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Isz Amerikos Amerikos Delegacija In Konferencija

3 ŽUVO; 2 SUŽEISTI

> Laike Pirma Diena
Medžiokles

HARRISBURG, PA. —Dau
giau negu puse milijono vyru, 
jaunu ir senu Pennsylvanijoje 
savo karabinus isz po paliepęs 
ar isz skliapo iszsikrauste, isz
ejo in medžiokle pirma szio me
nesio diena.- Trys žuvo, du 
szirdies liga o vienas netyczia 
pats su savo karabinu nusiszo- 
ve.

Norman Klinger, szeszioli- 
kos metu amžiaus vyrukas ne
tyczia nusiszove per maža me
džio szakele užkliuvo už jo ka
rabino gaiduko ir paleido szuvi 
jam staežiai in krutinę. Jis 
buvo greitai nuvesztas in Sha
mokin State ligonbute, kur jis 
ten pasimirė.

Harry Haller, 72 metu am
žiaus senelis iszejo in medžiok
le ir kai tik paleido pirma szu
vi isz savo karabino susmuko ir 
pasimirė nuo szirdies ligos. Jis 
gyveno East Earl Township.

Chauncey A. Hershey, 55 me
tu amžiaus žmogus isz Spring 
Grove, iszejo in medžiokle ir 
susirgo szirdies liga netoli 
York miesto. Jis buvo parnesz- 
tas namo ir pasimirė.

Clarence Cross, 45 metu am
žiaus, neteko tieses rankos kai 
jo karabinas jam iszkrito isz 
ranku ir szuvis jam pataikė 
staeziai in tiese ranka. Jam 
daktarai turėjo visa ranka nu
pjauti Gettysburg ligonbuteje.

Daug kitu žmonių buvo ma
žiau ar daugiau sužeisti per 
pirma diena medžiokles. Nors 
mes girdime ir skaitome kad 
tiek ir tiek žuvo ar buvo sužeis
ti per medžiokle, bet mums 
mokslincziai sako kad me
džiokle nėra toks pavojingas 
sportas kaip tenisas, golfas, 
beis-bole ar fut-bole. Jie sako 
kad daug daugiau žmonių su
sižeidžia ar užsimusza kituose 
sportuose negu medžioklėje.

Amerikos Delegacijos nariai susirinko pasitarti ir pasi- 
szneketi pirm negu susirinkimai ir pasitarimai prasidės in 
Flushing Meadows, New York. Isz kaires in deszine: Kon- 
gresmonas Charles A. Eaton, isz New Jersey; Mrs. Eleanore 
Roosevelt, buvusio prezidento žmona; Warren R. Austin, 
isz Vermont, kuris taip greitai Molotovui atkirto kai Molo
tovas eme Lozorių giedoti apie nusiginklavimą; Kongres
menas Sol Bloom isz New York, ir Kongresmene Helen Ga- 
hagan Douglas, isz California.

PRIESZ RINKIMUS
NEW YORK. — Mokslin- 

cziai ir tie kurie isz lažybų gy
vena dabar ant kandidatu pini
gus deda kaip ant arkliuku ir 
“beezina” kad ar viens ar kits 
rinkimus laimes. Kandidatai 
abieju partijų New York mies
te ir valstijoje jau užbaigė savo 
prakalbas ir “spyežius” ir visi 
prasze žmonių balsuoti ir pasi
rinkti tarp tvarkos ir betvar
kes. Abieju partijų kandidatai 
viens kita gerokai apszmeiže 
apkaltino ir save ir savo parti
ja taip iszgyre ir paszventino 
kad sakytai jau sparnai tiems 
kandidatams dygsta.

Tie kurie rinkimais rūpinasi 
ir kurie visus kandidatus seka 
ir su žmonėmis visur pasiszne- 
ka ir pasitaria su politikieriais 
ir su žmonėmis sako kad Re
publikonai beveik visur laimes

penkis dolerius priesz du dole
riu kad Republikonas Wil
liams sumusz Demokrata Ten- 
nell del Senatos, ir Republiko
nas Boggs sumusz Demokrata 
Traynor del Kongreso. Connec
ticut valstijoje, piniguoeziai ir 
net patys politikieriai spėja, ir 
deda du doleriu priesz viena 
kad del Senatos Republikonas 
Baldwiwn sumusz Demokrata 
Tone, ir jie deda penkis dole
rius priesz keturis kad Repub- 
likonai laimes net keturias vie
tas Kongrese isz szesziu tusz- 
cziu.

Idaho valstijoje jie sako kad 
Republikonai laimes Guberna
toriaus, Senato ir Kongreso 
vietas. Tas pats ir Indiana 
valstijoje.

Tas pats ir Michigan valsti
joje; Republikonas Sigler su-

ir kad ju kandidatai sumusz jmusz Demokrata Van Wago-

DAUGIAU CUKRAUS

NEW YORK. — Beveik 
150,000 tonu cukraus randasi’ 
New York ir Philadelphijos 
uostuose, bet tas cukraus butu 
galejes būti Afrikoje ar kur ki
tame svetimame kraszte, kiek 
gero mums isz to buvo. Nes kai; 
jurininkai sustraikavo, visas' 
szitas cukrus ant laivu ar uoste 
buvo ir liko. Tas cukrus buvo
atvežtas isz Kubos ir Puerto' m°krata Knous del gubernato- 
Rica.

Demokratus (?)
Pats Prezidentas Trumanas 

jau prisipažinsta kad jam rei
kės bizni kongrese vesti ne su 
savo partijos draugais, bet su 
Republikonais.

“Mes, isz savo puses nei vie
nai, nei kitai partijai neprita
riame,” bet sztai ka tie moks- 
lincziai sako ir kaip jie savo pi
nigus ant lažybų deda del rin
kimu. Jie sako kad:

Kalifornijoje jie du doleriu 
deda priesz doleri kad Republi
konas Knowland sumusz De
mokrata Rogers del Senatos.

Colorado valstijoje Republi
konas Lavington sumusz De-

nėr. Ir jie spėja kad jis rinki
mus del Gubernatoriaus vietos 
laimes per pusantro szimio 
tukstancziu balsu.

Paties Prezidento Trumano 
valstijoje, Missouri jie deda 
septynis dolerius priesz penkis 
kad Republikonas Kem laimes 
rinkimus del Kongresmeno.

New York mieste piniguo-

rystes, o del Kongreso Demo
kratas Carroll bus sumusztas

, Cukraus taip mažai buvo Bepnblikono Gillespie.
(Tasa Ant 4 Puslapio) | Delaware valstijoje jie deda

“uomeriusIAnglij os Laivas
MIAMI BEACH, FLA. — 

W. Arthur Nickel, 46 metu am
žiaus žmogelis kuris dirbo už 
$60 ant sanvaites gyveno kaip 
tikras ponas ir neprastas mili
jonierius. Jis savo žmonelei 
kailinius už tukstanczius pir
ko, sau gražu laiva nusipirko, 
in gražiausius ir brangiausius 
kliubus prigulėjo ir su milijo
nieriais draugavo. Ir visa tai 
dare uždirbdamas tik $60 ant 
sanvaites.

Kompanija kuriai jis ilgai 
taip isztikimai dirbo buvo Mer ■ 
genthaler Linotype Co. Szita 
kompanija darydama savo 
apyskaita ir iszrokuodama 
kiek inejo ir kiek iszejo pasi
gedo net milijono doleriu, ir ta
da paaiszkejo kaip tas isztiki- 
mas ir geras darbininkas, Ar
thur Nickel galėjo taip ponisz- 
kai statytis ant $60 ant sanvai
tes algos. Jis vogė isz kompani
jos, bet labai gudriai vogė. 
Taip gudriai kad niekas jo ne- 
intare ir per ilga laika nesuga
vo. Jis pats iszspauzdindavo 
laiszkus ir bilas tokioms kom
panijoms kuriu nei ant svieto 
nebūdavo ir paskui tas bilas 
pats savo kompanijos pinigais 
užmokėdavo. Sugautas jis pri
sipažino savo gera geszefta, 
bet tuo paežiu sykiu iszdave 
kelis kitus didelius biznierius 
kurie sykiu su juo szita darba 
vede ir gera bizni dare.

GELTONPLAUKE 
NUŽUDYTA

Pavydi Susietka Intarta

Paszautas Szalia
Albanijos Kranto
Bus Daugiau Cukraus; Ameri 
kos Pagelba Rusijai Reikalui 
ga; Darbininkas Pavogė $750 
OOO Nuo Mergenthaler Lino 
type Kompanijos New Yorke, 

Likos Sugautas 
------------- I

KARISZKAS LAIVAS
PASZAUTAS

TRIESTE, ITALIJA. — 
Anglijos kariszkas laivas “Le
ander” buvo paszautas kai jis 
plauke szalia Albanijos kranto. 
Szitas kariszkas laivas sveria 
7,270 tonus, ir veža apie 550 ka
rininkus ir jurininkus. Armo- Vadinama “OziO R.3g3 
tos •] 
ke in laivo virszune ir daug 
bledies padare. Anglijos Lai
vyno Sztabas nepaskelbe ar 
kas isz jurininku žuvo ar buvo 
sužeisti.

