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NEIMS JAUNUS
VYRUKUS IN

VAISKA

i WASHINGTON, D. C. —
Karo Sztabas dabar prane- 

sza kad nėra reikalo imti pane- 
valia jaunus vyrukus in vaiska 
nes gana tokiu vyruku stoja in 
vaiska savanoriais. Pirmiau ir 
Karo Sztabas ir pati valdžia sa
ke kad visus vyrukus ims in 
vaiska kad ir taikos laiku.

Dabar Karo Sztabas didžiuo
jasi ir valdžia džiaugiasi kad 
tiek daug vyruku stoja savano
riais in vaiska. Jis sako kad 
tai geras ženklas, bet tiesa pa
sakius tai, isz tikro blogas 
ženklas. Tie vyrukai, kurie 
stoja in vaiska dabar taip daro 
už tai, kad jie nujauezia kad 
juos vistiek ims. Tai jie patys 
pirmiau instoja kad galėtu 
nors pasirinkti in kuria armi
jos szaka stoti. Paskui kiti vy
rukai, ir czia ju dauguma, stoja 
in vaiska už tai, kad jie darbo 
neranda. Daug net ir pargry- 
žusiu isz karo lauko kareiviu 
dabar vėl stoja in vaiska, nes 
parvažiavę nerado sau darbo.

Skarmalu 
Bosas 

Pasimirė

KUNIGUŽIS
SUIMTAS

PHILADELPHIA, PA. —
Allen D. Baillee, 63 metu, 

kuris sakosi kad jis yra kadai
se buvo kunigužis, buvo suim
tas ir suaresztuotas už tai kad 
jis parandavojo žmonėms na
mus kurie jam neprigulejo. Jis 
gyvena Collingdale, Delaware 
Apygardoje, ant Broad uly.

Jis daug žmonių taip apsuk
davo, prižadėdamas jiems na
mus ant randos ir pareikalau
damas kiek “Ant Rankos,” ir 
paskui tie žmones daugiau ne
matydavo, nei tu savo namu, 
nei to kunigužio. Jis taip sau 
gera “bizni” vare, pakol viena 
pargryžusi isz vaisko kareivi 
apsuko. Jis isz to kareivio, 
William W. Shugąrts, paėmė 
randa del trijų menesiu isz kal
no ir paskui pats dingo. Ka
reivis ji apskundė ir patraukė 
in teismą. Kunigužis Baillee 
turėjo $1,500 kaucija užsidėti 
ir dabar laukia teismo. Dabar 
ir kiti ateina in teismą liudyti 
kad tas kunigužis ir juos apga
vo. Isz viso priesz ta kunigužii 
yra apie dvideszimts szeszi 
skundai.

Neužmirszkite kad dabar 
“Saules” prenumerata in Su- 
yien. Valst. yra $5.00 metams, 
o $3.00 ant puses meto.

H. Averell Harriman par
važiavo isz Anglijos užimti 
Prekybos Sekretoriaus vieta 
isz kurios buvo paszalintas 
Henry Wallace. Jis yra ge
rai pasirengęs užimti szita 
vieta, jis jaugerąi apsi
pažinęs su tarptautine politi
ka. Jis buvo Ambasadorius 
Rusijoje ir Anglijoje. O da
bar musu svarbausi reikalai 
ir didžiausias biznis kaip tik 
su Rusija ir Anglija.

DARBININKAI BE
DARBO

WASHINGTON, D. C. —
Kai Prezidentas Trumanas 

paskelbė kad visi suvaržymai 
ant mėsos yra panaikinti, tai 
tukstancziai žmonių neteko 
darbo. Visi tie politikieriai ar 
politikierių draugai kurie bu- 
vogave gerus darbus kaipo po- 
licijantai, teisėjai ar sznipai, 
ant visu buczieriu dabar nete
ko darbo.

Philadelphijoje kaip tik ta 
ryta po Prezidento Trumano 
paskelbimo kad visi suvaržy
mai yra panaikinti apie dvide
szimts buczieriu butu tureje 
stoti in teismą kaipo prasikal
tėliai. Bet Prezidento Truma
no paskelbimas panaikino vi
sus tuos teisėjus ir sznipus ir 
tie buczieriai buvo be teismo 
iszteisinti. Amerikos valdžia, 
tai reiszkia mes visi kuri moka
me taksas, sucziedins apie 
$380,000,000 jeigu dabar tik 
prisilaikys to nusistatymo ku
ri Prezidentas Trumanas nu- 
brieže kad valdžiai nereikia 
kisztis in “bizni, ypatingai in 
buczieriu bizni.

SKAITYKIT

“SAULE”

PLATINKIT!

CHICAGO, ILL. — Ant vie
nos rankos pirsztu buvo gali
ma s i? skaityti žmones, kurie 
atėjo in szermenis, pas grabo- 
riu Hursen, ant South Michi
gan Avenue, buvo paszarvuo- 
tas anų dienu milijonierius po
litikierius ir beveik puses Chi
cagos bosas, “Hinky Dink,” 
kuris pasimirė sulaukės 89 me
tu amžiaus.

Jo grabas kasztavo daugiau 
penkis tukstanezius doleriu! Jo 
tikras vardas buvo Michael 
Kenna, bet visiems jis buvo ži
nomas kaipo “Hinky Dink.” 
Jis buvo paskutinis užsilikęs 
atminties ženklas anos gady
nes, kada Chicagos miestas po 
svietą pragarsėjo kaipo puo- 
szniausias, turtingiausias ir 
blogiausias.

Žemo ūgio žmogelis, “Hinky 
Dink” valde visa Pirmutine 
Dali Chicagos. (Politikieriai 
vis padalina miestą in politi
nes dalis kur vienas ar kitas 
rūpinasi savo partijos reikalais 
ir rinkimais ir kur jis kaip 
koks ciesorius valdo). “Hin
ky Dink” valde pati miesto vi
durį ir ta kraszta kur pras- 
cziausios žmonijos liekanos gy
veno prie South Side.

Jis pradėjo jau labai anksti 
kilti in valdžia. Sulaukės dvy
likos metu, jis tapo sereteliu. 
Tai buvo dviem metais priesz 
ta dideli gaisra, kuris beveik 
visa Chicagos miestą sunaiki
no. Kai jis buvo dvideszimts 
keturiu metu, jis jau turėjo sa
vo saliuna, kuriame ant virsz- 
aus buvo intaisyta isz pinigu 
loszti. Jis jau lindo in politi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VOKIETIS
NUSZOVE
AMERIKIETI

SKERDYNES NEPERKA
MĖSOS NES 

PERBRANGU
WASHINGTON, D. C. —
Vyrai reikalauja naujo auto

mobiliu, sznapso; szeimynos 
nori namus pirktis ar randos 
gyventi, szeimininkes tarkuoja 
buczierius del maisto ir mėsos. 
Ir niekas nieko' neranda ir ne
gauna ir visi baisiai pyksta ir 
ružyja.

Algos pakilo, bet maistas la
biau pabrango. Viskas brangu 
ir brangsta, visi pyksta ir la
biau irszta. Visi jieszko ant ko 
savo piktumą ir pagieža iszlie- 

I ti, ir dabar rado: Valdžia, o 
Į aiszkiau tie Demokratai kurie 
viską, kaip bulves su kuopus-J 
tais sumaisze. Demokratai mu
su kraszta jau keturioliktas 
metas kaip valdo, tai jie kalti.

Didžiausias, pikcziausias ir 
mesa. Demokratai visur iszgir- 
do tuos griausmingus balsus, ir 
net in pati Washingtona tie 
griausmai ir grūmojimai su
bruzdėjo.

Gal valdžia czia ne viena kal
ta, bet valdžia turi atsakyti už 
szita nelemta padėti. Gana, ir 
per daug galviju randasi ant' 
ukes, bet mėsos nesiranda bu- 
czernese. Ūkininkai, kaip ir ki
ti darbininkai straikuoj a. Bet 
politikieriai negali žmones in- 
tikinti kad jie nekalti. Musu 
laikraszcziai mums pranesza, 
kad randasi dabar apie ketu-j 
riasdeszimts milijonu galviju; 
dabar sau ramiai ganosi antį 
lauku, o moterėlės bėga isz bu
czernes in buezerne.

Prezidentas Trumanas net 
Washingtone iszgirdo szeimi- 
ninkiu grūmojimus ir iszsigan- 
do. Jam jo draugai stacziai pa
sakė kad yra verktinas reika
las pareikalauti kad tuoj aus 
butu galviju skerdynes. O jei
gu ne tai bus Demokratu Par
tijos skerdynes. Nabagas Tru
manas susiszauke visus savo 
mokslinczius ir draugus pasi
tarti. Jam stacziai pasakė kad 
visa Demokratu Partija pavo
juje, ir rinkimai gal jau dabar 
praloszti. Demokratu kandida
tai piktai telefonavo in Prezi
dentą ir sake kad jau nėra rei-j 
kalo laikyti rinkimus, nes vis
kas jau praloszta.

