

NEW YORK. — Gegužio 14 nio darbo jie neras.
diena., McAlpin hotelije invy- - - - - -
kušlame metiniame ^al^i0,3 dideles ir galingos unijos, ku-'Katalikai ar tie mokslincziai A 1-T- —. —. "3 S m— x-vll CM M MZ» 1 1

I tame szimtmetyje mokslincziai 
( paėmė vadovyste ir visus pas- 
! kui save vedė. Tada buvo tokiu 
I kuriems nepatiko ta vadovys- 
j te, tas pirmyn žengimas. Jiems 

Bet ežia randasi ju tarpe dvi nepatiko nes jie žinojo kur tie

t'

NEW YORK. (LAIC) — 
Gavome žinių, kad invairiuose 
Siberijos miszkuose isz po prie
vartos dirba lietuves-moterys, 

j net mažus kūdikius turinezios. 
Tai vis Bolszeviku iszvykintos; 
lietuves. Jos turi piauti me-' 
džius. Joms mokamas labai 
skurdus atlyginimas, taip kad 
jos vos tegali skurdžiai pra
misti, net nusipirkti drabužiu 
neinstengia, o isz Lietuvos at
vežtieji baigia plyszti. Supran
tama, kad žiemos laiku jos ken- 
czia neiszpasakyta szalti.

Sovietai isz Szvedijos, Bel
gijos, Prancūzijos ir kitu silp- 
r.ucziu krašztu, kaip inmany- 
dami, stengiasi iszgauti baltie- 
czius. Kodėl gi jie negražina 
desetku tukstaneziu iszvykiu- 
tu in Azija? Komunistu laik- 
raszcziai savo laiku, rasze esą 
tie žmones buvo evakuoti sau
gant juos nuo Naciu nelaisvės. 
Naciams žlugus, atrodo, kad 
tie žmones jau senai turėtu but 
gražinti in savo vietas.

Kaip matome, tie žmones vis 
tebedirba vergu darbus; gyve
na pusbadžiu, kenezia Siberi- 
jos speige szalti, neiszskiriant 
moterų su mažamecziais vai
kais. Tuo paežiu metu, Sovietu 
prokurorai, kur tik gali (inpa- 
tingai propagandiniuose teis
muose), sako sieksnines kalbas 

,apie Naciu nusikaltimus priesz 
žmonija.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Amerikos Draugijos susirinki-tarpu saves peszasi dd 
mo nutarta Spalio (Oct.) 12 d„ narįu skaicziaus. 
sukviesti Baltijos Amerikos 
Draugijų ir Baltijos t.autu! Kai Prezidentas Trumanas 
draugu konferencija. Šaukimo gražumu ir piktumu ju pra- 
komisija sudaro pp. Robert J.1 SZ8 susitaikinti, jie jo visai ne- 
Caldwell, adv. K. Jurgela, advJ klausė. Tik tada tu uniju bošai 
St. Briedis, Mildred Grube, i susiprato ir susitaikė kada 
Richard Hermanson, Johannes Prezidentas Trumanas griežtai 
Markus ir Juri Kukepuu.

Szi Draugija buvo suorgani-' 
zuota dvideszimts-penki metai 
atgal (1921) Iniciatoriai buvo 
kongresmanas R. J. Caldwell, 
Henry Hoddard Leach, Mathil- sveikata, jeigu keli seniai gali valdžiai; 
da Spence, William J. Schief- visa musu kraszto tvarka suar- reikalingas 
felin, senatorius William King,' dyti tik už tai kad jiems ju upi- reikalinga; ar moteryste yra 
kongresmans William CJ ja rupi. Amerikos valdžia turi SZventas daigtas, sakramentas, 
Chandler, prof. Step. Duggan, turėti ingaliojima visus tokius ar paleistuvystes patvirtini- 
prof. Hamilton Holt, John Fin-' susikirtimus iszspresti ir po' maS; ar meile mus surisz ar 

i ley, Anglijos parlamento na- prievarta priversti fabrikan-j gieduliai supaneziuos; ar 
rys Alfred C. Bossom, Dr. Ro- tus, kompanijas ir darbininkus mums reikia Ruskio raszytojo 
bert P. Montgomery, prof. Pe- dirbti ir uždrausti straikasJ T ' ‘ ‘ '
ter Speek, ir kiti. Isz lietuviu Jie gali ir bedirbdami derintis 

ir pesztis. Bet tokios straikos 
tai ne vien tik j u biznis, bet vi
su Amerikiecziu biznis, nes vi
si labai nukenezia. Mums rei
kia naujo ir griežto instatymo,

Abieju tikslas

mes negalime 
nes nežinome

žmones veda ar nori vesti. Vie
ni vedė staeziai prie Dievo, ki
ti prie mokslo: 
buvo tas pats.