Tai ne pirmas užpuolimas to
je paežio j e vietoje. Dvi san
vaites pirm to du Anglijos ka
riszki laivai užplaukė ant po
vandeniniu sprogstaneziu mai
nu tarp Albanijos ir Corfu Sa
los. Keturios deszimts trys 
Anglijos jurininkai žuvo ir a- 
pie keturios deszimts dingo.

Anglijos valdžia pasiuntė 
kelis asztrius laiszkus ir parei
kalavo kad Albanijos valdžia 
pasiaiszkintu. Albanijos pa- 
siaiszkinimas nepatiko Angli
jai.

Ana sanvaite du kiti Angli
jos kariszki laivai užplaukė ant 
tokiu pat sprogstaneziu mainu.

Albanijos atstovai jau kelis

WASHINGTON, D. C. — Mainieriu va
das ir bosas, John L. Lewis vėl parodo savo ap
sukrumą ir politiszka nusimanymą, iszkelda- 
mas mainieriu reikalus kaip tik dabar kai nei 
valdžia nei Prezidentas neiszdrysta niekam pa- 
siprieszinti. Jis dabar Vidaus Sekretorių J. 
A. Krug ir pats Prezidentą Trumana in ta taip 

suvarė, kad nepaisant
“XbaXuneak° PaX ka i'edu darys ar sakys, jie liks kalti ir jie jokiu

PAWTUCKET, R. I. — 
Graži dvideszimts-szesziu metu 
geltonplauke Virginia M. Bos
ton buvo ant smert nuszauta 
ant ulyczios kur buvo daug 
žmonių. Neužilgo po tos žmog
žudystes policijos vadas, Leon
ard Mills paskelbė kad tos gra
žuoles susietka, Mrs Julia 
Greene trisdeszimts-szesziuj 
metu amžiaus moteriszke pasi-Į 
davė ir prisipažino kad ji ta1 
gražuole nuszove.

Mrs. Greene yra trijų vaiku- 
cziu motina; ;.................
policija ir prisipažino kad ji ta pareiszke ir nusiskundė kad

ji pati atėjo pas^ Sykįus Taikos Konferencijoje 
4^«X4-^~ 44 + r» . . - -

ežiai drąsiai deda net asztuonis' Selt°nP1!™ke nuszove isz pavy- Anglijos kariszki laivai plauke 
do. Ji sake kad ji nenorėjo ja įn ju valdomus vandenius iri 
nuszauti, bet tik sužeisti ar isz- 
gazdinti. Kai ji dažinojo kad ji 
savo susietka, ta geltonplaukėj 
ant smert nuszove, ji pati ap- 
slobo.

dolerius priesz viena doleri 
kad Republikonas Dewey bai-i 
šiai sumusz Demokrata Mead 
del gubernatoriaus rinkimu. į 
Taipgi jie sako kad Republiko-į 
nai indės savo žmogų isz ežia in 
senata.

Net ir musu lietuviszki laik- 
raszcziai labai reme ir daug ra- 
sze apie kandidata Lausche ku
ris stoja in kandidatūra del Gu-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SKAITYKIT
u

PLATINKIT!

per arti priplaukia prie j u 
kranto.

budu negali nei laimėti nei iszsisukti.
Lewisas dabar kaltina, kad Vidaus Sekre

torius Krug sulaužė kontrakta, kurie mainie
riai buvo padare su valdžia kuri dabar valdo ir 
prižiūri minksztos anglies mainas. Jis parodo 
kad sulyg kontrakto mainieriai turi gauti ap
mokamas vakacijas ir turi būti jiems sudary
tas paszelpos fondas. Valdžia nei vieno nei 
kito neparupino.

Ir prie to, Lewisas primena valdžiai kad pa
ti valdžia kalta, už tai kad valdžia neisztesejo 
savo duoto žodžio kad ji nepavelins pragyve
nimui pabrangti ir kad ji kasztus suvaržys-ir su
laikys. Dabar valdžia panaikino visus kasztu 
suvaržymus, tai ir mainieriu kontraktas, kuris 
buvo padarytas sulyg tu suvaržymu, dabar turi 
būti permainytas.

Lewisas griežtai pasakė ir 
perspėjo kad jis baiku nekre- 
czia, ir jeigu ponas Krug nepa-

į siskubins atvažiuoti ir kita 
Anglijos Karo Sztabas nieko kontrakta sudaryti tai daugiau 

vieszai neskelbia ir nesako, bet 
galima tikėtis kad daug ko isz- 
girsime isz Anglijos už szitoki 
pasielgimą Albanijos kuri kaip 
Yugoslav! j a, yra po Komunis
tu valdžia.

Pirkie U. S. Bonus.

negu 400,000 mainieriu neiszeis 
in darba nes visi mainieriai tu
ri savo obalsi: “Nėra kontrak
to, nėra ir darbo!”

Trumanas dabar tikrai bė
doj. Jeigu jis ir jo valdžia nu
sileis Lewisui, tai visi kiti ims 
reikalauti daugiau algos, ir

prikisz jam kad jis mainie- 
riams per daug pataikauja. 
Jeigu jis pasiptieszins Lewisui 
tai visi mainieriai iszeis ant 
straiku. Ir kaip tik dabar to
kios straikos valdžiai ne in 
sveikata, nes jos gali visus rin
kimus pasukti in prieszo puse. 
Tai galima jau isz kalno sakyti 
kad Prezidentas ir Vidaus Sek
retorius nusileis ir Lewisas vėl 
laimes.



Kas Girdėt 1 “ž jungtiniu tautu *
POSĖDŽIAI 

AMERIKE

2J3 A U L E ” MAHANOY CITY, Pa.

rios ja remia. Yra maszinerija 
pagal kuria tautos gali suvie
nyti. Galima ja vartoti žmoni
jos labui arba gali būti sulauž- 
I ta.

veidu ir gaivu augsztose vieto
se musu valdžioj. Apie dvide-; 
szimts penkios vietos valdžioje 

{dabar tuszczios. Keli valdiniu-J 
Vatikano laikrasztis “Osser-^ kai ketina atsisakyti ir pasi-į 

vatore Romano” pasiaiszkino traukti. Bus permainų Tarybo- 
kodel Kataliku Bažnyczia ne-’je. Daibo Sekretorius Schwel- tu posėdžiai szi karta Ameriko- Generalinis Sekretorius mini, 
stojo in talka Viso Pasaulio lenbach, Agronomijos Sekreto- -Ė primina visiems pasaulio ka- gali 'Imti ant tiek sustiprinta, 
Bažnycziu Tarybai? Szitaip: rius Anderson, Laivyno Sekre- ra iszvargintiems žmonėms ir kad kiekvienos tautos žmones 

i Jung.
tikslus del kuriu Jung. Tautos Tautu per savo spauda, mo-1^ 
buvo insteigtos. Tuos tikslus kyklas, radio, cinema ir organi- 

: j zacijas. Yra daviniu Suv. Vals-
“MĘS JUNG. TAUTU ŽMO- ‘‘M® kaip Amerikos žmones

Bažnycziu 
“Mes Katalikai tikime kad 
Kristus insteige viena Bažiny- 
czia, o ne kelis szimtus bažny- 
tužiu. ’ ’

Rymos Ciesorių laikais mo
terys sustabdė visus karus, vi- pasilikti, neatsisakyti, 
sas vainas. Jos tarp saves susi
tarė neinsileisti savo kariau- 
janezius vyrus in savo lovas 
pakol jie karo neužibaige ir ne- 
busitaike. Nepraėjo nei viena 
parą kai visi karai užsibaigė ir 
taika ;vieszpatavo.

NEW YORK. — Jung. Tau- Ir tautu valdyvc valia, kuria1

torius Forrestal ir Karo Sekre- Ju delegatams labai kilnius'sustiprintu j u parama
torius Patterson rengiasi isz 
savo vietų pasitraukti. Jie jau 
seniai butu pasitraukė, bet Czarteris aiszkiai iszdesto: 
Prezidentas Trumanas gražu- (
mu ir piktumu1 juos vis praszo NES PASIRYŽĘ iszgelbeti se-iVar^°ja iuos budus pareikšti 

Eina karnas kartas nuo karo kaneziu savo uora kad Jung. Tautu ma- 
gandai kad Prezidentas ir jo kurie antru kart musu gyveni- siuerijn tikrai veiktu. Tas nusi- 
patarejai nori paskirti Laivy- me kirto žmonija ir, pareikszti | statymas stiprės
no Sekretorių Forrestal Ameri- Į vėl pasitikėjimą :---------------

Aiszl^u kad po sena tvarka Asz Amerikos pilietis ir jai kada apsivedėm, 
Amerikos pilietis neturėdamas'nereikės iszsimti pirmu popie- jos 
21 m., negalėjo perduoti Ame-] m. Bet mano žmona buvo per-te) ? 
rikos pilietybe kūdikiai gi 
sini svetimoje szalyje.