Prezidentas Trumanas isz 
pradžios sake kad jis bijosi pa-

Amerikos Armijos Namai Bom
barduoti Per Nacistus Stuttgart 
Vokietijoje; Duquesne Elektros 
Kompanijos Straikas Pasibaigė;
165 Amerikiecziai Randasi 

Vergystėje Yugoslavijoje
vo klaidas kaltinti. Czia tu bie- 
su Republikonu kalte. Tai jie1 
viską czia taip sumaisze ir su
gadino.

Bet Republikonai sau atsi- 
losze ir pilvus susiėmė gardžiai 
juokiasi ir kvatuoja. Republi
konai labiau moterėles ir szei
mininkes arzina ir pykina ant 
Demokratu. Kai susirenka visa 
eile moterėliu prie buczernes 
duriu mėsos belaukiant, Re
publikonai privažiuoja prie tos 
buczernes ir per garsiakalbius 
ir radijo aiszkina kad acziu De
mokratams dabar jos turi kaip 
kokios valkatos ar ubagai sto- 

l veti ir laukti iszmaldos. Da ir 
to negana. Jie primena visoms

NEW YORK. — Buczieriai jau nujau- 
czia kad jie negali per daug imti už me
sa, nes szeimininkes neperka, nes per bran
gį ima. Mesa už kuria tik aną dieną bu- 
czieriai reikalavo doleri ant svaro, jau szian- 
dien kasztuoja tik szeszios deszimts centus.

Ir visztiena ima atpigti. Tik kelios die
nos atgal, svaras visztienos buvo trys kvo- 
teriai, o dabar tik pus-doleris.

New York mieste buczieriai jau ima Lozorių 
giedoti. Jie skundžiasi kad dabar daug mo
terų ateina in buezierne, pasidairo ir nieko 

toms szeimininkems kaip gra- nepirkusios, eina kitur. Czia tai tik pradžia, 
ziai Demokratai pirmiaus kal
bėjo, kiek jie prižadėjo ir ka jie Kai tik daugiau mėsos pasirodys bucziernese 
dabar sako apie politika ir faj szeįmjninRes ne tiktai ka pasirinks, bet ir su- 
maista ir mesa. r ’

Nors Republikonai gal nebusjsijieszkos kur geriau ir pigiau. Ir kas svarbiau, 
nei per nago juodimą geresni, 
bet visgi nors dabar jie statosi 
kaip kokie aniuoliukai su spar
nais, ir rodo Demokratams jau 
ragai iszdygo. Žmones dabar 
nieko nepaiso; jiems insipyko

; ir valdžia ir politika, jie da-
I bar nepaiso kokia valdžia bus: 
kad ir nežmoniszka, bile kito-

! niszka.

žiai Demokratai pirmiaus kai-

jos negreitai užmirsz tuos buczierius ir sztor- 
ninkus kurie taip jas stramužino.

FRANKFURT, VOK.-Ame- 
rikietis kareivis, kuro varda 
Karo Sztabas da neiszduoda, 
buvo ant smert nuszautas, kai 
Vokietis žmogus užtiko ji su to naikinti suvaržymus ant me-
Vokieczio paeziute. Tas Vo-jsos, nes viskas da labiau pa- 
kieczio paeziute. Tas Vokie- brangs. Bet jo draugai piktai 
tis buvo taip inpykes kad jis ta I jam atkirto: ‘ ‘Tegul velniai 
kareivi ant smert nuszove ir! ima kasztus ar brangumus. Ge- 
butu kita kareivi taip pat nu- riau dvigubai už mesa mokėti, 
szoves, bet revolveris buvo isz negu visai mėsos negauti.” 
jo nagu iszmusztas. Kai karei
viai nuvede ta Vokieti in kalė
jimą, jis norėjo save nusižudy- kad jis ir jo Partija prasiszoko 
ti. Tokiu atsitikimu dabar ir suklydo. Bet būdamas geras 
beveik kas dien randasi laik- politikierius, nors prastas Pre- 
raszcziuose, ir neisztikimybe zidentas, jis atszauke tuos in- 
ir savižudyste tai visai nenau- statymus, panaikino suvaržy- 
jiena sziandien.

Nabagui Trumanui nieko 
nebeliko kaip tik prisipažinti

mus, bet skubinosi kitus už sa-

AMERIKIECZIAI
VERGAI

Patys buczieriai ir sztorninkai dabar skubi
nasi viską iszparduoti, nes jie mato kad daugu
ma maisto atpigs. O jie patys brangiai mokė
jo ir dabar mato kad jie gali net ir in skyle in- 
lysti jeigu greitai neiszparduos tuos daigtus už 
kuriuos jie taip brangiai mokėjo.

WASHINGTON, D. C. — 
Visai mažai ka žinome apie kas 
ten darosi Yugoslavijoje po So
vietu valdžia, bet isz to laiszko 
kuri Amerika pasiuntė Yugo- 
slavams mes nors biski imame 
suprasti koki žiaurumai tenai 
dabar randasi.

Amerikos valdžia stacziai 
isz Washington© pasiuntė asz- 
tru laiszka Yugoslavijos val
džiai ir tam Stalino padupczi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jau seniai reikėjo visus tuos, suvaržy
mus ant mėsos kasztu panaikinti. Dabar 
kai nėra nustatyta kiek valia imti už sva- 

tai vienas biznierius kitam ne- 
Jeigu Moszkis už doleri parduo- 

dviem ar trim centais pigiau 
Ir moterėles susiras kur pigiau

ra mėsos, 
pasiduos.
tai Joszkis 
parduos.
ir geriau, ir taip privers visus kitus pigiau
pardavinėti ar isz biznio eiti. j
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ko kad moterėles ir merginos• • • ’ “palieka savo miltelius, ir ne- 
iszdegusius ci'garetus ant baro. 
Reikia visa saliuna iszszluoti 
ir iszmazigoti kai jos iszeina.” 

Kai kurie mums aiszkina 
kad moterėles vis jieszko sal
desnių ir gardesnių gėrimu, bet 
kiek mums tek pateminti, tai 
moterėles taip sziiapsa maukia 

ne pergreitai?”j kaip ir vyrai.
' 1 ■” ' ‘ Bartinderiai sako, kad di-

Kas Girdėt ŠTRAIKOS

Visur Ir Visokios

Mariute isztekejo už Jonuko 
ir viskas gražiai ir gerai buvo. 
Bet už keturiu menesiu, Mariu
te pagimdė sūneli. Jonukas nu
stebo ir paklausė: “Kaip tai, 
Mariute, argi i
“Visai ne,” atsake Mariute'

tik mudu biski per vėlai apsi- džiausią beda kai moterele pa- 
įženijome.

NEW YORK. — Ne vien tik1 
ežia Amerikoje straikos atėjo) 
in mada, bet ir kituose krasz-i 
tuose darbininkai straikuoja ir 
savo reikalus stato darbda
viams ir valdžiai.

sigeria. Kai vyras jau viena 
kita per daug iszsitraukia,, tai 

Skupolis Skripkus gulėjo^ bartinderys jis už kialnierio ir 
Gnt mirties patalo. Jo drau!gai*per duris, 
jau susirinko ji ne 
minti kiek palydėti, 
lovos dege žvake. 
S kripkus pažiurėjo 
id raugus ir paskui 
fbalsu pasakė: 
[žvake, nes va-szkas dabar jau 
pa brango! ’ ’

SI-

Bartinderys Tim 
tiek sura-, Costello kuris ponams ir poniu- 
Szalia jo ■ fems szinkuoja kliube prie 
Skupolis) porįy_Fifth Ave. 
in savo 

uždususiu
Užpuskite ta

Szvedijoje, jie visi vėl buvo su
gražinti ir valdžios pasamdin- 
ti. Jie gryžo in savo darbus,1 
bet sako kad jie ir vėl straikuos 
jeigu negaus ko jie reikalauja.

Amsterdam mieste bagoeziai 
kurie perka ir parduoda stoc- 
kas ir szierus pasimokino isz 
darbininku ir sustraikavo 
priesz valdžia. Jie reikalauja 
kad Biržo Ministeris Peter

AIRISZIAI, DUBLIN. — ) Lieftinck jiems vėl vartuoti 
i Mieste pajuto tikras straikas Amerikos dolerius prekyboje, 
kai 1,230 mokytoju sustraika-' Jiems buvo uždrausta vartuoti 
vo reikalaudami kad jiems ai-1 Amerikos prekes ir pinigus nes 
gos butu pakeltos. Jie ne tik valdžia norėjo kad savi pinigai 
per ulyežias marsziavo, bet ir butu pastovi ir nekiltu kaip 

• ant fut-boles lauko, kur Prezi- Amerikos pinigai užsienyje
Ridentas Sean O’Kelly ir Minis- kyla.