Bet sziandien
žengti pirmyn

i kur žengti, neturime jokio tiks
lo. Patys musu vadai, mokslin
cziai nesutinka, tarp saves rie-

I jasi; vieni traukia, kiti stumia.
| Sziandien mes nežinome ar 
, mums reikia daugiau laisves ar 
j daugiau pareigos; ar žmogaus

paskelbė kad visi darbininkai 
bus in darba szaukiariii, kaip

! iu vaiska ir kad valdžia visus 
traukinius pasisavins.

Tai visam krasztui ne in nuosavybe priguli žmogui ar 
; ar žmogus valdžiai 

ar valdžia žmogui

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

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO

Mahanoy City, Pa-

Tolstojaus paklausyti ir visus 
mylėti, ar ta Vokieti Nietszclie 
pasekti ir visos žmonijos neap
kęsti ir su savo isztikimiausiais 
draugais sau kelia in garbe nu
kloti.

Mes sziandien nežinome kaip 
sau szitus klausimus iszsiaisz- 
kinti, ir mes nežinome kad mes 
nežinome. Ir už tai szitas musu 
nežinojimas yra didesnis ir 
baisesnis. Už tai mes negalime 
žengti pirmyn, nes nežinome 
kur žengiame, nežinome net

inkorperatoriu tarpe buvo 
Kun. Dr. Jonas Jakaitis, Dr. 
Julius J. Bielskis, Petras Wil
mont ir kiti.

Draugija daug prisidėjo prie
Baltijos valstybių de jure pri- kuris ingaliotu valdžia ir Pre- 
pažinimui laimėti. Pripažini- z^denta insikiszti in tokius 
mo dienoje Draugija buvo už- klausimus isz pirmos dienos, 
dėta (1922 meta Liepos',. ------------------------
July 28 d.) ir pradėjo leisti K3UI1O TCatfO Sukaktis 
Baltic Bulletin. Po poros metu -------
draugijos veikla kiek nusilpo.
1934 m., vadovavima pereme 25 metai, kai Nepriklausomoje kur norime žengti, 
daugumoje Lietuviu, Latviu ir Lietuvoj o pradėjo veikti Kau- 
Estu kilmes Amerikiecziaį.

Spalio (Oct.) 12 d., Konfe- 1920 m., Gruodžio 19 d., ir pasi- 
rencijos proga numatoma su- 
rucszti koncertą, balių, spau
dos konferencija, radio valan
da ir t.t. Taipgi, nutarta daly
vauti Women’s International __ __
Exposition Lapkriczio 4 iki 11 Vaiczkus. Konstantinas Glins- 
d., New Yorke, surengiant ben- kas ir Aleksandras Vitkaus- 
dra Baltieczu liaudies meno kas, dabar jau visi mirė. Nepri-J 
kambarį. Komisija sudaro Ple. 
M. Kižyte, Mrs. Mathilda Gru
be ir pie. Berg.

Draugija užsiprenumeravo 
Stockholme leidžiama Baltic 
Review. Taipgi, nariai suauka- 
vo $24, nemokama žurnalo 
siuntinėjimui in : 
knygynus.

Nauja valdyba sudaro: pirm, siszkai paverstas Komunistu 
adv. Briedis, vice-pirm. Karlis'partijos agitaciniu kromeliu ir 
Kiwul, ir Juri Kukepuu, sek.—' ir netekes savo veido, 
ižd. Mildred Grube, reik. ved.
adv. K. Jurgela ir korespon- niai kukliai paminėjo Kauno 
dentas Jonas Valaitis.

Gruodžio men., 19 d., suėjo

no teatras. Jis buvo inkurtas

vadino Lietuviu Meno Teatru, 
o paskutines laikose persi-j 
kriksztijo, ir gavo Kauno Di-j 
džiojo Teatro varda. Kauno 
teatro steigėjai buvo Juozas'

klausomoje Lietuvoje Kauno 
teatras suklestėjo iki viso savo 
pajėgumo; opera netgi iszkilo 
in Europos teatru virszunes.

Jau pirmosios Bolszevikines 
užgyventos laiku in Kauno te-, 
atra buvo interota Komunisti-

rinktinius ne propagandine tendencija, gi 
dabar Kauno teatras yra vi-

Lietuviai teatralai tremti-

teatro 25 m., sukakti Vokieti
joje.
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Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
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