Kongre-ąs dabar ta pakeitė, 
bet naujas; instatymas lieczia 
lik vaikus gimusius svetimose 
szal\ m* piliecziams kurie tarna-j 
vo musu ginkluotose jiegose 

'Antrame Pasauliniame Kare. 
’Pilietis tėvas kuris tarnavo 
Antrame Pasauliniame Kare 
\ is turėjo gyventi Suv. Valsti-j 
jose lt) m., priesz kūdikio gimi-' 
ma, bet instatymas sako kad 
penki metai po dvylikto gimta- 

czionai ir ki- ,dienio pilieczio tėvo.

girnų- si skyrus nuo savo pirmo vyro

Gelta Mėgsta

ar tas kenks 
naturalizavima (pilietys-

Vienas kunigužis ragina vi
sus savo ploszczio žmones su
daryti unija, nes, jis aiszkina, 
kad ir kunigužis turi mokėti 
taksas, pavalgyti, apsirengti ir 
apsikloti ir savo vaikus tinka
mai užauginti ir iszaukleti.

________ __________ . „lma
kos Ambasadoriumi Anglijoje mis, lygioms teisėms vyrams 
ir taip jii prirengti užimti musu* moterims visu tautu, mažu ir 
Sekretoriaus Byrnes vieta jei- dideliu, ir insteigti sanlygas 
gu Byrnes susirgtu ar del ko-, pagal kurias teisingumas ir pa
klos kitos priežasties atsiisaky- garba. del pareigu kilaneziu isz 
tu.

Anglija dabar stato dides
nius ir greitesnius eroplanus ir 
nori mus pasivyti eroplanu 'biz
nyje. Anglijos fabrikai diena ir 
nakti dirba kad pagaminus ga
na eroplanu del keleiviu. Bet ir 
Amerikos fabrikantai nesnau
džią. Ir mes statome didesnius 
ir greitesnius eroplanus nes ne
norime Anglijai pasiduoti. Szi- 
toks lenktyniavymas tarp Ang
lijos ir Amerikos eina visiems 
geria, nes dabar visi nori 
kuo geriausius eroplanus pa
statyti ir visiems keliautojams 
patarnauti.

Kongresas jau invede byla 
arba instatyma sulyg kurio 
musu kareiviai kurie per kara 
žuvo svetimuose krasztuose 
bus parvežti namo. M'ajor Ge
neral T. B. Larkin pranesza 
kad viskas dabar jau ruoszia- 
ma czia, Amerikoje priimti 
tuos žuvusius kareivius in pen
kiolika atskiru vietų isz kur 
paskui kareiviu grabai bus 
parsiunsti in ju miesto ar para
pijos kapines. Jis pataria vi
siems tu žuvusiu kareiviu tė
vams nieko nedaryti ir nesirū
pinti pakol jie negaus apie tai 
žinios stalcziai isz valdžios. Kai 
tik mes daugiau tikresniu ži- 
nueziu apie tai gausime savo 
skaitytojams praneszime.
k . - --- ::-----

Po rinkimu bus daug nauju 
žmonių Washingtone, bet ir

arba pradžia 
SKAITYMO

...IT...
RASZYMO

164 pus., Did. 5x7col
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Ats. — Tamistos žmona gali 
praszyti antru popieru be pir
mu popieru. Bot kadangi ji 
persiskyrus nuo pirmo vyro, 
naturalizavijos teisėjas klaus 
jos “kur ir kodėl ji persiskyrė 
nuo pirmo vyro.”

Aiszku, kad ji privalo'būti 
Tamstos legali moteris.

Jeigu ji iszsicme persiskyri
mą toje valstijoje kur turi lega
le gyvenimą nebus jokiu kliu- 
cziu, bet jeigu 
vyras iszvyko 
Meksiko gauti

vis daugiau! Kl. — Noriu parsitraukti sa-. 
ir daugiau žmonių stengsis isz- vo žmona ir vaikus in Suv. 
pildyti Jung. Tautu tikslus, t. Valstijas. Esu Amerikos pilie- 
y., bandyti pakentima ir kartu tis ir žinau kad mano žmona 
gyventi taikoje kaip geri kai- gali atvažiuoti kaipo nekvoti-* 
mynai” ir “jungti ju stiprybe uis\immigrantas. Asz jau isz- 
užlaikyti tarptautine taika ir pildžiau reikalingas blankas 

Form 1-133. Bet man reikalin
ga tolesniu nurodymu. Kada 
žmona isztekcjo už manės ji bu-, 
vo naszle su maža dukrele. Ai
tą jos dukrele gali atvažiuoti] 
kaipo nekvotinis immigrantas?

Ats. — Ne. Žmonos dukryte 
ksaitoma dalis immigrantas. 
Amerikos pilietis gali reika
lauti nedalinio stovio savo vai-l 
kui jeigu da nesulaukęs 21 m., 
amžiaus ir jeigu neisztekejes. 
Amerikos instatymas neduoda 
nekvotinio stovio “stepchild.” 

Kl. — Mano žmona ateive. 
Nori tapti Amerikos piliete.

žmonių toiso-Yose szalyse kada

sutareziu ir kitu tarptautiniu
-------- :•-------- instatymu bas užlaikytos, ir

Matyti kad Portugalijoje ugdyti sociali progresą ir ge- 
bus susikirtimai. Demokratai,1 resnius gyvenimo pavyzdinus 
kurie dabar turi slaptai dirbti didesnoj laisvėj, 
ir veikti, rengiasi galinga savo 
Premiera Salazar nuo jo sosto 
nuversti.

ji arba pirmas 
in Reno arba 
“divorsa” tei

sėjas norės žinoti kad visi rezi
dencijos reikalavimai buvo isz- 
pildyti ir kad’divorsas yra le
galus.

Natūralizacijos teisėjai ne
skaito Meksikos pasztu gautus 
persiskyrimus legalius.

apsauga.

didesnoj laisvėj. ’ IMMIGRACIJOS IR
“TIEMS TIKSLAMS prak- NATURALIZACUOS

KLAUSIMAI

Kode! Ji Nestraikuoja

Popiežius neturi savo Val
džios Sekretoriaus ir gali ilgai 
nieko in ta vieta nepaskirs, nes 
pats Szventas Tėvas yra inta- 
kingas dipliomatas ir pats vi 
sus užsienio reikalus veda.

Washington© mokslineziai 
sako, kad laibai 'blogas ženklas 
kai Sovietai vėl pradėjo visus 
savo mokslinczius ir mokytus 
žmones persekioti ir isz val- 
diszku vietų praszalinti. Jie sa
ko, kad dabar Sovietai nori sa
vo žmones visai atskirti nuo 
vakariniu tautu ir per savo 
propaganda sukurstyti juos 
ypatingai priesz Amerikie- 
czius.

tikuoti pakeneziama ir gyventi 
drauge taikoje viens su kitu 
kaip geri kaimynai, sujungti 
musu jiegas užlaikyti tarptau
tine taika ir apsauga, ir užtvir
tinti, priėmimu budu, jog gink
luota jiega nebus vartojama, 
tik bendram labui, ir vartoti 
tarptautine maszinerija ugdyti 
taupiniai ir vi___________
apszvieta visu žmonių.

Kur Siunsti 
Affidavits Of Support’

Kl. — Noriu parsitraukti
isuomeniszkine to°lio vaika in Suv- Valstijas 

Į isz tremtiniu stovyklos Vokie- 
‘“NOTAREME'sujungti tijoj-Antikos z°n°j Asz 

SAVO PASTANGAS INVYK-”^.1 
DINTI SZIUOS TIKSLUS.,davlts0fsupp0rt be‘ 
Kada Czarteris insteige Jung. 
Tautas kaipo organizacija, isz- 
pildyti tuos tikslus, laikinas 
komitetas padare reikalingus 
praktiszkus nutarimus pradėti 
tokia organizacija. Savo rapor-Į 
te, komitetas pareiszke visu 
viltis “jeigu nauja organizaci-

kur pasiusti. Praszau patari-! 
mo.

i Ats. — Pasiusk giminaieziui
I Vokietijoj. Tegul jis inteikia

•1 areziausiam Amerikos konsu-
I lui. Sena tvarka reikalavo pa-

- " I • • • • I^siuntimą tu afideivitu m1
Washingtona ir Valstybes De-

Yugoslavai visus delegatus 
ir dipliomatus nustebins ir net 
iszgazdins su savo nauju parei
kalavimu. Jie pareikalaus kad 
Austrijos dalis, Carinthia apy
garda butu jiems pripažinta. 
Czia gyvena Slovėnai. Ameri
kos valdžia nepristos ir pasi- 
prieszins.