, New York x . , TT . , . . , .’ . tens de Valera buvo ateje lai-
mieste, liūdnai ir moksliszka., ka praJeisti paskui įr vaįka 
pakrato galva ir sako: “Taip, 
negali su pasigėrusia poniutei 
apsidirbti. ’ ’

Bet kad tos poniute ir nieko 
negertu, vistgi joms nevieta sa
liuna. Bartinderiai sako kad 
dauigiausia pesztyniu ir musz- 
tyniu prasideda už tas baro bo
butes, kurios kaip kokia szla- 
pia mazgote limpa ne tik prie 
baro, bet ir svetimu vyru.

Dinty Moore, kuris turi gar
singiausia ir brangiausia res- 

1 e

taurana ir bara New York 
mieste ant Tenth Avenue sta
eziai ir piktai šlako: Boboms ne 
vieta prie baro! Tegu jos sau 
sėdi prie stalo ir ten geria kiek 
tik jos nori. Prie baro tai vien 
tik vyrams tinka, kur žmogus 
gali sau -sialdžiai nusikeikti, 
nusispjauti ir savo bedas ir 
vargus nuplauti. Jeigu prie 
baro randasi kelios peteliszkes, 
tai žmogelis viena kita iszme- 
tes, neiszkes neprasznekines 
ar neužkibines panele ar bobe
le. Tada jis gaus per kakta ar 
per snuki ir jau pesztynes.”

Tokia pamokslo nuo bartin
deriu pasiklausė, mes savo 
skaitytojams paduodame savo 
ta mokslą del tiek kiek jis ver
tas, bet kol jus szita klausima 
iszriszite, mudu su Baltru vie- i flgy5 Knygele, Dabar $1.00 
ne eisiva pas Butku viena kita 
iszsigerti.

BUS MESOS IR 
LASZINIU

Garbes Vainikai Bėgikams
vy detinas. Jis pats vieszai jau 
kelis sykius aiszkiai yra paša- 
kės, kad jis nenori nei to darbo, 
nei tos garbes, bet nori gryžti 
in savo valstija ir ten sau ra
miai ir tykiai dirbti toki darba, 
kuri jis supranta ir kuriam jis 
yra tinkamas.

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

:: Tiktai 150 ::
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! Keturios deszimts metu at
gal, moteriszke ar mergina ku
ri nors koja inkele in s’aliuna 
buvK) valkata, bomas ir paleis
tuve. Dvideszimts metu atgal 
mo^eriszke kuri in spykhauzes 
eidavo, buvo paženklinta kai
po nedora ir palaida. Szian
dien bobos net ir vyrus isz sa- 
liuno iszgujo, sziandien mote
rys ne tik drysta koja inkelti iii 
saliuna, bet prie baro savo lai
bas kojas, kaip szuva uodega 
tuzikoja. Ji sziandien net ir 
saliuninka gerai pažinsta ir ji 
kaip gera dranga pirmu vardu 
sveikina.
! Daug girdėjome apie mergi
nas ir moteris kurios eigaretus 
tuko, fabrikuose dirba, bet ma- 
iža ka. klebonai sako apie tas 
mote reles kurios prie 'baro stik
leli įlenkia. Dabar didesni ir 
bra ngesni saliunai kaip tik isz 
tok iu moterėliu pragyvena, nes 
jos savo ar kitu moterėliu vy
rus ežia atsiveda. Pirmiau sa
liutas tai buvo vien tik vyrams 
o dabar tie nabagai vyrai ir 
szrtoje paskutinėje vietoje ra- 
nę/bes.

tŽingeidu pažiūrėti ka tos 
moterėles gelia, kiek jos geria 
ii' kaip gerai jos panesza ta 
szoapseli ir kaip jos permaine 
jrnrsn vyriszkus saliunus.
i Mes pasisznekejome su daug, veno ant raudos, uždegė savo 
fca/iuninku ir bartinderiu, kur narna, kad juos iszvarytu. Ro
jau taip sakoma, tik ponai ir, lijcia ji suėmė, bet nežino kaip 
poniutes bara prilaiko ir saliu-1 ji nubausti.
Įlinka užlaiko. Ir jie visi, kaip -----
pienas sako, kad moterėles 
daugiau jiems “baderio” su
daro nelgu gero. Bartinderiai 
Bako- kad jie su pasiilgimu ir 
gailescziu prisimena tas seno- 
yeip dienas kada moteriszke tik 
prie stalo gere, o visai nedryso 
prie baro prisiartinti. Nors vi
si saliuninkjai ir bartinderiai 
gražiai ir lipszniai priima ir 
kviecziasi visas moterėles prie 
[baro, bet ne už tai kad jie jas 
jau taip myli, bet kad jos dau
giau biznio atnesza.

'Bartinderiai sako kad mote-i 
reles ir poniutes nemoka kaip! 
apsieiti prie baro, jos tankiai 
savo stiklelius ar stiklus par- 
verezia ir sznapsa ant baro isz- 
lieja, jos savo tas gramozdiesz- 
kas masznas ir savo miltelius, 
Veidui “pauderi” užjgramoz- 
idina ant baro ir užima dvieju diena dirbti, 
ar trijų vyru vieta.

Bartinderys Jess Timpone,

| tėvai stojo mokytojams iii tal- 
i ka. Bet Prezidentas su Llinis-!
teriu sako kad jie neklausys 
mokytoju. Mokslo ir Auszvie- 
sos Ministeris Thomas Derrig 
sako kad mokytojai valdžios! .. x x .. . . 1 susikrovė ant jo jau ir taip nu-neiszazdms ir neprivers algas ... . . . . .. ,, ., , . .° i linkusiu pecziu kad jis dabarpakelti. Visu kitu mokyklų .. . . . x. _ _, . . , . ,1^1 nežino nei kur suktis. Jo Par-mokytojai paaukoja deszimts^.. ..., . itijair jo draugai jam patarė su-dali savo algos tiems kurie 
straikuoja. Ministeris grasina 
kad jis visas mokyklas užda
rys ir visus mokytojus pra
varys jeigu jie nenustos strai- 
kave.

(Tasa)

Visokios bėdos dabar taip

Panele Theodoridis, Graikiete, apvainikoje tris Szve- 
dus bėgikus, kurie lenktynes laimėjo, Stockholm lenktynė
se. Lenktynes buvo laikomos surinkti pinigu del Graikijos 
baudaujaneziai mažucziu. Szv.dai jau nuo senove vis pasi
rodo gerais bėgikais, nors Grlikai nenori pasidoti, nes 
Graikijos kraszte tokios lenktynes prasidėjo da pirm Kris
taus gimimo.

3—Paskutine iszeitis buvo ta Prezidentas Trumanas, panai-( 
kuria Prezidentas ir panaudo- kindamas visus suvaržymusi varžyti mėsos kasztus. Jis ju Kuricl panauau-. Kinodma* visus »uvaidmuo

i paklausė ir vėl inklimpo. VisiN°: PaMikinti visus suvaržy-j stengėsi kaltinti Republikonus 
farmeriai, kaip vienas nutarė'mus ant mesos- Tai buvo vie-. ir atskirus Kongresmenus. Bet

STOCKHOLM. Mieste

neparduoti savo galvijus. Da
bar ant ukes randasi daugiau 
galviju negu kada nors buvo, 
bet buezernes tuszczios. Mai-

Szvedijoje szimtas ir asztuo-'. nikiai tuojaus pradėjo keikti 
niolika daktaru sustraikavo už7r ūkininkus kad jie sa
tai kad ligonbutes jiems moka v0 gTalviju neparduoda. Mai- 
mažiau negu paprastam darbi- j nikiai sa^° ^ei^s,re^a 
ninkui. Valdžia visus juos tuo-( -
jaus pravarė, nes Szvedijoje maimeriai, 
nevalia straikuoti priesz vai- į ruo°dami pamirszta kad jie 
džia. Bet už tai kad jau ir taip, ūkininkus iszmokino t 
labai mažai daktaru randasi straikuoti

' mėsos nes jie sunkiai dirba. Bet 
bekeikdami ir be-

iszmokino

fabrikantai

kaip

pyksta

Vienas žmogus, kuris nega
lėjo isz savo namu iszvaryti ar 
is'zkraustyti szeimyna kuri gy

ji nubausti.

Juozas Stalinas reikalauja 
kad Amerikiecziai kareiviai 
pasitrauktu isz Kinijos. Mes 
galime Juozuko užklausti: Ka 
jo kareiviai tenai daro ir kodėl 
jis juos neparsitraukia in savo 
Rojų?

Vienas jaunas vyrukas, An
seli Durell isz Portland Oregon 
prisipažino kad jis tūkstanti' 
doleriu pasivogė. Kai teisė
jas jo užklausė: “Ka jis keti
no su tais pinigais daryti? Vy-, 
rūkas pasiaiszkino, kad jis ke
tino in seminiarija stoti ir ant 
kunigužio mokintis.

Tke Schepp, Amerikos Val
katų Vadas, reikalauja kad bu
tu instatymai investi, kad žmo
gui reiketu tik tris valandas in 

Jis sako žmogui
reikia daugiau laiko pasilinks
minti, pasisvecziuoti, pasilsie-

ant West Tenth ulyezios Newi ^’ pasimokinti ir pasipirsz- 
,York mieste, sako kad mergi- hautL 
nos prie baro ne tiek geria kiek 
eaVo plaukus szukojasi ir vei
delius dabinasi, 
derys viename 

Night” 1__

Rusu patarles sako: Nenorėk
Kitas bartin- ne* &ražiu nei mokytu, bet 

puoszniame laimingu.
kliu.be ant Madison!

|A|ve7 tame paęziamę mieste su Pirkįę ĮJ. S. Bonus Sziadien!

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai; 
Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasilikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles I 
Gaileaczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijo, 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento 
Malda Szv. Tamosziaua.
Malda prie Vieszpaties Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos 
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak, 

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

h

Saule Publishing Co., 
MAHANOY PITY, PA.

natine iszeitis, bet ir ežia Prezi-) žmones ilgai atsimins ir nieka- 
dentui ir del jo partijai nege-'dos nepamirsz kad jiems bė
rai. Panaikindamas visus tuos ■ veik badas stūksojo in akis, kai 
suvaržymus, Prezidentas ture-) visko ežia ir per daug buvo, 
jo prisipažinti, kad jis ir jo par-) Prezidentas gerai padare, bet 
tija suklydo ar nepajiege in- labai pasivėlino!
vykdinti tuos instatymus ku
riuos jie patys buvo sustatė, sziandien, isz tikro, yra nepa-

Prezidento Trumano darbas

Susimildami, jeigu iszkeliao 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku- 
iame gyvenot ir apsistojot, nes 

be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszezio 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 sziandien 
! aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus

1 nerugokite, jog Iaikraszezio ne- 
• aplaikote. “Saules” Redyste

Dabar
ant Trumano, darbininkai pra
keikia Prezidentą, ūkininkai 
niekina ji, szeimininkes purina 
ant jo, politikieriai ružina Tru- 
mana, kad jiems dabar sunku 
rinkimus vesti kai buezernes 
ir stalai tuszti, Patys jo tuszti.

1 Patys jo geriausi draugai du
bas pyksta ant jo. Prekybos 
Sekretorius, kuris buvo jo pa
ties pakirtas in atsakominga 
vieta, ji iszpravardžiavo, isz- 
juoke ir vieszai iszbare.

Rinkimai vis areziau ir ar- 
cziau ateina ir visa Demokratu 
Partija baisiai susirupinus. Ir 
visi kaltina nabaga Trumana, 
kad jiems niekas nesiseka.

Visi politikieriai dabar 
mums visokiu gražiausiu pra- 

Į kalbu pyszkina ir duoda, kai 
mes nieko daugiau nenorime 
kaip mesos ir maisto.

Przidenta Trumana taip isz 
visu pusiu užpuolė kad staeziai 
buvo priverstas ka nors daryti, 
kaip nors iszsisukti, iszsitei- Garžia Haremo nevalninke: T ■Hoszis: 
sinti. Kaslink mėsos klausimo Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 

Trumanui buvo trys iszeitys: , 
Jis galėjo: |

I 1—Pavėlinti visiems ūkinin
kams ir buezieriams daugiau stebuklingas 
imti galvijus ir mesa. Bet ežia 
dvi baisiai dideles kliūtys bu
vo. Pirma, kad jeigu buezie-

i riams pavėlins pabranginti me
sa, tai ir kiti biznieriai to pat 
reikalaus; antra, darbininkai 
tuoj aus szoktu ir reikalautu 
kad jiems da daugiau algos bu
tu pakeltos. O isz kitos puses, 
visa tai butu vistiek pervelai 
linkiniams, nes laikas jau bėga 
ir rinkimai artinasi.

2—Jis galėjo užsispirti, akis ____ «
užsimerkti ir sakyti kad viskas ISTORIJE a^le 
tvarkoj ir viską palikti po se
novei. Bet szitoks nusistaty
mas užtikrintu visiems Demo
kratams gražu guzą per rinki
mus. Patys Demokratai nelei-

Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 
50c., o aplaikysite knygas per paczta. . i 

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

404 
50c 
kri- 
35c

182
182-

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

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

No. 103 Vaidelota, apianka 
pirmutines puses szimtmeczio,
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

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- 
'■ pinasi sekanti skaitymai: 11a 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 pasaksitymai 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

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

kas Isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ................. .......................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
zerkolas; Sidabrinis 

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

No.
Doras gyvenimas;
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 brole* 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Priversta links-

SKAITYKIT 
“SAULE.

------------------ Isz Numirusiu
i Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai-
1 me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
I :: W ::
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do Trumanui szitaip daryti. į skaitykit “saulę” 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
olis prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

No. 188 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. 189 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziute? pasako j imi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

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

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

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutnirkaa; 
Ar paszaukt tęva zokoninKa Berną- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

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

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuezios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu . ................ 15e

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’.t keik užlaiko moteres paslaptį 
61 puslapiu ............................... ,15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys: Tamas; 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 1 
puslapiu ...............................  -15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
46 onulspin ... ................. 1Sr

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

No. 160 Keturiolika istorijų ap*~ 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
r g urna in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; PuiW 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties krauto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25t

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

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; Iszklausyta malda vargstu; 
Geras Medėjus............... ................. 15«

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltaa; 
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 
nnslapiu ................    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 Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausi! 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Savirsz 100 puslapiu.......... 25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 6#
puriapiu ................................ Ilk

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

No.. 175 Pasiakaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglit 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aiman* 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo 
Preke ................... .........................

Adresas:
Saule Publishing Co.

Mahanoy City, Penna.
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Mielaszirdinga Mariute
DONAS Baronas, valdytojas 

gražaus dvaruko, gryžo per 
pietus isz lauko, užsimausiąs 
žiurėjo in žeme, tame pajuto 
lengva jo rankos dasilytejima. 
Priesz jo stojo jauna mergele, 
vedanti už rankos maža vai
kuti.

— Ka nori ?
— Tarnystoš, daugalis po

ne,—atsake nedrąsiai Mariute 
ir lyg žemiai jaunam ponui pa- 
siikloniojo.

— Ar negali namie tėvams 
prigclbet ?

— O, ponaiti! Mano tėvas 
numirė jau laibai senei, o moti
nėlių keletą sanvaieziu ladga- 
lios teipgi mirė, o asz neturiu 
kur su broliuku pasidėt!

— Tai tu badai ne isz to 
kaimo? Paklausė ponas szvel- 
niaii ir pažiurėjo in akis var
gingai mergaitei, po tam pa
glostė mažam vaikiukui veidą, 
kuris laikėsi savo sesutai už 
szle'bukes.

— Mes isz Parubiu, pone. 
Girdėjome, kaip žmones szne- 
kejo, kad ežia gyvena, geras 
ponas, tai net ežia atslinkome 
poną praszyt tarnystos. O tas 
mažas Vincukas galės žąsis 
palganyt.

Nusiszypsojo ponas Baronas 
ir liepe eitie paskui ji. Atve
dė juos in dvara, paiszauke gas
padine, prisakė jai kad užsiim
tu mergaite, kad gražiai parė
dytu, mokintu skalbt, sint ir 
skaityt. Po tam, pasakė Ma
riutei, kad gerai elgsis ir isz- 
moks atsakiaincziai tarnystos, 
tai bus pirmaranke jo paezios. 
Teipgi prisakė prižiuretu ma
ža Vincuką.

Trupame laike, Mariute li
kos ne tik nuo ponios mylima, 
bet ir nuo viso dvaro, buvo ge
ria paklusni, prielanki ir buvo 
labai patogi mergaite ir grieta 
kaip voverele, kad net visiems 
pasidabojo. Kožna Nedelia 
anksti, vedė už rankos savo 
maža broli Vincuką, gražiai pa
sirėdžius, ant Misziu Szventu 
in bažnyczia. Ten klūpodama 
su nužeminimu per visas Misz- 
ias, meldėsi, ddkavodama Die
vui, kad del sieratu mielaszir- 
dyste parode, kad atitiko gera 
poną, kuris davė prieglauda, o 
su kurio pagelba bus naudinga 
žmonėms, teiposgi pasidabos ir 
Dieviu. Mariute meldėsi isz 
'szirdies už tėvu duszias, o la- 
biause už motinelia, kuri dan
guose iszprasze del savo vai- 
kucziu szio laikinio gyvenimo. 
Prie tokios maldos, aszaros bi- 
rejo per raudonu veideliu. Ma
riute buvo prie tos maldos gra
ži; besimeldžiant nieko negir
dėjo, teip buvo malda užimta, 
no vienas jaunikaitis, kada ne- 
kada dirstelėdavo, ir ne vieno 
szirdis stuksėjo, o vienok ir 
ir turtingi gaispadoraicziai bet 
norėja susidraugaut su gražia 
Mariute.