Jauni žmones dalbai- krausto
si isz Anglijos ir važiuoja in 
Amerika, Australija ir Kana
da. 65,000 atvažiuoja kas me
tai in Amerika. 511,000 laukia 
i'szvažiuoti in kitus krasztus 
kur jie tikisi kad jiems yra 
daugiau progos darbus gauti ir 
pragyventi. Jaunieji sako kad 
jiems ateities nėra Anglijoje.

Mėsos jau vis daugiau ir . • -• Idaugiau randasi buezernese, 
Nors mesa vis brangi, bet jau 
szeimininkes ima pasirinkti ne 
tik mėsos, bet ir renkasi bu- 
czernes. Neužilgo bus visiems 
gana mėsos ir tada viskas ims 
atpigti.

Nors valdžia mums prižada 
kad raudos jau daugiau nepa- 
brangs, bet tie kurie apie to
kius dalykus žino, sako kad kai 
tik po rinkimu, raudos labiau 
pabrangs ir valdžia nieko ne
gales padaryti.

Anglijos valdžia nieko dau
giau nesakys ir nieką nedarys 
apie Žydus ir apie Palestinos 
klausima iki po rinkimu Ame
rikoje, nes Anglai supranta 
kad Amerikiecziai dabar susi
rūpinę savo vidaus klausimais, 
rinkimais, ir negali ir nedrysta 
Žydu klausima iszkelti priesz 
rinkimus.

Generolas Dwight D. Ei
senhower, Amerikos Karo 
Sztabo vadas labai mėgsta 
golfą loszti. Jis kai tik randa 
kiek liuoso laiko vis stengia
si pasilsėti ir savo rupesezius 
pamirszti bežaisdamas golfą. 
Golfo žaidimui reikia ne tiek 
raumenų ar jiegos, kiek kan
trybes, geru akiu ir stipriu 
nervu.

Magde — Pas mano pir
mesni bosą man buvo geriau 
dirbti negu dabar. Už asztuo- 
nes valandas darbo gauda
vau szesziolika doleriu. O da
bar dirbu diena ir nakti, ir 
vos gaunu ant pragyvenimo.

Petrone — Tai kodėl ne- 
straikuoji?

Magde — Negaliu! Juk 
dabartinis bosas yra mano 
vyras.

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

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

v- , ,- i- + • partamentas persiuntė arcziau- puslapiu,ja gali uznnantuoti pasauli tai \ . No. 10
_ ~ 'fiinrm Irma c n Im VnlrinrimiP KorJ

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 

Popierinei apdarai.
No. 102 Prakeikta, meilingas 

minaliszka apraszymas, 202 pus.
No. 103 Vaidelota, apisaka 

Birnuta srntmoežio, 
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 prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! 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; 
i sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 

52 
15c

Į No. 112 Trys apisakos apie pini-

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 16c

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 daigias 
turi savo vieta; Ka pasaka ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 183 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 
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; Osieczns, 40 puslapiu 

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’it 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- 
inas; 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. 
KO Duatapiu - ............. - 15'

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

, visus metus 1

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

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

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

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. 186 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
■kiaus; įsiklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15«

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Veiniszkatiltas; 
Aukle j imas sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Harodas Boba; Kas nepažinsi* 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szvieaa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ........................................   25«

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio< Suvirsz 100 puslapiu...........25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 62 
puslapiu .........................     15<

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15c

No. 175 Pasiskaitomo knygeles 
Kuczioa Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ...........................................!•»

404 
50c 
kri- 
85c

18Z 
isa-

' v ,„;i v 'šiam konsului Vokietijoje. Betgali apsaugoti sziu laiku zmo- d
. . ., I tada pasztas nebuvo atidarytaslies ir JU vaikus,nuo karo ©ai- 1 J

senyibiu.
Trygvie 

Sekretorius 
metiniame 
minti pareiszke kada sako. Ar butu «'iminems Vokietijoj pa- 
Jung. Tautos pasistengs pri-'s^ustb 
traukti pasaulio prijautimą? Nesiųskite afideivitus nei in 
Lig sziol, ne tiek kiek buvo tii Washingtona nei Amerikos 
keta. Koki žygiai yra reikalin- konsulams užsienyje bet pa- 
gi atsiekti to ? ] ežiam immigrantui kuri nori

“Isz dalies, gal todėl? Kad'parsitrnukti. Konsulams sun- 
Jung. Tautu pasielgimu sziuom'ku surasti gimines Vokietijoj trumpi pasakaitymai ir t. t 
metu isz lėto eina. Turime pri-'ir Jie tokiam darbui neturi lai-|p^piuĮ_-’L”y;jV J 
pažinti kad musu nesusiprati- ko- ^au sziol Amerikos kon- gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
mai yra tik laikinus. Pasaulis'sul'atai Vokietijoje ir Austrijoj 
tokioje pokarinėje netvarko, jo užkrauti afideivitu darbais, 
tarpumasis gyvenimas taip su
ardytas, nei politiniai rubežiai 
nei valdžios p'avidalos da nenu
spręsta. Žmones užmirszta kad 
tas viskas tik trukdo czarterio 
būda.

Svarbu, sako Generalinis 
Sekretorius, kad “turime pri
pažinti kad daug buvo nuvei
kiama socialese ir taupinese 
dirvose, apie tai visuome da 
nieko nejauezia. ” |

Jung. Tautu organizacija 
yra tik tokia stipri, koks val- 
dymasis noras visu tautu, ku-

in Vokietija ir Ąnsfriia m Vokietija ir Austrija.

Generalinis’ Dabar galima siusti laiszkus 
Tautu savo' ^r°kietija ir Amerikos kon

sulai nori kad “afideivitai”

Lie, 
Jung, 
raporte ta paezia

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
>. 58

; , 1 puslapiu ..........................................15c1 < r r
No. 123 Septynios istorjos apie 

Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis

1 Kareivio Sunaus
i Pilietybe
I Kl. — Man6 sūnūs ginies
| Suv. Valstijose apsivedė Euro-^kae isz girrios ir Ant nemano 
poje. Buvo Amerikos kareivis.
Dabar turi kūdiki gimusi Eu
ropoje. Ar vaikutis Amerikos grabelis; Drąsus szuo; Kolera;_Sene- 
pilietis? Mano sunui buvo pra- 
neszta kad tik vaikai gimė te-

i vams kurio buvo 21 m., am
žiaus arba daugiau kada vai
kas gimė 
piliecziai, ir mano sūnūs turė
jo tik 20 m., 
me.

lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

No.
45 puslapiu.................... 15c

126 Penkios istorijos apie 
1 Doras gyvenimas; Priversta links- 
įmybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
, užeiktos karaliaus dukters; Jonukas

skaitomi Amerikos kuris buvo protingesnis už savo poną 
'61 puslapiu ........ .15°

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Varputis ir Skuputis. 60 pus.. .15c

kada kūdikis gi-

t

Ats. — Kongresas pravedė 
instatyma kuris duoda Ameri
kos pilietybe tam kūdikiui. 
Priesz pravedima to instadymo 
pilietis — tėvas turėjo gyventi j 
Su v. Valstijose 10 metu priesz 
kūdikio gimimą, kad perduoti 
Amerikos pilietybe tam kūdi
kiui, ir penki isz tu 10 metu ka
da toks tėvas buvo 16 m., am
žiaus.

SKAITYKIT 
“SAULE”

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai

Y i me, Szaltiszaiti ir Debeselia.
::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Adresas: 
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

I

y 
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.‘ S AULK ” MAHANOY CITY; PA.

TĖVAS KALTAS;
Į^ISZKUS parvažiavo isz jo- 

marko girtas, prakeiktinai 
keike suszilusius arklius, ku
rie, per diena ne ede, godžiai 
sieke žole.

Keike, pakinktus drasko, 
galu gale virsdamas, klupda
mas invirto in trioba.

Gerai žinodama savo vyro 
būda Riszkiene skubinai pridė
jo szutines bliuda ir padėjo ant 
stalo. Girtas vyras — tai ne 
juokai; žino tat kiekviena bo
ba, žinojo ir Riszkiene ir in- 
teikslavo vengdama nesmagu
mu.

Geri pietus, lyg in virtus pa
duoti, szick tiek nuramino blo- 
ga szeimininko 'būda; ede, nusi
rydamas, raugydamas; sznip- 
szte, vis nusispjaudamas in 
szalis, nes kažikas szirdi suko; 
galu gale pastūmė nuo saves 
bliuda.

— Svietas plepa: Riszkus 
bagetas! Pasiutusi bagotyste, 
tfu! Net szventadienyje nėra 
kuo szirdies atgauti; ryk bul
ves lyg ta kiaule! Tu su tomis 
buk..ve...mis kiau...les szerk, e 
vy...rui turi būti mesa!

Ta predike sakydamas nusi
minusiai moterei, laikas nuo 
laiko trauke su kumszczia in 
stala, net bliudas su szutines 
liekanomis szokinejo auksztyn.

— Isz ryto valgėme mėsa, 
tatuszeli, teisinosi žmona.