Mariute bažny ežioje nesi
dairė, taip kaip kitos merginos 
daro, nesznekejo, nei nesijuoke, 
ba žinojo, kad 'bažnyczia, tai 
namas Dievo, tai szventa vieta, 
kurio tiktai melstis reikia. Ka-

Pyragaiczio
Cziampijonas

Jaunas vaikas Kenneth- 
Remmert, 13 metu, laimėjo 
lenktynes pamatyti kas dau
giausia ir greicziausia gali 
pyrago suvalgyti. Lenkty
nes buvo laikomos Eureka 
mieste, Illinois. Už tai kad 
jis daugiausia pyrago suval
gė, jam kaipo dovana suteikė 
szita dideli pyraga. Ne ži
nia ka jis dabar su tuo pyra
gu darys, nes per lenktynes 
jis gana privalgę.

da iszeidavo isz bažnyczios, 
greitai eidavo per laukus na
mon, kad gaspadiniai prie triū
so prigelbet, nes neturėjo laiko 
kad su kuom pasipažint. Do
vanai vaikinai 
ibyt, bet visada 
davo.

Taip perbėgo 
būtinai keletas

norėjo užkal- 
jiems iszspru-

Istorija apie “AMŽINA ZY 
DA.” Jo kelione po svietą it 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

SAULĖ PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

neveike ir nieko nežiūrėjo, ba mintis jos galva džiovino.
viską dirbo tarnaites. į — Kaip tai,—manstino ne-

Mariute temindavo ta isz to- syki, svetimi žmones pažino, 
lo ir pati norėjo sekt jos pe- kad asz prie ko kito sutverta, o 
doms. Jos rankutes ir buvo ne prie tos nuobodžios adatos 
mažos, bet riebios ir pirsztukai proso arba kitokio darbo. Nie-

labai jei patiko, o kada pažiū
rėdavo, tai ant saves pykdavo. 
Biednan Mariukai vartėsi gal
voj, ba in puikias nuo ponios 
dovanotas szlebes insiredžius, 
pradėjo manstyt, kaip ir kokiu 
budu padaryt rankutes kaip 
ponios. Apsileido darbuose, 
kad p’irsztelius paezedyt, im
davo ponios visokius kvepen- 
czįus isz stalcziaus aliejus, be- 
go in sodną, kad niekas nema- 
tytu ir tope savo rankas.

Viena karta sodauninkas, 
kada isz duszios mylėjo, pate- 
niyjo, kaip belgo in sodną, vis
ką mate, ka mergaite su savo 
rankoms dirbo; negalėdamas 
iiszkcst, prisiartino ne matomai 
ir tarė:

— Mariute mano mieliau
sia! Kam tu taip triuši apie 
savo rankutes ?

Persigando Mariute isz tos 
netikėtos užeigos, užpykks pa- 
szoko isz vietos, pažiurėjo ne 
meiliai ant sodauninko ir atsa
ke:

— O tau kas, k a asz tau da
rau, vaktuok savo juodu ran
ku, o man duok ramumo!

Ir staigai atsitraukė, eidama 
in dvara. Sodauninkas ant ei- 
nanezios žiurėjo, pajuto, kad 
inpuole in ne loska ir tame vi
sai neklydo. Nuo to laiko szve- 
ni ir linksma Mariute nenorėjo 
nei in Pranuką žiūrėt, o kad ir 
kada jei pundeli kvietku pa
duodavo ir pasakydavo: Labas 
rytas, Mariute, te tau in plau
kus kvietkeliu,— tai negana, 
kad neprieme, bet da koliodavo 
kalbėdama:

— Kad tu nori žinot, tai ne 
Mariute, bet ponios pana!

Ir ėjo sau nuo biedno sodau
ninko Pranuo.

Biednas Pranukas patrotyjo 
suvis pas Mariute loska, kuri 
apie ka kita manstijo. Ponas 
suvis atsidavė savo paežiai, pa
vedė ant trumpo laiko jaunam 
ekonomui gaspadoravima, ku
ris kaipo rodininkas buvo pri
imtas Mariute, kaipo graži 
mergaite, inpuole jam in aki. 
Tankiai matydavo ja su kny
ga rankoje ir pamanstijo sau, 
kad tai nedurna mergina, kad 
nuolatos skaito. Prisiartinda
vo prie jos ne syki, kada turė
davo laiko; perdestinejo ta, ka 
ji nesuprato, ne gana ka girda
vo jos iszminti, bet da pradėjo 
ja ir jos akutes, veideli ir szvel- 

i nias rankuties girt.

TARADAIKA g

Arti Skrantuose viena dukrele, 
Su saivo motinėlė, 
Prie baro stovėjo, 

Piktinimus tarp saves turėjo, 
Ir pradėjo bartis, 

Ant kart pamaeziau, 
Kaip ta mergele motina 

stūmė, 
Vyrai isz to juokėsi, 

Motina su dukrele biauriai- 
iszsipludo, 

Viena' kita neapsileids.
Tai suvis velniszkas biznis, 
O tai vis priguli nuo vyro, 

Žmogaus doro, 
O jeigu niekam netikės, 
Tai ir paredkas atlikęs, 

Pati bizni varo, 
Ka nori tat daro, 

O vaikai ant niek iszeina!

mažino,' sava. Nedasiprotejo, kad visi kuriam rasiu protingesnius 
(taip j jos ta kvailumą suprato, ba jau žmonis, kurie mane apglaudęs, 

vadinosi ekanomas) ir gal ne ir nesislepe ir per tai jos prade- Tai pasakius, taip gailioms 
vienas manos taip nemylės,'jo ne kenst. Į akimis ant pono Mykolo žiure-

Nuo to laiko, vilkosi dienos jo, kad net jam biednos mergai-

kas mano vertes ne 
kaip tik ponas Mykolą

manos taip nemylės,'jo ne kenst.
kaip jis. Kagi, kur ponas, tai Į
jonas! O, dabar musu ponas, nuobuldžiai, ba darbas nerupi, tęs pagailo, per kurio priežaste 
kaip puolinėjo prie savo pa-Į o kaip nenorėjo dirbt, tai ir ne-1 tapo iszpaikinta, pastanavojo

Mariutei tuoj 
metu; isz; ra go 

kaip nendre, o kas labiauise isz- 
moko daugeli naudingu darbu. 
Labiausia, kad mokėjo isz kny
geliu Ibažnyczioje melstis, ba 
gera gaspadine iszmokino ge
rai skaityt ir raszyt, o teipgi 
gražiai sint ir mezginelius 
megst, ha kaip ponas pasakė 
kad bus ponios pirmaranke, ke
tino neužilgio toji pone parva
žiuot, ir ponas prisakė parengt 
kas tik del priėmimo jaunos po- 
nos reikalinga. Mariute tame 
pakajuje, ka poniai buvo pa
skirtas paredkavojo ir triūse. 
Sodauninkui, ka kvietkas in ta 
pakaju neszio'jo, taip jam Ma
riute pasidabojo, kad net kelis 
su kvietkoms be žiopsodamas 
ant Mariutės puodus iszmete.

Po keliu sanvaieziu, parvežė 
ponas Baronas ponia, buvo 
linksma, ba mieste užaugus, 
Ponas norėdamas savo paezia . , . . . ., i mas rankuties girt. Priminelinksmai laikyt, nuolatos savo . . , 1..... . . i taipgi, kad gaila tokiu ranku-apylinkunu kaimvnu pas save! . . .. " ,. I ežiu prie adatos, o kalbėjo taipprasze ir vis kas diena buvo . v . . . .... . .. , . , r . . .'koznas vyras, kuris nori paisi-linksma, kad net ir Mariutei , ,,., . . , , . dabot gražioms merginoms, ipatiko, o priek tam buvo pir- ... . . I.... i Mariute, ka neva protingesnemutiiie prie ponios. ' . . . . • i' nuo kitu, buvo nedasprotejo to

Mariute turėjo mažai ir už teiB},be paiaike ir ta' 
ponios darbo; aprenkdavo ryt
metyje ponia, o jeigu kur po-j
nia iszvažiuodavo, turėdama Pasiskaitymo Knygeles 
laiko, rėdydavo del ponios cze-
pecziu’s, prosavodavo ir t. t.J Penkios Istorijos apie Burikej 
bet prievartos anei pristovo iriBurikas, Kareivis ir Velnias; 
ant saves netardavo. Szventa Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko

Trys Istorijos apie Irlanda

turėjo gyvenimą, pone buvo ge-1 pasaka); Užliekos isz Senovės, 
ra, kaip aniuolas o patogi, kaip Padavimu; Peary ant Žemgalio 
rože. O nelaime tai del Mariu- (Atminimas isz keliones in Le
tos, kad pas gražia ponia tar- dinius Krasztus). 96 pus. . .25$ 
navo.

Jauna pone, norėdama da
būti gražesne, dare visokius* arba Nekaltybe suspausta; Ro-. 
budus, kad tik žmonėms patikt.1 bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Bankas kas dien apie deszimts Kuzma Skripkorius liko Tur- 
sykiu mazgojo ir niekuom ne-1 ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$ 
buvo užimta, kaip tik savim.1 
Nieką ta jauna pone per dienas'

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

* * *
Jeigu mo teres pasigeria,

Tegul neklykauja,
Net klausyti kiauru,

Kaip eina žmogus keliu, 
Vienoje vietoje kriksztynavo, 

Gere ir dainavo,
Net kiti labai stebėjosi,

Ir 'baisiai piktinosi.
Todėl, kas per daug, 

Tai szelauk!* * *
Ana diena Giradzvill strytu 

ėjau,
Per pede komedija regajau, 
Jonukas per daug guzutes 

ome, 
Tai Vaikine prie ulyczios vcme.