— Isz ry-y-to! Pasakė nau
jiena! Priryk ta isz ryto visai i 
dienai; ir szuva da vakare be
užsimanys paėsti, eik, tu, eik 
vis tu žmoniszkai gyventi ne
gali paprasti; vis matoma, kad 
isz biednuomenes parvesta; tai 
da tavo laime, kad liejuvio ne- 
laidini ir putralaki laikai su- 
cziaupusi, ingrisai tu jiau man 
ir tavo visa gimine, tai szio tai 
to vis trukusi; ir sziandien 
szvogeris apstojo, kaip ims 
zirzti: paskolyk rugiu sėklai; 
vienos dirses, duoneles negali
ma iszkepti; isz kariuomenes 
gryžes kol susitaisysiu, sunku 
paskui rasit Dievas padės; tik 
paskolyk, szvogereli!

Suko galva, suko; nuo ir be
veik prižadėjau, lai juos biesai! 
Asz kaltas, kad jie neturi! Asz- 
gi viso svieto negaliu turtin
gais padaryti ir laimes induoti, 
man kas duoda?! Dirbk, nevi
done, ir turėsi! Asz kad tik sau 
užtekeziau; sunu turiu, bus 
kam ir palikti!

Isztrauke isz kiszenes pypke, 
iszkrapszte, perpūto, prikimszo 
tabokos, užsikūrė ir, pūsdamas 
durnu debesius, toliau tese, no
rėdamas pataikinti in szirdi 
nusiminusiai žmonai.

— Pasimokinęs pats, nors 
sunui kitokį gyvenimą sutai
sysiu; apvesdinsiu su kokia te-' 
vunaite isz gyvenimo, ir krai-Į 
tis kad butu ir szaip gauruoto 
ir raguoto gyvulio. Nusmuku
siu genezių neturės ant spran
do, kaip asz, ir namie kas kita
bus!

Taip sau bambėjo Riszkus, o siu balkeliu iszskirsczius suši- 
žmona perblyszkusi pasiilgoju-[ taisė sau vargszai lauželi ir 
si nuo pirmojo gimdymo, tvar-j pradėjo vergti seni tėvai irbro- 
kesi po trioba, szluostydama lis, kur isz kariuomenes sugrį

Neužmirszkit atnau- sveikatos.
Stebėjosi žmones kodėl Risz

kus, toks turtingas vaikis, be
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis.—, .. ----
laikas jau pasibaigė ir apie tai' jokios nuolankos, veda sau to- 
praneszeme! 
sunku varyti, 
raszczio, kuris 
kožna doleri. ACZIIT!

Bizni be pinigu kia vargsze, kur ir kraiczio ne-i 
ypatingai lai'k-jbuvo ko ve’žti. O parncsze Mos-^ 

sureikalauja tele riszuli, tai buvo visas jos
I turtas.

Saules” Redakcija. Į Riszkus pats nežinojo, kodėl

Mano Ir Tavo Motina

Ji nesziojo mane po savo 
szirdžia.

Ji mane mylėjo da priesz ma
no gimimą.

Ji paėmė Dievo ranka in sa
vo ir žygiavo Szeszeliu Kloniu, 
idant asz galecziau gyventi.

Ji maude mane, kuomet asz 
bejėgis buvau.

Ji pene j o savo sziltu pienu 
isz savo kūno, kuomet asz laka- 
nas buvau.

Ji užliuliuodavo mane savo 
dainomis, kuomet asz pavargęs 
būdavau.

Ji vyste mane vystyklais 
szvelnesniais, negu auszra ir 
dainavo man angelo balsu.

Ji laike mano rankyte, kuo
met asz mokinaus vaikszczioti.

Ji mane slauge, kuomet asz 
sirgau.

Ji kentėjo su mano bėdomis.
Ji juokėsi su mano džiaugs

mu.
Ji džiaugėsi mano pasiseki

mu.
Kuomet asz klaupiau prie 

jos keliu, ji mokino mane pote
rėliu.

Visi jaunatves laiku ji teike 
stiprybes mano silpnybei, drą
sos mano nusiminimui ir vilties 
mano nuliudusiai szirdžiai.

Ji mano buvo isztikima, kuo
met kiti mane apleido.

Ji isztikima kuomet ugnimi 
iszbandyta.

Ji liko draugu, kuomet kiti 
draugai apleido.

Ji meldėsi už mane visose 
dienose, ar kuomet laimes sau
lute žibėjo arba niaukėsi dan
gus.

Ji mylėjo mane, kuomet asz 
nemylėtinu buvau ir invede in 
vyriszka stovi, kad galecziau 
triumfaliai eiti visuomenes 
placziu vieszkeliu ir vyriszkai 
dalyvauti.

Nors mes galime savo galva 
už ja paguldyti, ta vis vien mes 
niekuomet negalime atsilyginti 
savo motinai ta, ka jai skolingi.

Palaiminkie Vieszpatie mu
su Motinas — gyvas ar miru
sias; jos tebera musu Motinos 
ir atsiminimas jautriai užgau
na musu szirdis ir suvilgo mu
su akis karsztomis aszaromis.

M. G.

nežymiai aszaras, bijodama 
kad vyras ja nepatemytu.

Suvargusi buvo jos szeimy- 
na; karo metais sudegė pasto
vai, isz sziokiu tokiu apdegu- 

žo paszauta koja ir visai be 

ja paėmė; o, turbut, patiko 
darbszti ir dora mergina, kuri 
nesidkbino, kaip dabar daugu
ma, pamegdžiodamo'S miestu 
szavalkas.

Patiko Riszkui Mortele, ir 
mylėjo ja savotiszkai, nors tau-j 
kiai, būdamas girtas, krimto ja1 
savo prikaisziojimais.

Mylėjo jis žmona, bet da di
džiau vaika, savo Jonuką, ku
ris linksmino jo szirdi, ūžda
mas po trioba ir po lauka szvil- 
paudamas ant toszeles, ir buvo 
szeimininkas visame ūkyje.

Tankiai bėgdavo vaikas in 
paupe, inleides vandeni ilga vi-1 
te nuduodavo žvejojanti.

O, paaugs turtingas vaikinas 
vienas tokiame gyvenime tai 
ne juokai!

Daugiau vaiku turėti nesiti
kėjo Riszkai: po pirmojo gim
dymo pasiligojo Riszkiene, 
parvežtas gydytojas rimtai 
juodviem pasakė: “Jus labai 
gluoskit savo vaika, nes dau
giau nebeturesite!”

Gude ji tėvai, lepino ir nieko 
negynė Jonukui, atspedami net 
jo mintis.

Riszkus paedes, prisibambe- 
jes lyg vales, atsidrebe in lova; 
jau sauluže nusileido; žmona 
visztas uždare, kiaule paszere 
ir nusivedė arklius pagirdyti in 
upe.

Arkliams begeriant, užsima
nė Riszkiene atsiprausti ir pa
silenkė prie vandens, bet tuoj 
atszoko persibaisejusi.

— Jėzau, o Jėzau! Suszuko 
ir nubėgo namon.

— Tėvai, tėvai, nelaimei 
Tėvai, o tu gvaltas!

— Ko galuojes! Ar biesas 
apsėdo! Suszuko vyras, roglin- 
damosi isz lovos, kas yra?

— Vanduo atnesze skendini! 
Pas musu lanka guli, maldyne
insipainio jas!

— O kad ji! Tarė.szeiminin
kas žiovaudamas, ar niekas ne
inate.

— Niekas, vien asz.
— Na, tai da Dievo malone, 

daug klapato nereikalingo bu
na isz tokio atsitikimo, patemi- 
jo Riszkus; asz ji tuoj pa- 
krapsztysiu, lai sau važiuoja 
toliau laidotuvių jieszkoti!

Sugriebė kepure ir iszbego 
pro duris.

I . - ------------- "

Garsus Lakūnai Ir Ju Eroplanas

a

Szitie lakūnai atsižymėjo perlėkdami mares isz Paryžiaus staeziai in Westoveh Field, 
Mass., in dvylika valandų ir dvideszimts penkias minutas. Tai net dviem valandom grei- 
cziau negu greieziausias eroplanas pernai ta kelione atliko. Ju eroplanas pavadintas “Pa- 
cusan Dreamboat,” o lakunu vardai: Pulkauninkas Clarence S. Irvine, isz St. Paul, Neb.; 
Pulkauninkas B. J. Warner isz Omaha, Neb.; Leitenantas Pulkauninkas F. J. Shannon, isz 
Philadelphia, Pa.; Major J. R.. Kerr, isz Arcadia, Calif.; Major J. R. Dale, isz Wise, Va.; 
Major J. P. Brothers, isz Knoxville, Tenn.; R. S. Snodgrass isz Seattle; Saržentas F. J. 
Vase, isz Huntsville, Va.; ir Major N. P. Hayes, isz Seneca, N. Y.„..... ...... .........