O, riaugsejo ir dejavo, 
Manstino kad gala gavo.

Ak, tu žmogeli vargingas, 
Jeigu taip darytu kožnas, 

Tai visus isz czionais 
iszviarytu,

ežios, kaip su ja glamonėjasi, indo darbo, nuolatos manstijo 
net pavydu žiūrėt ir nieką ne- apieatmaina savo buvimo, kad 
pilvelyje 
laukia? 
už kokio 
laiba,—
uit to sutvertos? Ar tai asz ne-'labai nedora' meigaitc ir del vi- 

Negalejo nami
niai iszsidyvyt isz tos Mariutės 
permainos o ponas Mykolas sa
vo duszioje isz jos juokėsi, ant 
galo pradėjo in visus juoktis, 
kad Mariute ant ponios apsir
go. Ne susiprato to Mykolo 
iszjuokimo, sukvailinta suvis 
Marinta, norėjo savo mintis sa- 
viszkiui iszvert, ponui Myko
lui.

Kada viena vakara ponas 
Mykolą gryžo po vakarienei in 
savo kambarije, iszbego priesz- 
ais Mariute ir atsiliepė in ji 
tais žodžiais:

— Ponas Mykolą, ponas esi 
viena mano isztikemas ir tu 
vienas mane supranti, duok ro
dą, praszau tavęs, ka turiu su 
tavim padaryt, ba ežia ilgiaus 
nedakesiu. Szitas dvaras sto
josi man ne svietu, visi ant ma
nės žiuri, taip kaip isz manes 
szidindami, ba manes visai ne
supranta, Iba man pavydi, kad 
asz norint biedna, vienok su 
protu visus perauksztinu. Pa
tys jus suprantate. Asz dauge
li keneziu, tik tu vienas mane 
isz ežia gali iszliuosuot.

Szypsodamasis klausė ponas 
Mykolą tos pasakos, kuri kaip 
isz knygų pasakojo, o paskui 
pamaus tino sau:

—Na tai jai visai galvoj 
susipainiojo, po tam tarė:

— Teisybe sakai mano Ma
riute, labai man skaudu, ka rei
kalauji nuo manės? Nežinau 
kokiu budu galiu tau paleng
vint ?

Bet asz žinau būda.
Vai koki? Ir dasiprotejo, 

kad mažu nori, kad su ja apsi- 
paeziuotu ir isz netycziu nusi
juokė.

— Taip ponas isz manės 
juokitės, ba manstijai, kad asz 
to nesuprantu, o klystat ponas 
asz turiu protą. Ponas Myko
lai, iszfgelbek mane isz ežia, isz- 

' vežk kur, toli, toli in miestą,

Žino-dirbt. O mane kas narejo but kuom kitu.
Ar tai asz mažu eisiu mas daigiais, kad tingėjimas, 
mužiko, ka guys in yra motina visokiu nuodėmių." 
ar tai mano rankeles!. Isz to visko Mariute stojosi

patalky cziau ant kanapos se- su insipyko. 
dėt gražiai pasirėdyta ir savo 
/yrui pasidabot, kaip mus po
ne del pono ?

Galvoje Mariute kažin kas 
darėsi,— vaikszcziojo kaip ne-

Nei padu nesusziltu.
Pinigus kaip in bala beri, 
O ant rytojaus dejuoji ir 

verki, 
Tiktai sau liga nusiperki, 
Jeigu neturi geryme miera, 
Tai mesk germyam visai, 
Ba kaip viską pragersi, 
Turėsi kenst, nei valgyt 

k a neturėsi.
Nes niekas nieko tau neduos, 
Nei kromininkas nebarguos, 

O ir ubagaut negalėsi, 
Nes nieko nelaimėsi, 

Ir ant galo badu padvėsi.
* * *

Asz da duosiu patarimu, 
Jeigu katra mergina nemyli, 

Tai tegul po nogiu tyli, 
Juk ir mergina savo norą 

turi, 
Ne in kožna vyreli žiuri, 

O jeigu su vienu pasikalba, 
Tai kitas ima sau in galva, 

Tuojaus ant merginos 
prasimano.

Visaip isz galvoje kiek tik 
iszmano.

Tai vyrueziai negerai, 
Ir nežmoniszkai.

Ne vienas pas mane raszo, 
Ir labai žemai praszo:

Ana toji sziokia, 
Ta tokia,

Veidus maliavoja, 
Lupas kvarbuoja, 

Aku'lorius ant nosies turi, 
Isz augszto ant vyru žiuri. 

Tai kam tu vaikine piktumą 
turi?

Tik durni taip daro, 
Jeigu taip kvailai daro 

mergina.
Apie tai 'bus gana.

Mergaites Zabovos

' jos ligota duszia iszgydinti. Po 
valandai padavė Mariutai ran
ka ir tarė:

— Mariute, busiu tavo isz- 
gialbetojum, iszvesiu tave pas . 
kitus žmonis, o kada, tai ryto 
pasakysiu.

Su karsztu nerymaseziu, lau
ke Mariute tos dienos, negalėjo 
užmigt, ruoszesi pabėgt, sudėjo 
savo szlebes, surinko in viena 
pundeli savo mažmožes. Ponas 
Mykolą tuom laik apmanstino 
būda iszvogimo Mariutės, o sv- 
kiu pasakė apie tai namie, pra
rydamas visu, kad slaptybėje 
užlaikytu, taip kaip nieko ne
žinodami.

Ponas ir pone džiaugėsi isz 
tos klastos, nedavė ant saves 
suprast, kad apie Mariutės 
mieri žino, ypacz pone buvo del 
jos nuo geriafuse ir pasakė jai, 
kada ja rede, kad tikisi jog Ma
riute gali but prie jos gerai ir 
labai ja gyrė, kad ir tingine bu
vo prie pabaigos. Ant tu visu 
pagyru Mariute savo duszioje 
manstino ir jaute, kad nebuvo 
jai toj tarnystėj blogai ir kad 
dabar be jokio reikalo nori pa
mest, ir jei paezai savžine kal
bino, kad nereikalingai pame
ta. Vienok popiet Mariute lau
ke sode Mykolo, kuris nepoil- 
gam atsirado.

— Mariute, nuvesziu tave 
in gera vieta, vakare apie de- 
szimta adyna, buk pasirengus 
in kelione. Dalbar naktis tam
sios, menulis neszvieczia, nie
kas tavęs nematys, asz su ka
rieta lauksiu, už sodo pagirija. 
Buk sveika, apie deszimta va
landa lauksiu.

Ir pasiskubino in savo kam
baryje.

Iszgirdus tai Mariute, pa
raudonavo visa.

•J

— Iszsipilde, Dievui dėkui! 
—Pamanstinau sau, — bet po 
trumpai valandėlei, ržiaugs- 
mas persimainė in baime, neži
no, kas jai gali pasidaryt, kur 
ryto apie szita laika bus, kažin 
kas per žmones?!

Ta mintis tlaip ja surūpino, 
kad nustojo drąsos, norėjo bėgt 
pas Mykolą praszyt, kad jau 
pasiliautu. Susilaikė vienok, 
geda pasidarė merginai, kad 
jeigu paskui iszduos, suėmė vi
sa atvoga, gryžo pas save ir sė
do prie darbo, kaip nįekadeje, 
laukdama deszimtos valandos.

Paprastai mažos, keturiu metu mergaitukes myli bovintis su lėlėmis ar kitokiomis za- 
bovomis, het szita mergaituke Shirley Adams, myli su arkliais žeme arti ant Andy Walke- 
rio ukes„ Nottingn, Hill, Australijoje, kur ji dabar gyvena. Ji labai myli arklius ir j u vi
sad nesibijo, ir arkliai, rodos, supranta kad ta mergituke juos myli ir jie jos gerai klauso.

—BUS DAUGIAU—
____________ u---- ;------------------ :----------

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint au prenumerata ui 
leikraszti “Saule” kurie apie tai ui- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszcaio. PASKUBINKITE I I J

Pirkie U. S. Bonus

ISTORIJEapi6 Da lsz “ 
----------------  iszo iszlins, Al- i-------------------------------------- i

! yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
i taikyti sveikata ir apsaugoti 
Į szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 

■ metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio, su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Bagan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.

Saule Pub. Co., Mahanoy City
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Žinios Vietines Mažas Pasaulis

— Vėsus oras.
— Seredoj Szvento Severi

no.
— Schuylkill pavieto Mo

kytojai laikys savo Seimą Spa-1 
lio (Oct.) 24 ir 25 d., Pottsville- 
je. i

— Ketverge Szv. Rapolo 
'Arkangelio. Taipgi ta diena 
(1797 metuose) Rusija pasi
jungia Lietuva.