— Tėvai, nedaryk to, tėvai Vyras nesiklausė, jau bu- 
kalbejo moteriszke, da neat-'vo paupyje Neilgai trukęs, su- 
sikvosejusi isz iszgasczio, da grižo visas szlapias, vandeni-
gali Dievo rūstybe ant musu mi nusitaszkes, pažvelgęs in 
užtraukti! | perbalusia žmona tarė:

Arti Mespetho in viena pleisa 
užėjau, 

Apsistojau ir apsinakvojau, 
Tas buvo diena girtavimo, 

Ba czionais užmokesti gavo.
Pradėjo gert Sukatoje, 

Gere ir per szventa dienoje, 
Bažnyczios del ju nereike, 

Ant visu keike.
Lietuviai czionais pražus, 

Laikytis nesilaikis, 
Jeigu laikraszeziu neskaitys.

Ar žinote,
Musu tautos vyreliai, 

Gaunu tankiai su skundu
laiszkus, 

Ir nežinau kas isz to bus. 
Geriau atsargiais bukite, 

In nagus tokiu žmonių
* * *

Tame garsingam New Yorke, 
Tai jau viską vale,

Vienoje saliunoje tajp žmogų 
pataisė, 

Kad in ana svietą isztaise.
Tegul skradžiai nugarmi 

tokia urvą.
nepakliūkite.

* * *
Nekuriai Lietuviai Czikagoje,

Kada susirenka,
Tuoj ėdasi,

Kitas insimaisze,
Kad sutaikinti,
Ir apmalszyti.

Pats nuo ju muszt gavo,
Ka tik nuo j u iszsigavo.

Namo sugryžo,
Bobai apsakė,

Bobelka paszokus, tarė:
Asz viską padarysi!, 

Snukius del ju sumusziu.

Ir nuėjo, 
Taigi, ir kelis kulokus 

apturėjo, 
Geriausia tegul bobelką 

ten ne eina, 
Kur vyrai muszasi!

* * #
Buvau vienoj vietoje, 
Vai, kas ten darosi, 

Mano sviete.
Kiek girtuokliu vienoje 

vietoje, 
Tai retai, kur tiek yra, 

Gere guzute vyrai ir moteres,
Per Nedelia viens taip 

pasigėrė, 
Net tropais žemyn nulėkė. 

Geriau, kad nakti nelandyk,
Ir namie sedekyt.

* &
Badai Miczigene, 

Vienoj saliunoj buvo parte, 
O vyreli buvo musztyne, 

Paskui susiprovojo, 
Bet negaliu daug apie tai 

raszyti, 
Nes kitas vietas turiu nuvykti.

:: JUOKAI ::

Hotelije

Ponas—Asz tosios arbatos 
suvis negaliu gerti! Ji yra 
kaip su kava sumaiszyta!

Tarnaite—Ar ponas apie 
tai nežinai jog dabar visuose 
Kinuose didele maiszatys, o 
juk toji arbata yra tikrai 
Kiniszka!

Iszmintingas Daktaras

Ligonis — Asz atėjau pas 
poną daktara ant patarimo, 
ba man nuduoda jog asz isz- 
eitineju isz proto!

Daktaras — Ar szitaip! 
Tai jeigu tamista duosi isz- 
virsz penkis dolerius ba kaip 
girdant papaiksi, tada pini
gu nuo tamistos neiszgausiu!

— Paleidau pavandeniui, lai 
sau važiuoja besveikas! Na, ko 
tu tokia susisukusi? Pridėjo, 
glostydamas žmonos galva, 
niekai paisyti; juk asz tave my
liu ir vis tu.man ne svetima; 
paplepėjau, nes liežuvis be 
kaulu; niekis, motin! Nepyk!

—- Ko asz ten pyksiu, ne- 
pypkstu, tik užeina szirdis, at
sake, asz bijau, kad isz to nelai
mes nebutu.

— Kokia czia nelaime! Tur
būt Žiūkas; ju pilnai paupyje; 
ot ir invirto vienas; didele be
da!

Pagerc arkliai namon grižo; 
Riszkus in kiemą iszejo; szei
mininkas, turbut primines, 
kaip juos keike ir kanapiniu 
pliekė 'be reikalo, dabar ome 
glostyti pataksznodamas.

— Na, arkleliai, eikim in do
bilyną; pririsziu jumis, kad 
prikimsztumete pilvus, ryt arti 
eisime, kaip szvintą! Duonele 
sesime kitiems metams.

Asz netoks jau amžinas gir
tuoklis, kaip kitas, tiesa ma
ma? — klausė atsigryžes in 
žmona, kuri ant priegrindos 
stovėjo.

— Kas gali sakyti, tatusze
li! Pratarė žmona. Iszgeriu, tai 
nėra ko gintis, iszgeriu, bet tik 
szventadienyje, o prastoj die
noj dirbu, nugara trat! Kartais 
ka bažnyczioj apleidžiu; tai tu 
mama, už mane atsimelsi, tu 
gera boba ir pamaldi.

— Jėzau, Marija! Szven- 
cziausioji Motina gelbek! Pasi
girdo nuo paupio, pilni persi- 
baisejimo balsai.

— Tai pas tėvelius, patemijo 
Riszkiene, klausydamasi; taip 
tai pas juos, turbut karve krito, 
vakar visai silpna buvo; nieko 
ne ede, o, o, paskutine karvute!

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

USY1 Knygele, Dabar $1.00
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorių*.
Maldo* Rytmetine*.
Vieszpatie* malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* i* 
Gailesczio.
Maldo* vakarine*.

Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldo*.
Maldos pirm Iszpažintie*.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventu*.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijom. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodama* Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento 
Malda Szv. Tamošiaus.
Malda prie Vieszpatie* Jėzau*. - 
Malda prie Panos Szvencziau«io*. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžancziu* prie Szv. Marijos 

kalbama*.
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.
Ministrantura*.

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Ir bėgti eme greitai in paiipi, 
isz kur ‘baltai garsėjo; paskui 
klapnojo ir vyras.

Sutiko prieszais beganezia 
senute; visa 'buvo szlapia ir ai
manavo balsiai:

— Nuo kokios nelaimes! 
Mažutėlis! o, o. Buvo tai Risz- 
kienes motina, užilsusi, bego 
klupdama pas juos.

— Nelaime nutiko, vaiku- 
cziai! Kad da, valandėlė,'butu 
po visam! Joneli vanduo atne- 
sze! Laime, kad gydytojas kaip 
tik plaukėsi; isztrauke ir gai
vina dabar pasidėjus.

Visi in paupi nubėgo; ežia 
gulėjo Jonukas ant drobules; 
gydytojas klūpojo szalip ir 
koks tai senelis.

Vaikui isz burnos ėjo vanduo 
ir smėlys; visai iszrode mires; 
su verksmu ir klyksmu puolė 
tėvai prie savo vienintelio; net 
gydytojas subarė juos tildyda
mas.

— Bus gyvaš, nutarė galuO v 7 O

gale gydytojas ir, atlikęs savo 
darba namon grižo; žmones 
kalbėjosi apie baisu atsitikima.

— Kaip jisai galėjo inkris- 
ti? Kalbėjo senute, davedžiau 
iki pat justi triobos; kiški nu
girdau, kad jus, nenorėjau eiti 
in vidų; inleidau in priemene ir 
nubėgau; kas galėjo manyti, 
kad jis kegs in upe!

Vienas Riszkus stovėjo be 
žodžio, da neatsikosejas isz isz- 
gasezio; kiek atsigavęs tarę: 
Czia niekas nekaltas, tik asz, ar 
staeziai sakant, degtine, kuri 
mano akis užpylė, kad savo 
vaiko nepažinau ir, da pa- 
knapsztes, paleidžiau pavande
niui. Jis inkrito pas musu lan
ka. Kad ne mano bambėjimas, 
bobutėlė 'butu inejusi in vidų ir 
vaikas ne'butu inkrites in van
deni; asz visam kam kalbas; 
prakeikta degtine; daugiau nei 
iii 'burna! Taip man, Dieve, pa
dek; jeigu meluoju, lai mane 
kiaura žeme prarija!

— G AKAS-

Susimildami, jeigu iszkeliao- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame 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 
nerugokite, jog Iaikraszezio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

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

f--
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"SAULE" MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
T — Rinkimai.
! •— Utarninke pripuola Szv. 
Bertillijos.
t '•— Alfonsas Maczys, isz Gi
rard villes atlankė ‘ ‘ Saules ’ ’ 
redakcija atnaujinti prenume
rata del savo tėveliams. Acziu 
pž atsilankyma.
. ■— Seredoj Szv. Leonardo.
' Musu tautietis ponas 
Kazimieras Bernatonis isz 
Shenadoro lankėsi pas savo pa
tinstamus mieste, taipgi ‘ ‘ Sau
les” redakcija, nes ponas Ber
natonis yra ihusu senas skaity
tojas. Acziu ezirdingai už atsi
lankyma.

—- Ketverge, Szv. Villibro-
— Panedelyje Lapkriczio 

Į(Nov.) 11-ta diena pripuola 
’“Armistice Day.” Yra tai 28 
metai nuo užsibaigimo 1-mo 
Kvietines Kares, kuri prasidėjo 
J914 metuose, o užsibaigė 1918 
metuose.
ja<>. I ' : I
į — Petnyczioj Szv. Gofreio.

Buvo vienas isz darbsziausiu 
parapijonu, kuris su kitais su
tvėrė Szvento Kryžiaus Lietu
viu parapija ir prisidėjo daug 
savo pastatymo bažnyczios. 
Prigulėjo prie Elk’s ir Eagles 
draugyseziu. Paliko didelia
me nubudime savo mylima pa
czia Helena (Wozneski); trys 
dukterys: Genevieve, W ash- 
ington, D. C., Regina, ir Alber
ta, pati Petro Simniszkio, na- I 
mie; sunu Albina, Baltimore, t 
Md., anukie Helena, taipgi 
daug giminiu ir pažystamu. 
Laidotuves invyko Panedelyje 

i su . Szv. Misziomis, Szvento 
Kryžiaus bažnyczioje 9-ta va
landa ryte ir palaidotas para
pijos kapines. Velionis buvo 
senas “Saules” skaitytojas.

A. a. Clemensas -buvo mal- 
, sz'aus budo žmogus, mylintis 

savo szeimynelia ir buvo geru 
; tėvu del vaiku, ir vyru del mo- 
t teres, o tie kurie ji pažinojo, 
, guodojo ir mylėjo. Lai ilsisi 
> amžinam atilsi Clemensas, o 

Dievas lai suramina nuliudusia 
szeimylnelia.

PRIESZ RINKIMUS Atstovauja Savo Tęva
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

f Girardville, Pa. f Sirgdamas 
trumpa laika Antanas Tomasz- 
iaitis isz Preston Hill, numirė 
JPetnyczioje, 11-ta valanda ry- 
jte namie. Apie 50 metu adgal 
[Velionis pribuvo isz Lietuvos 
in Middleporta, o keletą meta 
įpo tam persikėle in Preston 
[Hill kuris dirbo prie Packer 
angliakasyklose. Buvo narys 
Szvento Vincento parapijos ir 
pzvento Vardo draugystes. Pa
liko paczia Ona (Dombroskiu- 
te); tris sūnūs: Edvardą, Phi
ladelphia, Pa., Juozapa ir Ka
zimiera, Frackville; dvi dukte- 

i rys: M. Coyliene, Lost Creek ir 
Pna Walshiene, Bristol, Pa., 
taipgi viena seserį Ona Beny- 
ockiene isz Kulpmont ir tris 
įanukus. Laidos Utarninke, su 
apiėgomis Szvento Vincento 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ir kūnas bus palaidotas Szven
to Juozapo parapijos kapinėse 
Fountain Springs.

t Gerai žinomas visiems 
Lietuviams, Tamoszius Balavi- 
tzius, 85 metu amžiaus, nuo 129 
C Ulyczios, numirė Ketverge, 
1:30 valanda po piet, namie. 
Velionis sirgo devynis mene
sius. Gimė Lietuvoj ir atvyko 
in czionais 65 metai adgalios. 
^Prigulėjo prie Szv. Vincento 
parapijos. Paliko dideliame 
nubudime savo paczia Ona 
'(’Gruberiene); trys dukterys: 
Ona Shields, Marie Ubban ir 
Teresa Sweeney visi isz Gi- 
rardvilles; penki anukus ir 
Viena pro-anuka. Laidotuves 
in vyko Panedelyje isz Grabo- 
riaus Vilinsko Koplyczios, 28 
E. MainUly., su Szv. Miszio- 
mįs Szv. Vincento bažnyczioje 
9 valanda ryte ir palaidotas pa
rapijos kapinėse Frackvilleje.

DAUGIAU CUKRAUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad per “Black Marketa” tu
rėjome mokėti $66 už szimta 
svaru! Ir tai sunku buvo gauti.

Dabar jau bus nors kiek ge
riau ir nors biski daugiau cuk
raus gausime. Bet daugiausia 
cukraus randasi ant Pacifiko 
kraszto, kur jurininkai vis 
straikuoja. Tenai apie 314 lai
vai, pilni visokio mums reika
lingo tavoro, stovi prie uosto ir 
laukia pakol straikos bus už
baigtos ir darbininkai ir juri
ninkai gryž in darba.

KOTELIAI BE
DARBININKU

Mount Carmel, Pa. f Praeita 
■ Sereda, Spalio (Oct.) 30-ta d., 
' 6-ta valanda ryte, numirė gerai 

žinomas sena gyventojas, bu- 
yusis biznierius, Klemensas 
Lucas (Lukaseviczius), nuo 
148 So. Chestnut ulyczios, ku
ris sirgo nuo kokio tai laiko. 
Velionis gimė Lietuvoje, turė
jo 76 metus, pribuvo in Gilber- 
tona 1886 metuose, po tam per
sikėle in czionais 1891 metuose, 
kuris turėjo alini bizni, bet du 
metai adgal jisai pavede bizni 
del savo žento ir dukterai pons- 
tva Pet. Simniszkai. Velionis 
gyveno privatiszkai, džiaugda
masis jog užbaigs savo dienas 
Tarnyboje su savo szeimynele.

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys dideli ir po visa Amerika 
garsus vieszbucziai “koteliai” 
Philadelphijoje dabar likosi be 
jokio patarnavimo, kai darbi
ninkai sustraikavo. Žmones 
tuose vieszbucziuose dabar tu
ri trepais lipti in savo kamba
rius, sau lovas pasikloti ir sa
vo kambarius apsivalyti, turi 
eiti sau kur in miestą pavalgy
ti. Ir szilumos visai nėra. Belle
vue-Stratford, Majestic ir Syl
vania koteliai dabar visai nau
ju svecziu nepriima nes negali 
suteikti jokio patarnavimo.

Szitu vieszbucziu “koteliu" 
sanvininkai sako kad darbinin
kai didele skriauda visiems pa
dare taip be jokio perspėjimo 
sustraikuodami. Jie aiszkina 
kad darbininku algos pakilo 
daugiau negu pusiau, kad da-l 
bar jie net szeszios deszimta1 
procentą daugiau iszmoka ai-j 
gomis, o valdžia nepavelina 
jiems nei cento daugiau imti 
nuo svecziu už kambarius ar už 

. - , ipatarnavima. Jie taipgi sako( 
kad derybos tarp darbininku ir j 
sanvininku ėjo labai gražiai ir 
gerai kaslink pakėlimo mokes- 
ties, kai szitos straikos buvo 
paskelbtos.

Vienas sveczias kuris užpy
ko ant darbininku kad jie taip 
straikuoja, isz savo kambario( 
iszpyle visa vedra vandenio 
ant gaivu dvieju straikoriu ku
rie marszavo ties vieszbucziu 
Sylvania.

bernatoriaus vietos. Bet tie pi- 
niguocziai ir žinovai sako 
deda septynis dolerius priesz 
penkis kad Demokratas Laus- 
che bus Republikono Herbert 
sumusztas, ir kad Republiko- 
nas Bricker sumusz Demokra
tą Huffman del senates.

Del Pennsylvanijos jie deda 
keturis dolerius priesz viena 
kad Republikonas Duff sumusz 
Demokrata Rice del Guberna
toriaus vietos ir kad Demokra
tas Guffey bus Republikono 
Martin sumusztas del Senates.

O Washington© valstijoje jie 
deda deszimtine priesz septy
nis dolerius kad Demokratas 
Mitchell bus labai ir atsako- 
mingai sumusztas Republikono 
Cain del Senatoš.

Kitose valstijose kur tuo pat 
kartu bus laikomi rinkimai tai 
tie žinovai ir piniguoeziai sako 
kad Demokratai laimes ar nors 
ir turi vilties laimėti, kaip tai 
Maryland, Massachussetts, kur 
Demokratas Tobin sumusz Re- 
publikona Bradford del Guber
natorystes ir Demokratas 
Walsh turi vilties nors per 
plauko juodimą sumuszti Re- 
publikona Lodge del Senates. 
Demokratai taipgi laimes ar 
nors turi vilties laimėti Neva
da, Oklahoma, Rhode Island, 

1 Utah ir West Virginia valsti- 
1 jose.

Szitie spėjimai ar neva pra- 
naszystes yra raszomos net vi
sa sanvaite 
nors musu 
straipsneli 
iszvakarese 
kimu.