— Lietuviu Moterių Kliu- 
bas isz Schuylkill pavieto laike 
savo Maskaradini szoki kuris 
atsibuvo Panedelio viakara 
Spalio (Oct.) 21 d., Necho Al
len svetainėje Pottsvilleje. 
Daug publikos dalyvavo tame 
szoki.

— Petnyczioj Szv. Krisan- 
to. i i i ■

7?

MIRTIS
PADANGĖSE

szimtas szeszios deszimtys ke- Vienas politikierius paaisz- 
turi žmones žuvo eroplanu ne-1 kino kad gaila kad “Hinky 
laimėse. Ir kas skaudžiausia* Dink” taip ilgai gyveno kad jo 
tai kad beveik visose szitose draugai ji pamirszo: “Jis per

ISZ NEWFOUNDLAND. —
Kaip penktos isz ryto, aplink' 

Stephenville, Newfoundland,, i 
kur eroplanai sustoja kelionėje 
in Europa ar atgal isz Ameri-1 
kos. Nors buvo tamsu bet oras 
buvo gražus ir tinkamas ero- 
planams nusileisti ar pakilti. 
Su eroplanu žiūronais buvo ga
lima matyti apie 5,000 pėdu in 
padanges; tai tinkamas ir pa
togus eroplanams oras. Szvel- 
nus rudenio vėjelis kibino ir 
kuteno medžiu virszunes. Ame
rikos didelis keturiu inžinu 
eropianas “DC-4 Erie” didin-

nelaimese eroplanai buvo taip 
sudaužyti ir sudeginti kad ne
buvo galima nei spėti kas jiems 
atsitiko. Mirtis padangėse ' 
taip greitai ateina, kad nei la
kūnai negali pasakyti kas at
sitiko ar kas darosi.

ilgai gyveno. Jeigu tu neini in 
kitu laidotuves tai kiti neatneš 
intavo.”

% J
AMERIKIECZIAI M 

VERGAI

SKARMALU
BOSAS PASIMIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ka ir taikinosi prie Demokra
tu Partijos. Czia jam buvo tik-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kui Tito. Tame laiszke Ameri
kos valdžia sako kad ji tikrai 
žino kad Yugoslavijoje yra da
bar daugiau negu 165 Ameri- 
kiecziai vergystėje. Musu val
džia sako kad mes tikrai žino-

New York. — Laipkriczio 
(Nov.) 1-ma diena, (atsibus 
Koncertą s, kompozitoriaus 
pianisto Vytauto Babraviczio, 
Baiflbizon Plaza Concert Sve
tainėje, 101 W. 58-th Uly., New 
[York. Prasidės 8:30 valanda 
yakare. 

---------------- .
i Girardville, Pia. f Laidotu
ves Marcelės Kaminskienės at
sibuvo Subatoje, su apiegomis 
Szvento Vincento bažnyczioje 
9-ta valanda ryte ir likos pa
laidota parapijos kapinėse. Ve
lione numirė pareita Utarnin- 
ka nuo szirdies liga. Paliko 4 
Įdukterys ir 2 sūnūs.

T Sirgdamas per visa me
nesi Juozapas Azukas, nuo 5 E. 
Ogden Ulyczios, numirė Sere- 
dos vaklara 10:30 valanda na
mie. Gimęs Shenadorije. Velio
nis buvo . angliakasis ir dirbo 
prie Knickerbocker kasyklose. 
Prigulėjo prie Szvento Vincen
to. parapijos ir Szv. Vardo 
Draugijos, taipgi nlarys Ranger 
Hose Co. Paliko savo motina 
Agnieszka Azukiene, trys se
serys: Helena, Verna ir Izabe
le, taipgi anukus. Laidotuves 
in vyko Panedelyje isz Valins
ko koplyczios 28 Main Uly., su 
apiegomis Szv. Vincento baž
nyczioje 9-ta valanda ryte ir 
palaidotas ' parapijos kapinėse 
Frackvilleje.

Shenandoah, Pa. — Jonas 
Stanolis isz miesto likos su
žeistas in galva ir nugara Ma
ple Hill kasyklose. Gydosi 
Pottsville ligoribute.

— Seredoj apie 2-tra va
landa, Baltrus Yarras isz Wil
liam Penn, numirė Schuylkill 
Haven ligonbute. Jisiai sirgo il
ga laika. Likos palaidotas Su
katos ryta ir kuna palaidojo in 
Kalvarijos kapinėse. Grabe
lius O’Haren laidojo.

Mes, maži būdami vis kalk 3 j ome, pasakų klausemies apie tolimus krasztus, net ir dai
navome apie tos krasztus kur ten toli, toli, už kalnu kalneliu, už juriu mariu. Net ir musu 
mokslincziai, karininkai ir dipliomatai viš kalbėdavo apie tas mares, juras, kurios Ameri
ka atskiria ir kaip kokia augsztasiena apsaugoja apginkluoja nuo kitu krasztu. Trys tuks- 
taneziai myliu vandenio tar Amerikos ir Europos, szeszi tukstaneziai myliu da platesnio 
vandenyno tarp Amerikos ir Azijos. Tai mes jautiems kaip pas Dieva už pecziaus: Joks 
prieszas negali musu užklupti mus užpulti. Bet szitas pasktinis karas parode kad jokis, 
kad ir placziausias vandenio rubežius nieko nereiszkia, kad tolimiausia kelione kaip 
žmogeliui isz narnos in saliuna. Eroplanai sziandien tūkstantius myliu nulekia in trum
pesni laika negu mums imtu viena versta peseziais nueiti. Ir tie eroplanai tuszti nelekia: 
Kaip jie dabar žmones veža taip jie gali ir sprogstanezias bombas veszti. Ana sanvai- 
tete Amerikos Laivynas iszleido viena savo didieli eroplana in ilga kelione, isz Perth, Aus
tralijos staeziai, be jokio sustojimo in Columbus, Ohio. Eropianas in penkios d eszimtys 
penkias adynas iszleke net 11,236 mylias. Szis mažas žemlapis parodo to eroplana ke- 

.lione. Dabar tokia kelione maža ka mums reiszkia, bet jeigu kitas karas iszkiltu tai szito- 
kios žinios butu visiems mums baisios. Negana žinoti kaip toli ir kaip greitai musu ero
planai gali dabar keliauti, negana girtis kad tie eroplana gali daug žmonių dabar labai 
greitai in aszigalius pasaulio pasaulio nuvežti, bet vis turime atsiminti kad jeigu tie ero
planai taip greitai gali in tolimiausius krasztus iszlekti, tai kiti gali isz ten pas mus atlėk
ti. Reiszkia ir prieszas pas mus gali isz tolimiausiu krasztu in para atveszti ir ant musu 
miestu iszmesti sprogstanezias bombas. Ir ežia tik pradžia, nes mokslincziai sako, kad da
bar kasdien jie iszranda da greitesniu ir didesniu eroplanu. O ka musu mokslincziai da
ro, ta ir kitu krasztu mokslincziaid aro.

Lietuviu Delegacija Washingtone

Spalio 12 d., Republikonu Partijos Chairman, Carroll Reecs officialiai insteige Lietuviu 
Divisija, Republican National Committee, skirdamas Adv. Antana Oli, isz Chicagos, pir
mininku. Jis taipgi stipriai pasisakė už Lietuvos Nepriklausomybes atstatyma. Tarp 
kitoko, jis pareiszke kad Republikonu Partija, užėmus vadovaujama role Amerikos val
džioje, reikalaus kad laisve ir nepriklausomybe butu gražinta Lietuvai, ir kad Sovietu ka-

gai pakilo nuo žemes ir lipo in 
padanges su tuo vejelių. Dar
bininkai kuriu darbas szitus 
eroplanus prižiūrėti, žiurėjo 
kaip didingai tas eropianas li
po vis augszcziau ir augszcziau

ras ragaiszius, nes czia buvo ti
kras rojus razbaininkams, pa
leistuvėms, sukeziams, vagims, 
saliunams ir visiems skarma
lams. Paleistuviu namai czia 
gera bizni vare. Czia buvo pa

ine kad szitie Amerikiecziai 
yra tikri vergai ir kad keli jau 
toje vergystėje pasimirė. Ame
rikos valdžia staeziai pasmer
kia Marshall Tito ir jo tokia 
žvieriszka valdžia.

pakol visai isznyko in padan- prastu ulyczios paleistuviu ir Yugoslavijos valdžia atsake
giu tamsumas. ponams paleistuviu, kur žmo- in Amerikos laiszka ir viską

Bet, vos tik penkios minu- gus galėjo pasilinksminti sulyg( užsigynė, bet pridėjo kad ne 
tos praėjo, jie visi žinojo kad savo kiszeniaus, nuo deszimtu- Amerikos biznis kas tenai da
tas eropianas jau niekados ne- 
perleks per mares. Tik apie 
septynios mylios nuo tos vietos 
isz kur jis taip didingai pasikė
lė in padanges, pasirodė baisi 
liepsna kaip koks pirsztas tam
sumoje.

Kai saulute pakilo darbinin
kai ir visi kiti in talka stojo ir 
pradėjo in augszta kaina lipti 
kur tas eropianas susidaužė ir 
sudege. Jie beveik nieko nera
do, nes baisi liepsna viską i n 
pelenus sudegino.

Darbininkai negali suprasti 
kaip ta nelaime atsitiko! Visas 
eropianas buvo nuo nosios iki 
uodegos peržiuretas, inžinai 
pertikrinti, lakūnai gavo gerai 
pasilsėti, iszsimegoti, rytas bu
vo gražus, oras tykus. Tas ero
pianas buvo atlekes isz New 
York in Newfoundland be jo
kio nepramatyto atsitikimo. 
Lakūnas, Kapitonas William 
R. Westerfield ir jo pagelbi- 
ninkas Robert B. Lehr nebuvo

ko iki keliu szimtu doleriu.
“Hinky Dink” visiems szi- 

tiems skarmalams labai patiko, 
nes jo saliune buvo galima gau
ti didžiausias stiklas alaus už 
penktuką. O jeigu penktuko 
neturėjai, tai už dyka gerei 
kiek tik norėjai. Szitie skar
malai iszrinko savo bosą “Hin-j 
ky Dink, ’ ’ in miesto valdyba ir 
nuo tada “Hinky Dink” tapo 
bosas, kuris buvo vienu myli
mas ir gerbiamsa. Tie kurie jo 
neapkentė, tai bijojo ir nedry- 
so jam prieszintis.

“Hinky Dink” tapo toks ga
lingas kad jis paskyrė, iszrin
ko ar pravarė miesto majorus 
ir kitus valdininkus. Miesto 
augszcziausi teisėjai turėjo jo 
klausyti. Jis buvo ponas ir bo
sas, ir viską valde ir sau turte
li krovė.

Bet kai ta “Prohibition” ar
ba “Gėrimo Uždraudimas pa
sibaigė ir kai visur buvo valia

rosi, ir kad Yugoslavijos val
džia turi pilna teise pasielgti 
su prasikaltėliais kaip jie nori. 
Kaip taip ir Hitleris kalbėjo 
kai jis po visa Europa straksė
jo.

Komunistas Tito aiszkina 
kad dauguma tu prasikaltėliu 
kurie dabar tupi kalėjimuose 
yra Yugoslavai, nors jie ir 
skaitosi Amerikiecziais. Jis sa
ko kad Yugoslavijos pilietis 

į niekados negali atsisakyti sa
vo kraszto pilietystes, ir nepai
sant kad jis ir iszsiimtu Ameri
kos Pilietybes popieras ir tap
tų Amerikos piliecziu, jis vis- 
tiek priklauso prie Yugoslavi
jos.

Amerikos pasiprieszinimas 
ir tas asztrus laiszkas daugiau 
prasmes turi negu tik apginti 
ar iszlaisvinti tuos Amerikie- 
czius isz Yugoslavijos vergys
tes. Bet tuo paežiu sykiu mes 
duodame visai Sovietu Rusijai 
žinoti kad mes savo žmones už-

jaunikliai; jiemdviem ne nau- pirkti’ Parduoti ir ^erti alų ir(tarsime ir prižiūrėsime visuose 
jiena skristi per mares. Jie du sznapsa, jo biznis nupuolė. P; - - -
szimtus sykiu per mares per-!
skrido. Nei vienas, nei kitas1 
nei žodžio nepranesze per radi- j 
jo kad inžinai sugedo ar kad 
kas kitas eroplanui atsitiko. 
Jie du nei žodžio nepranesze 
tiems ant žemes, kurie vis lau
kia iszgirsti kaip eroplanui se
kasi iszkilus in padanges.

39 žmones buvo szitoje nelai
mėje. Tai didžiausia eroplano 
nelaime Amerikoje! Nebuvo 
galima lavonus atskirti, nes bu
vo tik pelenai. Darbininkai ir 
karininkai nutarė visus tenai

■ krasztuose, nepaisant kaip So- 
I skui kai kitas didesnis biznie-. vietams nepatiks.
* rius ir razbaininkas insimaisze 
i tas “Al Capone,” tai daugiau
■ biznio ne tik nuo saliuno, bet ir 
nuo paleistuviu namu, nabagui 
“Hinky Dink” nutraukė. Jis 
kadaise buvo vertas daugiau 
$2,000,000.

Bet dabar tas turtas ir tie pi
nigai jam maža gero atnesze, 
nes jis turbut per ilgai gyveno. 
Kai jis susirgo, ji nuveže in li
gonbute kur viena slauge ji pri
žiūrėjo pakol jis numirė. Per 
kelis metus priesz mirti, jis tik

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu, 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 
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Plymouth, Pa. — Marijona 
Badžioniene, nuo 739 Morgan 
Lane, numirė Spalio 10-ta die
na ir likos palaidota su apieĮgo- 
mis Szvento Kazimiero bažny- 
czioje ir palaidota parapijos 
kapinėse. Paliko dideliame nu
liūdime sunu, trys dukterys, 
daug anukus ir pro-anukus.

ruomene ir policija iszsineszdintu lauk isz musu tėvu žemes. Republikonu partija reika
lus kad butu sudarytos sanlygos Lietuvoje, kurios leistu tremtiniams gryžti be baimes ir 
ir pavojaus in savo namus, ir kad pagaliau lietuviams gryszti be baimes ir pavojaus, in sa 
vo namus, ir kad pagaliau lietuviams butu leista per laisvus rinkimus pasirinkti savo val
džia. Paveiksle matosi Carroll Reece, Republican National Committee Chairman, Kong
resinio vajaus pirmininkas, ir Clarence Willard, Tautiniu grupiu pirmininkas; Lietuviu 
delegacijoje matosi Teisėjas William Laukaitis, SLA Prezidentas isz Baltimore, Md., Dr.
M. J. Vinikas SLA sekretorius isz New York; Vincas Kvetkus RLK Susivienijimo sekreto
rius isz Wilkes-Barre, Pa., Advokatas Antanas Shallna, Lietuvos garbes konsulas isz Bos
ton, Mass., Vincas Paschall, pirmininkas Republikonu Lietuviu Organizacijos, Philadel- 
hijoje; Kunigas Jonas Balkunas, isz Maspeth, N. Y., Ponas ir ponia Juozas ir Violetta 
Tysliavai isz Brooklyn, N. Y., Pius Žuris isz Cleveland, O., Jonas Valaitis isz Brooklyn,
N. Y., ir Advokatas Antanas Olis isz Chicago, Ill.

palaidoti. Jie atnesze kelis 
szimtus svaru dinamito ir to 
kalno virszune taip nugriovė, 
kad kalnas užklojo visus žuvu
sius Paskui vienas eropianas 
kelis sykius padangėse aplėkė 
ta nelaimes vieta ir trys kape
lionai atkalbėjo laidotuvių 
maldas. Kunigas, Protestonu 
kunigužis ir Žydu Rabinas su
teikė paskutini patarnavima 
žuvusiems.

tiek su savo tuo turteliu pasi
džiaugė kad kasdien surūkyda
vo apie dvylika doleriniu eiga- į. 
ru. Bet nabagas ir tuos ciga
rus paliko, nes jam nei vieno 
neindejo in graba.

Jis buvo palaidotas kaipo vi
su užmirsztas. Kai atveže jo * 
graba in Marijos Kataliku Baž- 
nyczia, tai bažnyczia buvo be
veik tuszczia. Politikieriai 
prisiuntė kvietku. Trys pilni

a^A - B - CELA^l

In tris sanvaites trys eropla- automobiliai veže in kapines | 
nai czia nukrito ir susidaužė, kvietkas, o tik tie kurie graba *

Pittston, Pa. — Jonas Saka
lauskas, 54 metu amžiaus nuo 
57 Wood Uly., numirė Spalio 
7 d., ir palaidotas su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Kazimiero ir pa
rapijos kapuose. Paliko savo 
paezia, du sūnūs, tėvus, seserį 
ir tris brolius. i — G.

L Skaitykite “Saule”

REIKALAUJA
ATSILYGINTI

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia pasiuntė 

pareikalavima Pietines Afri
kos krasztams kad jie dabar 
turi atsilyginti ir užmokėti už 
visus tuos ginklus kuriuos mes 
jiems prisiunteme priesz kara. 
Amerikos valdžia pasiaiszkina

kodėl toks reikalavimas yra 
statomas. Pietine Afrikos da
lis beveik visai nekariavo ar ne 
tiek kiek buvo tikėtasi kad ji 
kariaus, ir už tai dabar jie tu
ri mums pilnai užmokėti už vi
sus tuos kariszkus ginklus ku
riuos mes jiems pasiuntėme bet 
jie nesuvartojo.

Jeigu taip dabar Amerikos 
valdžia ims ir su visais krasz-

tais pasielgti, tai ne vienas bet 
keli tuzinai tokiu krasztu tu
rės mums užsimokėti.

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
“Saule” - Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”

Nuo metu pradžios iki dabar nesze ji in kapines palydėjo.
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