Aiszkus dalykas, ir visaip 
gali būti. Viskas gali eiti kojo
mis augsztyn ir visas szitas 
pranaszystes szuva gali sau ant 
uodegos nusineszti, bet kaip 
dabar dalykai stovi, tai iszrodo 
kad rinkimai, abelnai kalbant, 
eis Republikonams. Žmones 
balsuos už Republikonus ne už 
tai kad jie jau tiek geresni už 
Demokratus, bet už tai kad De
mokratai ir Demokratu valdžia 
jau žmonėms insipyko. Žmones 
dabar sako ir rengiasi balsuoti 
sulyg tos patarles: “Kad ir ne- 
žmoniszka, bile kitoniszka. ’ ’

Herman Talmadge, sūnūs 
Eugene Talmadge, vede savo 
tėvo vaju ir darba del rinki
mu už Georgia Valstijos gu
bernatorių. Jis taipgi savo 
tėvo vardu pasakė prakal
bas pareikszdamas kad jo tė
vas priima jo partijos kan
didatūra in gubernatoryste. 
Prakalbos buvo pasakytos 
per seimą Macon mieste.

W Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata uŽ 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 

_ EASKUgINKIT® J J J

priesz rinkinius, 
skaitytojai szi 

skaitys rinkiniu 
ar ta ryta po rin-

Jaunas vyrukas tuoj szoko ir 
reže tam kunigužiui per galva, 
kitas jam, ir taip iszkilo tikros PIRMAME PO KARO 
pesztynes bažnyczioje pakol vi
si tie kuriems nauja Vyskupas 
nepatinka buvo iszmesti isz 
bažnyczios.

Protestonai baisiai pyksta 
kad j u vadai, kaip Vyskupai ir

DARBININKES

METE

PESZTYNES
BAŽNYCZIOJE

LONDON, ANGLIJA. —Pa- 
rapijiecziai susiginczino ir pa
skui susipesze ir viens kitam 
nosis ir galvas apdaužė, Londo
no bažnyczioje, kai Vyskupas 
Daktaras J. W. C. Wand atva.- 
žiavo su vizitu ir laike Miszias.

Maldaknyges žmones pradė
jo szvaistyti ir pasigirdo pikti 
balsai: “Mes nenorime popie
žiuku!” Apie tuzinas žmonių 
buvo iszmesta isz bažnyczios ir 
kiti nebuvo numalszinti pakol 
policija pribuvo palaikyti tvar
ka.

Daug Anglikonu Protestonu 
baisiai piktinasi ir pyksta kad 
j u naujas Vyskupas Dr. Wand 
per daug linksta in Katalikus, 
ir kad jis Misiąs laiko, taip 

kaip Katalikai daro;
Pesztynes szitoje bažnyczio

je prasidėjo kai Vyskupas už
lipo in kozelnyczia sakyti pa
mokslą. Kunigužis W. St. 
Clair Taylor Protestonu Uni
jos Prezidentas atsistojo baž
nyczioje ir garsiai in savo Vys
kupą pasakė: “Mano Vieszpa- 
ties, Vyskupe, mes nesutinka
me ir protestuojame!”

Daugiau Mėsos

NEW YORK. — Kas atsiti
ko darbininkėms pirmu taikos 
metu ? 1944 m., karo insteigos — — — J —    f  X ~ */ ■ A .

kiti vis areziau ir areziau arti- fabrikai samdo 19,000,000 
naši prie Kataliku bažnyczios,'darbininkių, 6,000,000 daugiau 
Kataliku paproeziu ir apeigų. liegu dirbo 1940 m. Daugiausia 
Jie sako kad Protestonu bažny-' <iu dirbo lėktuvu, metalu, ma- 
czios nebuvo pastatytos del Po- szinu, amunicijos ir chemikalu 
piežiaus Misziu. I iszdirbystose. Paežiu laiku pa-

Tie kunigužiai ir toki Pro-. sirode mažiau darbininkių na- 
testonai, kurie taip rėkia pa- mu tarnybose.
mirszta kad beveik visos tos j u 
gražiausios bažnyczios buvo ne skaitlius moterų karo ir fabri- 
Protestonu statytos, bet Kata- iiU iszdirbystose nupuolė. Nuo 
iiku. Kai tie sziu dienu Pro- Birželio ikį Rugs. 1945 m., fab- 
testonai atsiskyrė nuo Kata ii-' 
ku Bažnyczios jie pasisavino 
tas kažnyczias kurias Katali
kai buvo pasistatė.

Dabar vis daugiau ir dau
giau skaitome ir girdime apie 
tokius ginezus ir susikirtimus 
Protestonu tarpe. Ju vyresnie-Į 
ji nori gryžti prie Kataliku, bet 
politikieriai to labai bijosi, 
nes iki dabar Anglijos bažny- 
czia yra po Anglijos valdžia ir, 
jos vadai yra valdžios renkami 
ar nors patvirtinami. Už tai, 
visiems politikieriams ir tiems 
kuriems augsztos vietos rupi nuo Rupg. 1945 iki Rugp. 1946, 

. labiau negu bažnyczia ar tikę-1 parodo, kad net 2,000,000 mote- 
jimas nepatinka szitas AngliJ ru pasiszalino nuo darbu. Nuo 
jos Bažnyczios gryžimas iszBalandžio 1945 m., iki Bal. 

■ klaidos in savo jau taip seniai 1946 m., 236,000 pamėtė darbus 
. pamesta tikėjimą, Kataliku j geležies ir plieno iszdirbystose 
. Bažnyczia.

Priesz pat karo pabaiga,

Sovietai

PŪKI ISTORIJA

Kapitonas

| likai paliuosavo viena isz 4 mo ■ 
teru ir lėktuvu ir laivu statymo 
insteigos paliuosavo 3 isz 4. Ir 
daug moterų neteko darbu.

TIKTAI, ... 50c >
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY. PA.

Pasiskaitymo Knygeles

National Women’s Trade 
Union League, kuri mokinavo 

i samdymą moterų taikos metu, 
negali sakyti ka tos moterys 
dare kada apleido savo darbus. 
Bet US Cenzo skaitlynes rodo, 
kad daug tu moterų grižo in 
savo namus, kitais žodžiais jos 
daugiau nebedirbs.

Cenzos skaitlynes del meto

pareikalavo kad' 
Vengrijos valdžia pasiunstu in' 
Rusija daugiau negu puse visu 
parszu ir galviju. Sovietai juos 
suvartuos maitindami savo 
žmones ir savo kariuomenes. 
Vengrai dabar pasilieka tik su 
deszimta dalimi maisto.

Czekoslovakija rengiasi vėl 
siunsti alaus in Amerika. Bra- 
voriiiiiikai sako kad su atei- 
nancziais metais. Amerikie- 
cziai vėl gales gauti alaus isz 
užsienio.

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

:: Tiktai 15$ ::

“Saule” - Mahanoy City, Pa.

Kompanijų ir didesniu biczerniu agentai tupi ant tvoros Kansas City, miesto jomarke 
ir derinasi del galviju. Kai valdžia panaikino visus suvaržymus ant mėsos tai ta paczia die
na galvijai pabrango apie penkis dolerius ant galvos. Kituose miestuose beveik tiek pat 
pabrango. Dabar jau vis daugiau ir daugiau mėsos randasi buczernese, bet vis ji per bran
gi, kai tik daugiau mėsos atsiras, tai ji ims atpigti, nes tada buczieriai del biznio ims 
viens už kita pigiau pardavinėti.

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

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

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

elektros iszdirbystos, 
niaszinu iszdirbystoj, 
transportacijos inren- 
iszdiiJbystoj, 116,000

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “San
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste. i

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

priesz

mote- 
darbu.

166,000 
134,000 
396,000 
girnų
chemikalu instaigose. Bet tos 
iszdirbystos skaitomos vyru 
iszdirbystos.

Su moterų atleidimu karo 
iszdirbystos, pasirodė daugiau 
darbu moterims tekstiles, dra
bužiu ir kailiu iszdirbystose, 
tose samdoma 85,000 moterų 
nuo pavasario 1945 m., iki pa
vasario 1946 m., ir Balandžio 
men. 1946 m., samdė 120,000 
daugiau moterų negu 
kata (Bal. 1941).

Netik vyrams bet ir 
rims sunkiau rasti
Krautuves nenori samdyti mo
terų virsz 30 m., amžiaus.

Sziandien neva užtektinai 
slaugiu ir mokytoju bet tos 
profesijos reikalauja specialu 
prasilavinima ir tik 10% dir- 
baneziu moterų tose profesijo
se dirba.

Sziandien daugiau senesniu 
moterių jįeszko darbu negu 
praeityje. Priežastis to yra kad 
moterys 35 m., amžiaus ir se
nesnes sudaro didesne dalija 
gyventoju skaieziaus. Ir tos se
nesnes moterys neturi tiek 
daug naminio daibo. Joms dar
bai reikalingi.

— C. C. F. A. U.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą b 
iiudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

i Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo- 
se metams §5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

AGRICULTURAL WASHINGTON
FARM AND RURAL NEWS * HOMEMAKERS’ 
NOTES * TIMELY INTERVIEWS WITH 
FOLKS IN THE NEWS * SIGNIFICANT 
PRICE TRENDS * HIGHLIGHTS OF THE 
WEEK AFFECTING FARM AND RURAL LIFE

WPPA Every Wednesday 
1:30 to 1:45 P.M.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY


