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Darb. Klausimas Kongrese
e

s,

ir iszplatinta ir užims daug sau gera bizni pasidarė. Daug
daugiau negu viena valanda in tokiu kitu bizniu randasi Amerikoj e.
diena.
.Szitokios programos tikslas Bet brangesni dalykai dabar
yra supažindinti Rusijos žmo jau ima atpigti, nes žmones ar
nes su Amerikos nusistatymu, nenori .ar negali pirkti. Moterų
su Amerikos norais ir sieki kailiniai, (fur coatai), žiedai,
WASHINGTON, D. C. —
mais ir paaiszkinti ko Amerika žemeziugai, szilkiniai moteAmerikos valdžia praneszaj
riszki apatiniai, lietsargiai,
kad viskas jau sutvarkyta ir nori ir ko ji reikalauja. Sovie
tu
valdžia
nieko
gero
apie
mus
(umbareliai) ir visokios bran
NEW YORK, N. Y. — surengta skelbti Amerikos bai
Naujas biznis pasirodė dides sa JRusijoje Rusu kalba. Radijo savo žmonėms niekados nepa gios sukneles jau per puse atpi
niuose miestuose, kur sukeziai programa bus leidžiama viena sako, bet, “vis mus žemina, in- go, nes niekas ju neperka.
pasipiniguoja isz tu žmonių, valanda kasdien isz Amerikos j taria ir szmeižia.” Dabar, visi Czia matyti dvi priežasties
kurie nori pasiimti augintini. in Municha, Vokietijoje, isz tie kurie turi radijo imtuvus del szitu nepirkimo straiku:
Jie tau suras kūdiki jeigu tu kur kitos radijo stotis pernesz Rusijoje gales pasiklausyti Viena kad žmones dabar nesi
jiems gerai patepsi; $1,500 už ir iszleis staeziai in Rusija kad' balso isz Amerikos be jokiu skubina pirktis, nes jie mato'
vaika ir $1,200 už mergaite. Rusijos žmones galėtu savo perkreipimu ar suvedžiojimu kad tuoj aus bus visko gana ir,
bus tik už puse prekes, c antra,
Valdžia dabar visus tokius te- kalba iszgirsti apie • Amerika i ar melagyseziu.
žmones kiszeniai isztusztejo,
vus perspėja, kad jie jokio biz isz Amerikieczizu.
nes
visos tos anų metu straikoš
nio su tikiais sukeziais nedary Per szita programa bus skel DAIGTAI PIGESNI
daug pinigu nusidavė darbi
tu, bet jeigu nori pasisavinti ir biama naujienos ir žinios, ku
WASHINGTON,
D.
C.
—
ninkams.
Kai darbininkai na
auginti vaika ar mergaite, kad riu Rusijos žmones nuo savo
Biznieriai
jau
mato
kad
biznio
mie sėdėjo, nedirbo, tai ir tie
jie kreiptųsi prie valdžios in- valdžios ar isz savo radijo nie
pjūtis
jau
praėjo,
kad
žmones
kurie turi szierus, stockus in
steigtu draugyseziu tam tiks kados negauna. Szita progra
dabar
jau
renkasi
ka
jie
nori
kompanijas taipgi eko neužlui.
ma ves ir tvarkys Amerikiepirkti
ir
skaitosi
savo
pinigus,
. Dabar,
dirbo ant savo p
Pernai New Yorke 8,200 cziai kurie moka Rusiszkai ir,
I
ir
drysta
klausti,
“
kiek
tas
ar
I nors beveik visi ug daugiau
žmonių prasze augintiniu, bet kurie yra gerai susipažinę su
tas
kasztuoja
ir
paskui
neper

uždirba, nors da daugiau pi- krasztu ir palaidoti in savo
tik 805 kūdikiai buvo paskirti Rusija ir su Sovietais.
Darbininku, Unijų
ka
nes
per
brangu.
”
Pirmiau
WASHINGTON.
nigu visiems e
pro pirsztus, miesto ar parapijis kapines.
bevaikiams auginti. Reiszkia, Szita Amerikos radijo pro
visi
tik klausė ar turi ir pirko bet daug mažiau u pasilieka 328,000 Amerikiecziai dingo
tik deszimta dalis tu praszymu grama Rusams Rusu kalba bai
Straiku klausimas dabar užima
ant karo lauko. Isz szitu žuvu- ir
I nepaisindami
kiek kasztavi.
del ne taip
__
. ,
buvo iszpildyta ir- už tai tie ku siai nepatiks Sovietams, bet jis!.
Uliig uotu,— apie 275,000
. .
.. ...
...
t Prezidentas Trumanas kžilti-\ tu."
.
....
rie nori pasipiniguoti tiek nieko negali sakyti, nes jie jau
bus galima parveszti namo. Ki- labai daug laiko musu naujam Kongresmonai
daug praszo ir reikalauja jeigu seniai taip daro ežia Ameriko na dideles kompanijas kurios
beveik visa bizni Amerikoje ' Kovo, (March) pirma diena, tu visai nesurado. Dauguma
jie randa ir paveda naszlaiteli je.
Karo Sztabas pas iuns laiszkus tėvu ir giminiu norės kad žuvu kurie iki sziol buvo pasirenge galvas paguldy
ar pavainiki kūdiki auginimui. Amerikos radijo dabar lei valdo ir tyczia sulaiko reika
visiems tėvams : ir giminėms sieji butu parveszti namo. Lai
džia invairias programas net lingu dalyku kad jie pabrang
kuriu vaikai žuvo per kara. vai yra intaisyti parveszti 6,- ti už unijas, dabar jau stoja in eiles tu kurie no
dvideszimts penkiomis kalbo tu. Taip buvo keli menesiai at
Valdžia praszys kad jie iszpil- 000 ant sykio. Szitas skaudus
mis in tolimiausius krasztus. gal su sviestu New York mies
te. Kompanijos tyczia sulaikė; dytu popieras ir pasakytu ar , ir liūdnas darbas bus szia va- ri unijoms kojas pakirsti.
Radijo programa in Rusija ne
• jie nori kad ju žuvusieji vai- sara pradėtas, ir ims kokius du
užilgo bus geriau sutvarkinta sviesta kad jis pabrangtu ir
paskui pardavė brangiau ir■ kai butu parveszti isz svetimu metus!
Jie beveik visai nėreiketu kisztis in darbi

Taikos Konferen
cija Rengiasi In
Rusija

Isz Amerikos Amerikos Bal
Parduoda sas fe Rusija

Vaikus

Kanados Valdžia . Insileis 50000 Svetimtauczius; Sovietai
Kinijoje Veda Propaganda Gi
ria Savus Ir Szmeižia Ameri
kieczius; Lenkijos Ambasada
rius Szaltai Trumanas Priėmė

100 Amerikie
cziu Važmoje
In Moskva

Isz Numirusiu

Szitiems Gerai Pasisekė

WASHINGTON, D. C. —
Kai naujas Ameriką; Sekreto
rius važiuos in Moskva del pa
sitarimu ir Konferencijos, tai
visas szimtas Amerikiecziu va
žiuos jam padėti ir mums praneszti kas ten bus daroma ir
veikiama. Amerikos valdžia
pranesze Sovietams kiek musu
Amerikiecziu atvažiuoja, ir ti-'
kiši kad Rusija nieko priesz tai
nesakys.
Tuo paežiu sykiu, Amerikos'
valdžia pranesze Sovietams
kad septynios deszimts trys
laikrasztininkai ir redaktoriai:
pateikė savo praszymus del
pasportu ir vizų važiuoti in ta
konferencija. Kai Molotovas
Kareivis Carl Tomasello,
iszvažiavo isz Amerikos jis pri-i
isz West Allis, Wisconsin, žuvo
žadėjo kad jis stengsis parū
ant karo lauko, sulyg Karo
pinti tiems laikrasztininkams
Sztabo praneszimo, 1944 me
pasportus ir vietas apsigyven
tais. Jo motina vis netikėjo kad
ti.
jos sūnūs žuvo. Kai ji pradėjo
Szitie vyrai buvo isznnkti jos profesorius' iarvard Uni
Rusija prižadėjo pavėlinti
tyrinėti ir klausinėti, Karo kaipo tie kuriems geriausiai versitete; Harrj I. Wismer isz
visiems laikrasztininkams raSztabas prisipažino, kad klai pasisekė prasimuszti in savo Ypsilanti, Mich m atsižymė
szyti ir skelbti visas žinias be
da buvo padaryta. Visai kitas darbo ar užsiėmimo szakas. jo skelbdamas ortus jaunie
jokio suvaržymo ar prižiūrėji
Į
mo. Da nežinia ar bus musu' numeris buvo ant kapo kuris Virszuje, isz kaires in deszine: siems per radiji Semesneje ei
buvo paženklintas jos sunaus Joseph A. Beirne, unijos vadas leje; isz kaires deszine: Dan
laikrasztininkams galima per
vardu. Kiek vėliau ji gavo at Washingtone; Charles G. Bolte Duke, isz Fair rn, Georgia,
radijo paskelbti kas darosi
virute, kortele nuo savo su pargryžusiu kareiviu vadas veda kova pr z Ku Klux
Moskvoje per tuos mitingus.
naus. Dabar Karo Sztabas sten New York mieste; John A. Pat Klan; Bill Maun, isz PhoeAmerikos Sekretorius Mar
giasi ta klaida atitaisyti, o mo- ton fabrikantu ir darbininku nix, Arizona m< • labai juo
shall labai daug pasitiki ant
1 tina laukia savo sunaus par- sutaikintojas, isz Chicagos; kingas paver as
pieszti;
(Tasa Ant 4 Puslapio)
gryžtant isz numirusiu.
Arthur Schlesinger Jr., istori- John F. Kenne Kongresmo-

ninku klausimus, bet kad dabar patys darbi
ninkai su savo unijomis prasiszoko, Neužsibaige gineziai ir susikirtimai kaslink didesniu
algų, mokeszcziu, o unija vadai jau iszsigalvojo
kita pareikalavimo: Mokesti “Nuo Vartų Ligi
Vartų,” (Portal To Portal Pay).
Czia yra
klausimas ne vien tik del keliu bilijonu doleriu,
bet, teipgi klausimas apie daug fabriku ir biz
niu subankrutavima užsidarymą.

Augszcziausias Amerikos Teismas pir
mutine klaida padare kai nusileido John
Lewis’ui ir sutiko kad mainieriai gautu
mokėti nuo to laiko kada jie ineina in
mamos, o ne nuo tada kada pradeda dirbti.
Paskui tas pats Augszcziausia Teismas da
giliau inklimpo kai nusprendė in Mount Cle
mens Pottery klausima kad
darbininkai turi gauti pilnai
nas siz Bostono, užtarė pargy mokėti nuo to laiko kada jie
žusiu kareiviu reikalavimus ateina in darba, nepaisant ka,del daugiau geresniu ir piges-' da jie pradeda dirbti.
niu namu; Daktaras Philip Kaip tik Augszcziausias
Morrison,
___ ___ , Cornell
_____ Universitete
__
Teismas paskelbė szitus nuatsižymejo savo darbu ir moks-j sprendimus, tai po visa Ameri
lu gamindamas sprogstanczia ka iszkilo pareikalavimai del
“Atom” bomba; ir Joe Louis, tokios algos, kad dabar jau vi
juodukas (nigeris) isz Detroit, sai isz proto iszejo.
kuris atsižymėjo savo teisingu Kai kurie fabrikantai ir
mu ir drovumu kumsztininku kompanijos gali atsikirsti ir
sporte.
J pareikalauti kad ir jiems butu

už ta laika atlyginta, bet kiti
mažesni biznieriai jokiu budu
negali iszsilaikyti jeigu tokie
darbininkai pareikalavimai tu
rėtu būti iszpildyti.
Tikrai negalima pasakyti
kokias teises ir kokius instatymus Kingresas inves, bet jau
dabar matyti kad visi tie parei
kalavimai, kuriuos dabar vadi
na “Nuo Vartų Ligi Vartų”
bus iszmesti ir panaikinti. Jei
gu ne tai Amerikos biznis, pra
mone subankrutavo^"
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negu $400,000,000 in metus. kuris iszniekino, užmusze ir
tas, Abrahomas Lincolnas taip- žiu namon —- atsake pana,
Reiszkia, daugiau negu milijo paskui supjaustė gražuole Eli
gi kelis žodžius pasakė.
— O ne, tuo jaus turi man
nas doleriu in diena. Bet jie ne zabeth Short, kuri 'buvo žino
Abrahomo Lincolno gimimo szlebe atiduoti, kaip tu reikailgai tais pinigais džiaugiasi, ma kaipo “Juodoji Jurgine.”
diena atsibus Vasario (Feb.) lauji visus pinigus ant kart,
nes jie labai greitai atsiduria
Portland mieste, Ore g o n
12 diena.
taip ir asz szlebes tuoj reika
Kanados valdžia stengiasi
„
in kalėjimą.
valstijoje,
taksiu
draiveriai
lauju ir tuoj turi man atiduoti!
visomis galiomis padauginti'
-----------------pradėjo nesziotis revolverius
Tarė kupezius.
savo žmonių skaieziu. Valdžia' Kai mes, czia, Amerikoje laines per daug vagiu juos apva
— Ka? Ar tu nori, kad asz
sako kad visam krasztui butu! kerne rinkimus, tai Lenkai Kogia ir apmusza.
priesz
visa suda nusiredyczia
geriau jeigu žmonių skaiezius' munistai Lenkijoje sake, kad
Trys jaunikaieziai buvo su
ir tau atiduoti szlebe. Sarmata!
pasididintu apie 12,000,000 Republikonai po prievarta priimti
ir
suaresztuoti.
Jie
viena
Asz czia to nepadarysiu kol nedauĮgiau. Dalbai- Kanados vai-j verte mus už RepUblikonus
Laivyno kapitoną nužudė ir
. sngryžiu namo, o paskui atdžia insileidžia visus svetim-. balsuoti. Jie su pasipiktinimu
paskui jo lavona nuo augszto
'
siunsiu szlebe.
tauezius kurie moka koki nors visa kosere reke kad RepulbliJ^IEST'E Tokyo, Japonijoj,
kranto
austume.
profesijom!-' konai yra Komunistams prieszdarba, kurie yra profesijonaėjo ulyczia kokia tai jauna'I Kupezius ant to suvisai ne
norėjo pristoti, jeigu pinigus
Italijonas,
Al
Capone,
razlai, mokinti ar geri ūkininkai. inigi, ir kad Amerikos rinkimai
pana, dailiai pasirodžiusi in ' tuoj glavo, tai ir jisai szlebe no
yra atkreipti staeziai priesz baininikas, pleszikas, nenaudė
puikia szlelbe. Daejo prie namo, rėjo tuoj paimti. Sudas taipgi
Rusija dabar varo savo pro- Rusija. Komunistai pasmerkė lis, niekszas, ir tikras žmogkur biednias malorius užsilipęs . pripažino už teisybe, ir jeigu ne
piaganda visu smarkumu Kini- musu rinkimus kaipo neteisin- žudis, pasimirė Miami mieste
ant kopecziu buvo užsiėmęs atiduoti szlebe tuojaus, tai tujoje kai Generolas Marshall gus. Dabar tie ju priekaisztai slavo palociuje. Gavo paskutini
maliaivojimu namo. Kada taj res eiti in kalėjimą. Pana supy
iszvažiavo ir kai Amerikos Ma kaž-kaip keistai skamba po patepimą ir ramiai su sziuo pa
jauna pana priėjo arti malo kus tarė: “Atsiimkie savo pini
sauliu atsiskyrė. Jo szeimynerinai kareiviai yra isztraukia- rinkimu Lenkijoje.
naus, isz netycziu iszpuole jam gus, asz ju nenoriu.”
le, susirinkus prie jo mirties
mi isz to kraszto. Sovietai czia
isz rankos vicdrukas su dažu
i — Ne taip einasi, tarė kup
turi apie szimta raszytoju, Žmogus kuris dabar turi patalo karezias aszarias liejo,
ir visa kvarba iszsiliejo ant'
kai
tukstaneziai
ji
prakeikė.
ezius, asz jau užmokėjau ir no
laikrasztininku, redaktorių ir nauja automobiliu, užsimoka
szlebes panos. Malorius visaip
Capone
atsižymėjo
ir
sau
ant
riu tuojau idant tu atiduotum
kitokiu propagandos agentu, $133.74 taksu kas metai ant to
iszsiteišinejo, kalbėdamas buk
pirmo puslapio visu laikraszman szldbe.
kurie veda dvejopa propagan automobiliaus. Dabar ne tik
tai netilkeitai pasidarė tasai at
!
ežiu
vieta
užsitarnavo,
už
tai,
Kupezius ant galo paėmė adda: Giriai Sovietus ir szmeižia pirkti, bet ir laikyti automobi
sitikimas.
kald
jis
'bootle'geris
razbaininku
gal pinigus ir atidavė biednam
Amerikieczius. Amerikos Szta- lius laibai brangiai atsieina.
Pana atsake: Tai nieko! Bet j
vadas, žuliku žulikas ir politi
maloriui, kuris negalėjo susiju
bas ežia turi ar turėjo tik asztu turėsi užmokėti už szita. ma
kierių, advokatu, polrcijautu ir
dinęs jam atsidekavot, iszejo
tuoniolika raszytoju.
no szlebe, nes jau daugiau jos
Mažesniems laikraszcziams! teisėju bosas. Jis valde Chicasu džiaugsmu namo pas savo
negalėsiu neszioti, ir jeigu jie
dabar tikra beda su popiera. gos miestą taip kaip Stalinas
Daktaras Kazys Grinius, ku
užmokėsi tai tave paduosiu in paiczia ir vaikus, ir lyg sziam
Apie du szimtai dideliu laik valdo Rusija, per smurtą,
laikui nepažinsta tojo pono ku
ris buvo del keliu menesiu Lie
suda.
raszcziu ir žurnalu gauna 85% žmogžudystes, karabinais. To
ris ji iszgelbejo nuo kalėjimo ir
“Szitas Krasztas, Dievui Padedant,
tuvos Prezidentas, atvažiavo
— Asz neturiu pinigu, es
nuoszimti visos popieros Ame kiam “garbes” žmogui musu
da davė jam ta szimta doleriu.
in Amerika. Gražus Lietuviu
mių biednas, atsake malorius.
rikoje, o daugiau negu 17,000 laikraszcziai paskyrė garbinga
Naujai Atgims Ir Pasieks Teisinga
būrelis pasitiko ji New York
— Tai turėsi eiti iii kalėji O tai buvo karaliaus vyriauses
mažesniu laikraszcziu gauna vietia ant pirmo laikraszcziu
sūnūs ir impedis sosto. Jis tu
mieste. Jo brolis, Jonas Grinius
Ir Ilgai Tverianczia Taika Tautu Tarpe. mą.
liekama penkiolikta nuoszimti. puslapio.
— Bet mano brangi panaite, rėjo toki papratima mainytis
isz Philadelphijos nuvažiavo jo
Už popiera reikia tiek daug Tai tik szitokios žinutes pa
drapanoms ir vaikszczioti po
pasitikti. Daktaras Kazys Gri
jeigu mlane pasodinsi in kalėji
mokėti, kad visi laikraszcziai sirodė musu laikraszcziuose Abrahomas Lincolnas iszgel- gardumynais,
miestą szinipineti, kaip žmones
nius dabar apsigyveno pas sa
mą, tai mano pati ir vaikai tu
turėjo pabrangti. Mažesni laik per pastarąsias kelias dienas. bėjo musu kraszta, Amerika Pats Lincolnas ne syki pats
apsieina. O iapie taja panaite
vo broli Joną Philadelphijoje.
rės mirti isz bado.
raszcziai turi daug daugiau Eroplanai isz padangių krito nuo susiskaldymo. Jis ne tik i raves pasiklausė: ‘1 Abrahome, I
tai sūnūs karalius davė žinia
Dauguma Lietuviszku laik— O kas man su tavo paezia
mokėti negu dideli už popiera. kaip rudeni lapai nuo medžiu. savo darba ir prakaita, bet ir
| ar tu esi žmogus ar koks szu-. įr vaikais! Pirkau nauja szlebe, savo sekretoriui, idant ja iszraszcziu gražiai atsiliepia in
Mažesniu laikraszcziu redak
savo gyvastį paaukojo kad
mes j va?” Fredricksburg mieste jisturėjau už ja brangiai užmoke- brauktu1 isz knygų vardu sve.
Daktaro Kazio Griniaus atvy toriai kartais turi dvigubai ar
galėtume gyventi aip tais-. per prakalbas pasakė: “J eigų ti, o tu sunaikinai ja, tai ir ture- cziu ir daugiau nevalė buvo jai
kimą in Amerika. Pats Dakta net trigubai daugiau mokėti už
vieiems žmci|.'ems pri era gy- koksai įmoguS) ne pragare, bet' sį užmokėti, Užblede.
atsilankinet in jo palociu.
VAIKAI
ras iszsireiszke, kad jis net per prastesne popiena1.
venti.
— GALAS —
czia ant žemes kenezia daugiau' Biednas žmogus apsvarstęs
80 metu lauke szitos malonios
PRASIKALTĖLIAI
Dideli laikraszcziai ne tik vi
ta dalyką, prižadėjo jai mokėti
Lincolnas uvo tikras kai- už mane, tai man jo gaila.”
progos pas mus atsilankyti!
sa popiera isz anksto užperka,
mietis, vargi u, darbo žmonių' Jis buvo darbo žmogaus, po viena pinigą kas sanvaite, Istorija apie “AMŽINA ŽY
Jis turbūt pirma syki vieszai
DĄ.” Jo 'kelione po svietą ir
_(Tasa Nuę 4 Puslapio)
bet, net ir fabrikus ir girias nu
i...vaikas:.
mokias buvo „J.
.
Pro-id'ko1 visa suma neatmokes, bet
pasirodys per prakalbas Vasa
siperka, kad jiems butu užtik
beveik nepS
. Tėvas pral /paprasti žmones j am pasitikėjo ja11^ Panaite nenorėjo pristo- liudymas apie Jezu Krista.
rio (Feb.) 16, Philadelphijoje.
20 Centai.
rinta ne tik gana1 popieros, bet tyla yra priesz audra.)
nigu neturej
okyklos arti/j ir savo szirdis jam atidavė.
an^
apskundė.
Szita pradžia yra labai svarbi
savo
5
—
Niekados
negirk
kad ji butu daug pigesne negu
nebuvo. Jam in mokykla nuei-1Laikrasztininkai
1
jo neinverti- Paszauktas policijantas, mi SAULE PUBLISHING CO.,
ne’ tik jam paežiam, bet ir vi
vaiko, neleisk jam per daug su ti buvo daugiau negu deszimts '
mažesniems laikraszcziams.
no, ir staeziai pasakė kad sar-' ve(^e ji Pas vaita- Pirmiausia Mahanoy City,. Pa. - U.S.A.
siems Lietuviams, nes tada pa
tavimi pasiszneketi ar pasitar myliu.
Kongresas
ketino
ir
rengėsi
mata
kad toks skarmala ir be-' l,aii papasakojo vaitui savo atmatysime in kuria puse ar par
ti nes per daug tau laiko tokie
szita
klausima
isztirti
ir
ta
tija jis kreipsis ar links, in kuri
Jis tokia kelione peszczias mokslis drysta prakalbtas šaky-1 S1 tikima, paskui malorius savo,
pasisznekejimai sugaiszins.
skriauda
mažesniems
laikrasz

ti sykiu su tokiais mokslia- saky<lamas buk tai isz netyczia L. TRASKAUSKAS
partija, ji pasisavins.
6—Visai nepaisink ka tavo nueidavo pasiskolinti knyga,
cziams
panaikinti,
bet
kas
ten
' ežiais kaip Websteris. Szian- j<uu iaiP atsitiko už k|a labai
Nors laikraszcziai sako, kad
vaikas daro, su kuo jis drau gramatika, ir paskui parėjės
Washingtone
atsitiko
kad
da

LIETUVISZKAS
dien niekas nei neatsimena ka &aiiasiDaktaras Grinius yra tikras
gauja ar kur eina. Tu jam ne namo prie szviesos nuo kros
bar
Kongresmenai
nenori
ar
GRABORIUS
Websteris tenai sake, bet vi-' ~
isz^iausymu^ abieju
Liberalas, ir nepadarys tu klai
nies ja skaitė ir mokinosi.
sakai:
Kur
tu
eini
tai
ir
jo
ne

stems Amerikiecziams Lincol- l,u^u> vaitas pripažino maloriu Laidoja Kunus Numirėliu.
du, kurias Lietuvos teisetinas nedrysta kisztis.
klausk. Czia ne tavo “biznis.”
Per darba, prakalta ir varga, no kalba, pasakyta Gettysburg kad30 kalta ir paliko viską Pasamdo Automobilius Del
Prezidentas Antanas Smetona
Tėvas
jau
isz
mados
iszejes.
padare, kai jis atvažiavo in Ana sanvaite visi Amerikos Vaikas sziandien jau pats vyru Lincolnas pats save iszsimoki-! susirinkime del žuvusiu kareje, ^arP panaites, ir maloriaus Laidotuvių, Kriksztiniu,
Vestuvių Ir Kitokiams
laikraszcziai jieszkojo žinių, žino ir tapo advokatu. Jam vi da ir sz:
jiandien skamba. Stu- idant susitaikintu, 'bet panaite
Amerika.
tampa
nors
da
snarglio
nenusi::
Reikalams
::
suomet rūpėjo teisingumas, jis dentai ant atminties ta kalba neaorej° Prie nieko pristoti,
Kiek mus gyvenimas pamo nueziu ir naujienų ir niekui’ szluosto.
nieko naujo nesurado. Užsienio
niekados neeme byla kuri buvo ' iszmoksta ir kartuoja, mokyto- kai? tik ant mokėjimo visu
535 WEST CENTRE STREET
kino, tai Lietuviui baisiai sun
Telefonas Nr. 78
politika buvo rami; Taikos 7—Visados pasitikėk savo neteisinga ar tokia kurie jis' jai szita Lincolno kalba stato PddS’u uz P^ary ta 'blede.
ku, beveik staeziai negalima be
i j’
MAHANOY CITY, PENNA.
vaiku.
Jeigu
kas
jį
tau
inskunpartijos gyventi. Kiekvienas Konferencija rengiasi in darba džia spjauk tam in akis, nes jis mate ir žinojo kad jis negali kaįp0 pavyzdžiu tiems kuris. Malorius neturėdamas tiek
apginti.
| nori. iszmokti kaip gerai
„.„„j rraszy-'
a.a^ Pi'^Sn ir žinodamas kad butimusu vadas pasisavina sau ir in kelione in Moskva, Rusija tave ir tavo vaika szmeižia.
tupi ir laukia. Redaktoriai ir
ti
ir
kalbėti
in£d tures
*n kalėjimą, jeigu
Kristaus žodžius: “Kas ne su
Lincolnas, nors didžios ir ga
8—Jeigu vaikas pasiskųs
laikrasztininkai
paiszelius
Į visa suma neužmokes, pradėjo LIETUVISZKA UŽEIGA!
manimi, tas priesz mane.”
kramtė ii* galvas kasiesi, bet kad mokytojas ji nubaudė mo lingos tautos Prezidentas, bu Laikrasztis N. Y, T., kuris vej praszyti panaites kad po
ANDRIUS
Prezidento Antano Smeto nieko naujo neiszcziulpe ir ne- kykloje, nieko .nelaukus nueik vo iszjuokiaaas bagoeziu ir ne- sziandien jau statosi kaipo
viena pinigą mokėt kas sanvainos didžiausia klaida ir nuodėj surado del pirmojo puslapio, ir tam mokytojui akis iszdras- pamokslmczM. Jie ji pasziepe mokslincziu ir mokytu žmonių įe koj neiszmokes,
, o jeigu ant
RĖKLAITIS
mė buvo tai, kad jis visiems j Už tai tiek daug mes skaitėme kyk. Kaip jis gali iszdrysti ir isz jo szidinosi. Laikrasz-' laikraszcziu, ta Lincolno kalba
to nenorės pristoti, tai instums 206
i
WEST CENTRE STREET
mums per daug intikejo ir ant't apie vagystes, žmogžudystes ir' fanka Pakelti Priesz tavo ta ežiai net tik Amerikoje, bet ir pastūmė in szali ir net kelis
ji in kalėjimą, o pati ir vaikai
MAHANOY CITY, PA.
musu žodžio pasitikėjo. Jis per Į niekszus radbaininkus. juk'aniuohuka, biesuka !
kituose kraštuose pasziepia- straipsnius parasze apie Webs- turės mirti isz bado.
vėlai susiprato ir pasimokino,’’l nieko geresnio nebuvo in laik- I Taip gražiai ir pavyzdingai mai rasze api Prezidentą Lin- torio kalba, kurios sziandien Tarne laike stojo sude kokis .
ALAUS - DEGTINE - VYNAS
bet mes isz visu tu susikirtimu,'
;, raszczius raszyti, o visgi reike- įaugindami savo vaikus, galite colna, iszjuoh ji kaipo “bez-!niekas nei neatsimena. Apie tai turtingas kuįcziusrir isz-1
barniu ir nemalonumu taipgi i jo
• laikrasztis iszleisti.
būti tikri kad tikros sarmatos ( omene,
kvMa lazda” “ubą- Lincolno kalba N.Y.T. tik tiek eines pinigus padavė panai, ir Vieta kur sustoja kitu miestu
pasimokinome, ir tai savo
pravažiuojanti Lietuviai.
New York mieste buvo dvi susilauksite ir jums tas jusu( gu skarmalas; ir panasziais payasze: “Amerikos Preziden- tare: Dabar ašž užmoku už tamokslą dabar galime pavartuovaikelis szimteriopai atlygins
t=
.. .......... ■
---------------- . vo szlelbe, bet turi ja man atidideles ir dnasios vagystes in
ti ne tik sau, Ibet ir savo tėvy
ir su kaupu atkerszins.
*
---------------------duoti.
Užkviecziu Savo Draugus
viena diena.
nei ant garbes jeigu ne ant
Amerikos Slaptos “FBI”
Lietuvius Atsilankyti.
“SAULE” - PLATINKI! I — Žinomas dalykas, jog
Bostone, Alfred Parkhurst, Policijos vadas, J. Edgar Hoonaudos.
.
tau
atiduosiu
kaip
tik
sugry<
Harvard Universiteto profeso veris ne tik pataria, bet sta---------- x---------Vienas musu tėvynės aiulgszriaus sūnūs pateko in kalėjimą, cziai insako ir perspėja tė
tas ir garbes vertas žmogus at
už tai kad jis kareiviu czekius, vams: “Jeigu jus, tėvai, norite
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
REDf KILOWATT .... Odd Jobs ..
ėjo pas savuosius ir mes ji nepinigus vaginėjo.
isz savo vaiku susilaukti gar
priememe. Dabar antras, kad ir
WHAT
NEXT?
" V/S ITEM
Graži,
jauna
ir
neszpetna
bes, o ne sarmatos, tai siunskitrumpesnio masto negu pirma
J
lkWHEAT
wewg
sis laite jo pas savuosius. Gal mes moteriszke, Opal Dixon apvo te juos in Katalikiszkas mo
BOY!
WTWC01D
THIS NEW IDEA
per savo klaidas jau pasimoki gė net dvi bankas in Des kyklas!”
IS REALLY SOMETHIN’!
new
how about
THERES HEAT EVEN IN A
Bet, ir Katalikiszkos mokyk
nome ir jau susipratome kad Moines miestą.
CAKE OF ICE , YA KNOWectwcal gad- INSTALLING
ONE FOU
THIS "REVERSE-CYCLE" GADGET
--ę CAN HEM
tas, kuris slavuosius szmeižia Fred Sheppard, 76 metu am los stebuklus nedaro. Mokykla
MEzQEOPY?
REVERSING^
WILL PUMP HEAT ONE WAY
žiaus
žmogelis
ir
25
vaiku
tė

yra
tik
parama
ir
pagelba
tė

pats save žemina.
AND COLD THE OTHER WAY.
ERATION OF "TOE
HEATS YOUR HOME IN WINTER
vas buvo suaresztuotas, už tai, vams. Mokytojas tėvams tik in
AND COOLS IT IN SUMMER!
YEP! WHEN YOU
.Darbininkai, kurie dirba kad jis nuo jaunu vaiku pri talka stoja, jis stato ant pama
e
LIVE ELECTRICALLY
to, kuris yra tėvo ir motinos
prie samstai tu knygų ar prie imdavo pavogtus daigtus.
YOU ENJOY THE DIFFERENCE!
pinigu Lankose ar fabrikuose, Los Angeles mieste polici- jau parūpintas.
jpaslwigia ar nusisuka daugiau jantai jieszkojo žmogžudžio,

Kas Girdėt

Abrahamas Lincolnas

Kunigaiksztis

DSTS
LESS,
TOO/
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— Tai, kaip czia pasakysiu! tai asz. to, nebesuprantu.
isz dvieju.
ėmė Bali ir nunesze in pulko ( sieniuose,. bet yrifišg dvi sauTen mano vagona užėmė.
j Ji pažvelgė Baliui in akis "ir — Indomu! O gal apie a!bu- velžima, o paskui nuvežė in ka- vaites mieste. Szv. buvo opera“Visos jaunos ir gražios me- viską suprato. Paraudonavo, du?!
cija, nubėgo kraujas ir mirė.
ro ligonbute.
luoja, kaip kūdikiai.” Pamanė Balys da laibiau in ja žiurėjo. Ir — Ne. Apie viena.
*
*
*
Minia pasuko in bažnyczia.
Balys. Bet kad ir tu meluoji, akimis juodu daug ko apkalbę- Ji paraudo.
Lygiai po dvieju sanvaicziu Gražuoles tėvelis eidamas
— Asz daviau tamstai ad nepažinstamoji gražuole su sa- pro szali indiave jai kažkoki laĮMETUVOJE, M., stotyje 6 — Niekai! Kur ta seni su
' ’
' — Ir ponia in Szv. stoti ?
resą. Asz sodiete, nežinau, gal vo teveliu atvyko in M., in turjpeli. Ji perskaitė, staiga persivai., ryte, priesz pat trauki-' pretensiomis dėsi! Varna! Jai L-----IL
— Važiuojame. Et, juk mu- tai labai, didele klaida.
gu. Jai turgus rūpėjo, ji buvo maine, iszbalo, iszsigando. Jos
niui iszeinant, prie 3 kliasas1 sunku buvo in musu kuopė pa|
juokdariai!
Važiuojame
—
O,
kad
asz
galecziau,
kad
atsiunsta szio to nupirkti. Tas krutinę smarkiai subangavo,
vagono lango stovėjo porele ir taikyti! Varna! Pyko Balys,
i svecziuotis! Rimti žmones taip galecziau.
o______
Jo veide radosi darbas jai labai patiko, visada; Jos veide raivesi skausmo vergyvai kalbėjosi.
— Jis pasiliko, nevažiuos. O
skausmo.
Jis
susimaustė. Pas-j szypsodama,
I
nedaro.
O,
svecziuotis,
svetl
______
"
’ "
‘
” petal.
• Ii
visados
juokdaSuaugės, kokiu 35 metu vy- ji? Pati ateis!
cziuotis!
ras, ilgiais smailais ūsais, isz-Į — Niekai! Niekai, Roli! Jai
k ui sziek tiek pasikėlė, paėmė mos ir lygstlasi ir perka. Szi sy — Sztiai jis raszo, jis, tas
—
Asz
tamstų
M.,
miestelyj
jos ranka ir palbucziavo. Pabu- ki ji buvo nepaprastai linksma. pats! O, mano laime, sztai:
blyszkusio veido, bespalviu paežiai eiti nepatogu. Ji jauna
niekada nematau.
j cziayes insikniaube in Įauga. — Sveika Jule.
į “Asz mirsztu! To pareikalavo
akiu, paprastai, bet miestisz- mergaite ir da graži.
kai apsidaręs, kažka spigino' Tuo tarpu traukinys sujudę-1
— Jis galima dažnai sutik- Ji sumiszo, nes netikėjo, kad — A, tu sesute! Sveika, svei tėvynė, ant mano kapo pasoprisikiszl Ihmas savo draugiai ir1 jo.
Į
ti. Juk tu, Roli, gerokai trotu- kas bueziuotu jos ranka.
ka! Ji sutiko savo mokyklos j diink laukiniu rožių kerąI”
arus
dildai
savo
pusnagomis
?
Į
—
O
sztai
jau
ir
Szv.,
tarė
jis
— Ir jo nebera! Ir jo nebedienu drauge.
nuolat mandagiai linkcziojo ir, Balys tyczia žiurėjo, ar vyks
I
—
Asz?
Kasdien
asz
po
dusliu
balsu.
Sudiev.
Asz
tams—
Žinai,
skubu
in
stoti,
prasulauksiu!
Jo! Niekada!
szypsojo, szypsojo. Apie ta ar ne. jr sztai jau gerokai trau -!
I
miestą!
Oho!
j
tai
paraszysiu.
tarė drauge, atveža niarsiausio
szypsena vertėtu placziai kal-J Kiniui 'bėgant, atsidarė vagono
GALAS
I
—
Ponas
tamstos
draugas?
.
beti, bet tepaminėsiu tik kad durys ir nelaimingas viengun-'
— Kada tamsta gryszi? Gal1 gynėjo karsta. Eikime.
Paklausė atsisukdama in Roli. ' ve} kartu?
jis szypsojosi taip, kaip tesi-j gyl3 dribte iszdribo žemen. “O
— Gerai, asz jau apsipirkau,
SKAITYKIT
— Taip. Nelabai senai mudu — Negaliu pasakyti.
szypso seni viengungiai, nore-' kad jis! Ne mirties nebijo!” C)!
laiko yra. O kas tai per vienas ?
buvome vienoj puotoj, Dabar i — Asz vyksiu pirmadienio 7 Užmuszo kas?
darni patikti jaunoms ir turtin- jjg isztraukes skepetuke mostą-'
r“SAULE”^
Vienas
žmogelis
vienam
važiuojava in sveczius. Mudu I valanda vakaro. Sudiev.
goms mergaitėms, isz gražes gai, mostagavo. Ir isz vagono'
j — Jis mano tėvelio geras bi7
mieste Užsidėjo bizni, jauni ir graižus? Ar ne?
niųjų.
PLATINKI!!
niekas galvos neiszkiszo ir jam
i — Sudiev. Jis atvėrė duris. ' cziulis! Buvo karininkas. Toks
O jo motere likusi namie,
—
Jis
kaip
jis,
bet
tamsta!
Tiesa, jo drauge buvo labai1 niekas neatsake.
’as! Žinai,.
Ji iszlipo, nusiszypsojo, pa-'i geras,
8
. toks proting
~
Taip sau buna,
Ji palingavo galva.
graži ir in aki krintanti! _ Varna! Varna! Varna! —
Į žvelge stacziai in akis ir lėtai asz laikiau m'ano gyvenimo lai- Siuncziant pinigus per ban
Kaip jie įgyvena nesakysiu,
—
Asz?
Asz
paprastas.
Va

pauksztele. Ji buvo aukszto Pyko Balys. Sėdžiu sztai ir
nuejo. Tame jos žvilgsnyje ma-; mG> Jei bucziau galėjus už jo kini czeki arba ekspresini mo
Ant
kito
karto
pasiliksiu.
žiuoju
in
sveczius.
Sakau,
jeigu
stogo, gražaus kūno sudėjimo,1 nuobuodžiauju, o kad ji butu,
, tesi klausymas, delko Balys jos iszteketi. Jis dau|g maustė. Juo- ney orderi in iszdavysta “Sau
Moteriszke jokios giedos
svecziuotis
vyks,
saule
vaka

les,” pridekite deszimts centu
augalota. Ji buvo auksztuju1 turecziau isz ko pasijuokti!
ne turi, ruose užtekės, lauk tamista nelydi, delko nenesze jos daik-^is> kui‘i da tebevaldo jo temoterų eiles, ne tu plokszcziu-1 Eik, žiūrėk kame ji!
tu, kaip tas nelaimingas vien vas, pats pavyzdingiausias mu prie paskirtos sumos nes musu
Žmones tarėsi taip padaryt, pirszliu.
ju, kurios anot žemaicziu, kaip — Sekanczioj stoty nueisi
gungis, delko sėdi, ne nesisto- su apylinkėj. Jis da studentas. bankos reikalauja deszimts
In kita miestą iszvaryt.
—
Panele,
duok
mums
savo
lenteles, bet isz augalotųjų. me ir isztirsime.
Bet, ar tai ne skaudu, mete centu už iszmokejima czekiu ir
ja.
adresa,
paprasze
Roli.
Galva auksztai iszkelta, veidas — Kaip ežia asz eisiu! Ei— Roli, suszuko Balys pa viską, iszvyko in frontą, o ten ekspresiniu kvitu. Busime jums
—
'Su
malonumu!
Ji
iszeme
dėkingi už tai ir neužmirszkite
kuone klasiszkas; kasos, stam cziau, bet, —
matęs ji perone, ar yra arkliai? sužeidė ir dabar, jo nebera!
Nežinau ka jau padaryt,
isz
savo
ridikulio
maža
knygųj
bios ir gaustas, bemaž iki keliu;
Ir kaip apie tai apsvarstyt,
— Yra pulko vežimas. Tur — Gaila! Žinai, kas su.ma ateityje, kada sinusite czekius
— Nia, ateis ji pati.
te ir paisziuka, parasze adresa'
krutinę graži, madų ir isztvirNe viena pora,
but mums. Palauk. Roli. nuėjo. nimi atsitiko! Asz priesz dvi arba ekspresinius money orde
— Niekai! Nereikia! Duok
ir
padavė
Baliui.
Szis
paėmė,
Itaivimo nesudarkyta; liemuo
Turi nuo Dievo kora.
Po valandėlės jis gryžo danvaites važiuoju in Szv. Ptri- rius, pridėti deszimtuka. Bet ,
laikraszti.
lieknais. Ji movėjo nertine ke
sinusite money orderiu
Nesueina in pora, tik susibėga, ne neskaitęs, insikiszo in kisze- dviem kariais vedinas. Szie pa sikiabino tas kvailas Motiejus,
Balys
pasiėmė
Vokiszka
žur

ne.
Jo
veidas
rimtėjo.
Valanda
žinai,
kur
maluna
turi,
na
tika'
P
er
P
acz
ta> tada pacztas neima
puraite, vilkėjo juoda, gerai
Paskui kas dien vyrelis
7
(1 ekstra
- iszmokejima
’
nalą
ir
insivepsojo.
Roli
kažka
visi
tylėjo.
už
money
kirpta palte, avėjo juodus czebeatsikracziau! Paskui, vagone
bobelia ėda,
mans
te.
—
Dėkui
tamstai,
nepažinsibatus ir riszejo, szilta szalika.
sutikau žmogų, kuris visu kuo 1 orderio. Acziu visiems.
Ar yra kokia rodą,
★
Prabėgo
viena,
antra
stotis.
tarno
ji
bendrakeleivi!
Juk
asz
Savo draugo kalba ji mažai te“Saules” Redyste.
mlane nustebino. Juokavome.
★
Ar gali gint,
sidomino, žvalgėsi ir nesiszyp-1 — Nuobodu. U, u! Susipurte Jeigu kada in kaili duoda? norėjau isz tamstos pasijuokti J
Asz jam pasipirszau! O, losziau
sziryt.
1
1*
Balys. Szia sueskim pusrycziu,
sojo.
role! Na ir paskui, paskui liko Pasiskaitymo Knygeles
Jeigu bobele vargt turėtu,
— Isz to kak kuto! Cha, cha! ★
me vagone vienuodu. Jis palbuO draugas kalbėjo, linkczio- Trecziojoj stoty Roli vaikszTai proto neturėtu,
i*
te
perone
ir
dairėsi.
Keleiviu
Atsiliepe
ji.
★
jo, szypsojosi.
cziavo mano ranka! Negana to, Penkios Istorijos apie Burike...»
Jeigu neturi vaiku,
I
•
I★
beveik visai nebuvo. Balys sė
—
Gal
ir
ta
Į
būti.
Oh,
juo★
žadėjo raszyti ir, Cha, cha, cha, ir Burikas, Kareivis ir Velnias;
Tegul szaukesi giminiu.
Isz vagono pro langa kart
kas.
dėjo ir vartė Vokiszka žurnalo
pirszliais atvykti. Eicziau! •Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
Tegul
toki
ražbaininka
kartėmis žvilgterėjo jaunas, lapus.
>ty Roli iszlipo1 *
'Sekanczioj
st
Narsus
ir geras ir gražus.
pameta,
pasaka); Užliekos isz Senovės
,Lį*-.. j»«e»va«J. svvo j( **
bet rimtas veidas. Kartais prie Suszvilpe.
i j '-4h t ame . Ir
padaro
jam
sairmata:,
Jos
atsidūrė
prie
stoties.
Padavimu
; Peary ant Žemgalio
lango rasdavo ir antras veidas
4
kelias stotis^Jj alis, su nepa4
Roli stovėjo tarpangy ii’ vis
O . jeigu giminiu neturi,
4 Czia stovėjo minios žmonių, (Atminimas isz keliones in Le
jaunesnis ir naivesnis, nusižinstamaja likai vienas, da la4
klaž-kur įžiūrėjo pro praviras
4 būriai kariu ir eiles szauliu. Isz dinius Krasztus). 96 pus. .
Tegul
nueina
pas
vaite,
szypsodavo ir vėl latsitraukda4
biau
ja
susižavi
ijo.
duris. Greitai uždare ir pasi Ir po byla pastato toki vyra,
4 vidaus keturi kariszkiai iszneyo.
Trys Istorijos apie Irlanda
4
arba
pradžia
—
Asz
tamst
i
pamėgau.
Bet
i
traukė. Traukinys parietėjo.
Nes
kitokio
‘
budo
ne
yra,
sze
karsta.
Orkestras
sugrojo
i
arba
Nekaltybe suspausta; Ro-.
— Klausyk, Roli, žiūrėk
i
asz neturiu teis js taip daryti! *
Tuo tarpu atsidaro vagono
Kiti
in
tai
kisztis
negali,
■A laidotuvių marsza. Kariai pa bertas Velnias; Medėjus; Kaip,
SKAITYMO
i
koks czia tipas dailinasi prie1 durys ir ineina jauna, auksztal
i
,Ba sau bėdos pasidaryti gali Kalbėjo jis.
gerbė. Žmones nusiėmė kepu Kuzma Skripkorius liko Turtos jaunuoles, tarė rimtesnysis. ir gnaži mergaite. Tai ji. Užda
...ir...
i
—
Ponas
nepažinstamasis, *
Jeigu pasiunta vyras,
•A res. Nekurie verke.
ting Ponu. 78 puslapiu,'.. 20^ u
— Senas, bet, kvailas!
i
riusi duris, žengia žingsni in
tarp musu juk tik juokai! Ji Į*
it
Tai stojasi velniais,
SAULE
PUB. CO. Mahanoy City, Pa. .
—
Ah,
žinai,
tese
drauge
to

RASZ
YMO
i
Tuo tarpu pradėjo bruzdėti vienai puse, antra in antra,
it
vėl gražiai nusiszypsojo ir pa ★★
Durnos
merginos
nekurtas,
i liau, kad ne jis, prieszai butu
konduktoriai žibintais neszini: jieszko nuoszalios vietos. Ba
------------------------------manė, kad visai ne juokai.
Paima
bile
koki
vyra
i
*
visa
szi
kraszta
nulaline.
Jis
su

labiau supuszkavo garvežimis. lys 'vyptelėjo ir lėtai pratarė.
*64 pus., Did. 5x7col
— Asz paraszysiu Tamstai
ant savo skuros,
didžiuli ' pulką irt “SAULE” YRA
'k organizavo
Ta nauja energija, rodos, rado — Czia liuosa, praszom.
it
viena indomu laiszka.
Ar
negeriau
butu,
i
Dabar
Po
25c.
it pats pirma
eidamas, priesza
atgarsi ir nelaimingajiam vien To ir tetruko. Priėjo ir atsi
'k
GERIAUSIA
— Apie ka?
Kad veluk pas ka tarnautu,
it uuveike. Nors'mus visus iszgel-į
it
gungyje! Jis da nuoszirdižiau sėdo. O kai atsisėdo labai gra
it
Ir koki laika palauktu,
— Asz nežinau. Ar apie gy ★
DOVANA!
it bėjo, bet pati sužeidė, suszaude
linkicziojo, da naiviau szypso žiai nusiszypsojo ne taip, kaip
Kol geras vyras pasitaikytu. venimą, ar apie mirti. Vienas * MAHANOY CITY, PA. itS kojas. Ilgai gydėsi, buvo ir užjosi ir karszcziau kalbėjo, nors visos, o taip kaip ji viena temo
jo klausytoja lyg ne nesiklau ka. Keista ta jos szypsena! Visi Nes ne viena skundiesi ant
savo vyro,
Jeigu nežinai kokia
sė.
žmones szypsosi, bet szypsosi
Ne vienai aszaros byra,
Jauniausia
Siuvėja
Suszvilpe.
ir szunys. Nėra dyvu, kad ne-|I
nupirkti Dovana savo
Kad negali dalaikyt,
Jaunuole inlipo in vagona; kurie szypsosi taip pat, kaip ir.
i
Tures nuo jo (atsiskirt,
Draugui ar Draugei,
viengungis innesze jos maža tie gyvulėliai. Ji szypsojosi
Tai yra geriausias būdas,
ryiszuleli ir vėl pradėjo ir kal minksztai, giliai, szirdingai!
tai užraszk jiems laikJeigu vyras negeras.
bėti ir szypsotis ir linkczioti. Jos veido bruožai visai skirtin
Jau ne viena taip padare,
— Ar daug pas mus insedo?' gai
o. raszesi skruostuose,
raszti “Saule.” Pra
kitu
Kaip
gyvuli isz namo iszvare,
A, bus nuo'bodu! Vagonas tusz-j “
j taip giliai, taip minksztai ir
Alba pati pamėtė,
linksmins jiems gy
czias, nors pasikark! Vėl
ei tarė,
tate^ |aįp szeimyniszkai, nesiraszo.
Kaip negalėjo dalaikyti.
rimtesnis ir vyresnis ’Balys. jaunUoliSj kuris jiau sziek, tiek
venimą, ant viso meJuk Dievas kožna iszmaitys,
, ,
: 7
Uoli nusiszypsojo.
yra susipažinęs su gyvenimu ir
Badu nenumarys,
to
ir
džiaugsis
isz
ta

— Galėsime ja insivilioti!
pamąstęs apie savo gusztele, ja Bet ir bobelių asz negiriu,
pamatęs,
insivaizduotu ja
vo dovanos! PrenuBa įasz jau žinau.
‘ ■ '-t
esant keletos vaiku motina,
Ant Gavėnios
Geriausia kad liežuvi
merata Suv. Valstijo
linksmai ta paczia szypsena
suvaldytu,
—t—
se metams $5.00
Vyro savo nepykintu,
Graudus verksmai arba pasi- jiems ibesiszypsant, su jais vie
Ba kaip in piktumą daveda,
budinimas prie apmislinimo nu jausmu bejaucziant.
Kitose VieszpatysBalys
niekada
da
nebuvo
to

Tada tas kaili edia.
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris
tuso, pagal senoviszka būda, kios “kates” patikės. O, kas jo Kaip vyras piktas, nutylėk,
tese $6.00. Užraszant
10c. Stacijos arba Kalvarija V Į galvoje susivijo! Jis žiurėjo in
Ir jam nieko nekalbėk,
reikia drauge ir pre
Klaidu neprikiszinek,
Jezaus Kristaus 10^. Laiszlkas ja ilga valanda, paraudo, užsiJeigu gali, susilaikyk.
arba muka musu Iszganytojaus manste; vėl 'žiurėjo. Jam ir panumerata siunsti per
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku sivaizdino ideali szeima su ja Nes jeigu boba su ilgu liežuviu,
Money-Orderi arba
Seraphiszkas officium 10^. No ir ta jos szypsena vidury. Ir Tai gyvenimas kaip su velniu,
• • •
•
•
O daugelis 'bobų in velnią
vena Stebuklingo Medaliko viskas, ka jis 'buvo maustės ir
MK
pinigais
registruotam
pereina,
Dievo Motinos Garbei 10^. Is svajojus pirma, tegavo kitokia
verte
jo
akyse.
laiszke.
*
NeapsĮleidžia vyrui niekada.
torija apie Amžina Žydą, jo ke
Anna Belle Graham, dvyli- liu ir kitu drabužiu. Ji gyveno nesne sesute, Bonnie, nors ji
lione po svietą ir liudymas apie — Panele in Szv. stoti? Pa Neturi ka žmogus daryti,
klausė
Roli.
Turi kaili szenyti,
į kos metu amžiaus mergaite, tu- Los Angeles, Calif., bet dabar daug daugiau uždirba negu su
Jezu Kristų 20^. Maldų Vaini
— Taip.
Su diržu per užpakali,
, ri labai gera ir atsakominga ji su savo motina ir sesute nu augusios merginos ir moterys.
kėlis knygute $1.00.
Saule Publishing Co.,
— Ir mes ten. Da gerokas
darbar kaipo siuvėja. Ji mote sikraustė in Miami Beach, Flo
Gerai vali.
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa.
galas. Ar nenuobodu?
rims nustato madas del sukne- rida. Ji myli žaisti su savo jauL
Mahanoy City, Pa"
... . "
” 1 ' 1 I"'—

Likimo Paszaipele
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balių (ar ant szokio sykiu su sa- dygo, kad jos gatavos mokyto ausu, kai policija užėmė tėvo ir to nabago kunigo negalima per
Bažnyczia ir pats nepaisink
vo vaikais. Jaunieji “deitus” jai akis iszdraskyti, jeigu ji tik motinos pareiga ir ta ‘ ‘ raguo daug kaltinti.
apie tikėjimą.
daro, automobiliais trankosi, pastums ta ju biesuka. O tam ta aniuoliuka” vaika biesuka Redaktorius
laikraszczio 2—‘Nesirūpink kur tavo vai
važinėja, in szokiuS eina in vaikui kaip tik to ir reikia. Jis suėmė ir in pataisų namus pa- “New York World-Telegram”
kliubus lanko su draugais ar žino kad motina ji užstos, jam tupdino. Tada tėvams tik vie sako, kad Amerikos mokslin- kas eina, (ar ka jis daro, bile tik
jis tau po kojomis nesipainio
■— Suibatoj pripuola Szvendraugėmis, kuriu tėvai visai ne tikės ir viskas bus gerai.
nas dalykas terūpi: Kad kuni cziai baisiausia klaida, padare
to Jono isz Matho.
tiktai ka nepažinsta, bet ir ne Valdžios instatymai griežtai gas vaika iszteisintu ir isz poli kai jie atskyrė Bažnyczia nuo ja. Nesikiszk in jo reikalus, ar
in jo Užsiėmimus.
»: •— Juozas Kuczinskas jįsz
mato!
uždraudžia mokytojams mo cijos nanku iszgelbetu. Tada valdžios, kai jie isz mokyklos
jphepptono likos skaudžiai su
Už tai, tėvus per daug nega kinti ar kalbėti ar net pamina- jau per vėlu! O kaslink Tikėji suolo iszbraukia “Deszimts 3— Leisk ji po devynių vaka
re po uįyęzįa, valžiotis; bus rakistas kaip taisė savo troka.
lima kaltinti, nes jie neturi pro voti Dieva mokykloje. O jeigu mo ir Bažnyežios; teisėjai ir Dievo Insakymu.”
‘
Keltuvas paslydo po apaezia
gos sziandien savo vaikams nei nevalia kalbėti apie Dievą, tai polieijantai sako, kad isz szim- Des Moines miesto, Iowa -miau namie,'
troko ir Kuczinskas likos su Plymouth, Pa. f Rože Jur- gera, nei blogiai pavyzdi duoti. mokytojas negali vaikui paro to jaunu prasikaltėliu, asztuo- valstijoje, policijos vadas sako, 4—Uždrausk vaikams parsi
kistas in krutinę, veidą ir ausi. koniene isz Hanover Township Ir mokykla ežia jau per daug dyti nors viena gera priežasti, niasdeszimts visai neina in kad, jo mieste asztuonias de vesti draugus ir drauges namo,
. ĮGydosi Locust Mt. ligoribute. pasimirė Nedėlios ryta, namie. Į nekalta. Vaikas szimta sykiu kodėl jis turėtu būti geras ir Bažnyczia. O vaikai neina, už szimts trys isz kiekvieno szim- nes jie tau viską apvers ir sutai kad tėvai neina ar visai ne to jaunu prasikaltėliu yra tersz ir tau ramybes neduos.
Y— Kita sanvaite: Nedelioje Velione atvyko isz Lietuvos 45 daugiau iszmoksta ant ulyczios teisingas.
pripuola Szv. Cyrilo Alekso; metai adgal. Prigulėjo prie^neg.u mokykloje. Ir patys mo- O kaslink tikėjimo, Bažny- paiso! O isz kitos puses, niekas “vaikai” kurie neina in bažny Tegu jie geriau pas kitus sau
Panedelyje Szv. Scholastiko; Szvento Kazimiero parapijos Rytojai yra sziandien bejiegiai. czios ir kunigu, tai ir ežia nega neateina in klebonija pasitarti czia ir neturi jokio tikėjimo. eina, ar tegu ant ulyczios sau
ptaminke Szvenęz. Paneles Plymouthe. Paliko savo vyra jiems uždrausta* nubausti vai- lima visa beda mesti. Tėvai be ir pasisakyti kad jis ta arba ta Jis per prakalbas tėvams pata “bernauja.” Tada tavo rakan
Liurdo; Seredoj Septynu Ser- Petra, 7 vaikus ir 12 anukus, įus< jįetįik gražumu gali vaika veik niekados neprisipažins darys, bet vis su ta amžina ir ria kaip užauginti nieksza “be dai bus ‘gražus, kambariai
yites Szv., Seredoj taipgi yra taipgi broli Mykolą Paulauska kalbinti ir raginti kad jis mo kad ju vaikas iszdykes ar kad sena pasaka: “Asz taip ar taip rneli” ir jauna biesuka, kuris szvarus ir namuose vieszpataus tyla. (Tukstancziai moti
kintus!. Szios gadynes motinos jis kur nors prasikalto. Tik ta padariau. Mano vaikas taip ar jiems sarmata atnesz:
Abrahamo Lincolno Gimimo isz Shenandoah, Pa.
taip apstavoja savo tuos aniuo- da tėvai ir vaikai jau pas kuni taip padare.” Tai ežia jau nei
1—Nemokink savo vaika jo nu jau per vėlai suprato, kad ta
Diena, bankai ta diena bus už
daryti; Ketverge Szv. Katari 100 AMERIKIECZIU liukus, kuriems jau ragai isz- gą bėga, kai jau inklimpo ligi Tikėjimo, nei baižnyczios, nei kio tikėjimo. Nevaryk ji in
(Tasa Ant 2 Puslapio)
nos Ricci; Petnyczioj Szv. Va
VAŽIUOJE IN
lentino, M., Subatoj Bl. Claude
Golomb.- .
MOSKVA
•.■sr
. i.r
— Seredoj pripuola ’Ame
-------------------rikos Szvente, Prezidento Ab(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Tahomo Lincolno gimimo die
<®PBB WT4
na. Visi bankai bus uždaryti. savo sztabo ir patarėju; už tai j
Prezidento Lincolno žmona jis tiek daug mokintu žmonių
iszpranaszavo savo vyro mirti su savimi vežasi. Ir ne visi jo
net dvejais metais pirm negu patarėjai ir pagelbininkai pa-'
jis buvo nuszautas. Jo žmona, reina isz Washington©. Jis in
kaip ir musu moterėles szian talka pasikvieti daug užsienio
dien laibai tikėjo in burtus Jr dipliomatu ir atstovu, kurie
sapnus. Prezidentas Lincolnas yra susipažinę su užsienio rei-1
Z \®WGaSE35S|
pats papasakojo kaip jis viena kalais ir klausimais.
vakara nuėjo gulti kad pasilsė Moskvos Konferencija bus
tu, nes jis ka tik gavo linksmas daug svarbesne negu buvo
žinias kad jis laimėjo rinkimus. New York Konferencija. Ir
Jismiegodamas susapnavo ir Moskva baisiai toli nuo visu ki
ėavo sapne mate du savo pavi tu apgyventu miestu ir kraszdalu ar paveikslu, ’bet vienas tu, ir už tai Amerikos Sekreto
buvo aiszkesnis už kita. I} rius Marshall tiek daug žmonių
su savimi vežasi.
Kai jis savo žmonai isz ryto
papasakojo apie savo keista
VAIKAI
sapua, ji tuojau-s nusistvere už
sapnininko ir iszaiszkino ta sa
PRASIKALTĖLIAI
vo vyro sapna. Ji sake kad pirmas aiszkus paveikslas ręiszSakyti kad tėvai yra kalti už
kia kad jis bus iszrinktas Pre
yaiku prasikaltimus yra labai
zidentu ir gerai valdys; antras,
lengva, bet, ne visai teisinga. ■
heaiszkus paveikslas reiszkia
Kaltinti mokyklas taipgi laibai
kad jis bus antru kartu in Pre
pigu ir lengvai, ir tėvams nors
zidento vieta iszrinktas bet nekiek ant szirdies lengviau, jei
iszteses, pasimirs būdamas
gu jie įgali in kita pirsztais ba
Prezidentu. Taip ir atsitiko,
dyti. Bet ir ežia ne visai teisin
taip ir buvo, ir nuo to laiko visi
ga! Da kiti kaltina Tikėjimą iri
visur aiszkindavo kaip per sapBažnyczia. Jie sako kad Baž-j
nabuvo pasakyta Lincolnui ka
nyczios ir kunigo darbas ir pa
da ir kaip jis pasimirs. Lincol
reiga vaikus gerai ir dievobai
no gimimio diena Vasario
mingai iszmokinti. O jeigu ne,
(Feb.) 12 d.
not only that, but where it was possible the
Many a time over there I’ve watched the
tai tuszczias Tikėjimas ir ne
Company took into account the training and
people
of
other
lands.
People
without
the
reikalinga Bažnyczia. Ir ežia
Shenandoah, Pa. — Advoka
new skills 1 learned in the service. Even if I
hope or the dream of tomorrow. People
| yra seszelis tiesos, bet, toli gratas Edvardas G. Bobfoinas, Wareturned to the old job 1 still got the pay
hungry for a . . . little freedom . . . and
I žu, ne visa tiesa.
i
terlbury, Gonn., numirė Paneraises that would have been mine if 1 had
i opportunity!
been here straight through. There was no
delyje, Szv. Marijos’ ligonbute, Jau seniai praėjo tie laikai,
What
a
thrill
to
come
back,
and
find
op

hedging! No run-around! The cards were
kada
tėvas
ir
motina
po
savo
kttr jis sirgo per koki tai laika,
portunity
right
in
my
hands
.
.
.
here,
at
right on the table.
Ginies Shenadoryje, jo motina sparnu, po slavo ranka; po savo
Pennsylvania
Power
&
Light
Company.
p. Marie Bobbiniene gyvena valdžia ir priežiūra galėjo savo
And another thing
ant 207 N. Main Ulyczios. Ve- vaikus laikyti. Dabar vaikas
I like the way the Company opened up to
lionis apleido miestą apie 40 daug daugiau laiko praleidžia
JOHN. A. MOYER
veterans . . . whether they worked here be
.metu aldgal.. Laidotuves in- svetimųjų tarpe negu su savo
Sure I could have my old job back . ..
“
There
’
s
nothing
like
life
in
the
fore, or not. Brother, I’m telling you, it was
VVyko Ketverge ir palaidotas: tėvais. Sziandien, vaikas ir
the law provides that for every G.I.
old home town with the security of a
a real welcome home. It’s great to be back!
. Waterbury, Conn. Taipgi pa mergaite turi per daug visokiu
good job with a good company,” says
But
here
at
PP&L
it
isn
’
t
limited
to
John A. Moyer, an Inspector and
liko savo paezia Marie (Po tė. užsiėmimu ir iszejimu, kur teClerk, First Class, who works in the
what the law gave me. For the Company and
,
vo
ir
motinos
priežiūra
jokiu
vais Mary Fay), Waterbury,
Here at PP&L, today, nearly one-fifth of
Shenandoah Division Office.
the
Employees Independent Association,
our entire Company are ex-service folks and this
•Conn., dvi dukterys; du sunu; budu negali pasiekti. Tėvams
John’s lifetime has been spent in
through negotiation, made it a lot more.
proportion seems to grow greater with each
.trys. seserys ir viena broli. tiesiog skaudu prisipažinti,
Frackville, and he now lives at 10
passing week. Meanwhile, one-third of our re
South Fifth Street. Among the others
turned veterans hold bigger jobs than before the
Ana diena garnys pali kad jie savo vaikams visai ma
They
made
it
easy
for
me
to
pick
up
my
John works with are Sylvester E.
war.
žai
reikalingi.
Sziandien
vaikai
ko, sveika ir patogia dukrele
old age retirement policy right back to the
Runkle, of Frackville, and George R.
These facts reflect, in part, this Company’s
Kaufman of Mount Carmel.
(uej . pons. Ed. Tacielauskam, parbėga namo tik užkasti, iszdate 1 first took it out. Time in the service
war years promise to its folks who left to serve
simiegoti ir lapsirengti. O kad
Like the rest of us here at PP&L,
Shenandoah Heights,
counted toward my seniority ... and toward
in the armed forces . . . the sincere promise that
these men live in the area in which
there would be opportunity for them when they
ir namie koki vakara pabuvo,
my
insurance,
and
vacation-time,
too!
If,
a-r-’- Ed. Karaliene, Feliksas
they serve. We are all home-town
returned, that it would be “great to be back** at
tai net ir namie tėvai jam ne
while I was gone, a better job had opened up
PP&L.
folks.. . your friends and neighbors
Jurkonis isz miesto, ir Helena
• for which I had the stuff ... I got it. And
reikalingi, nes jis prilipęs prie
.. . and your fellow citizens!
Kutsavicziene isz Girardvilles
radijo klausosi “džiazo” ar
turėjo operacijas Locust Mt.
kokios pasakos, ar akis inkni■Jigonbute.
bes in kokia knyga skaito. - j

Žinios Vietines

parapijos. Jo pati Ona mirė
devyni metai adgal. Paliko
du sunu: Vincą ir Alberta
mieste; dvi dukterys: N. Linkiene isz William Penn ir A.
Subalauskiene mieste; taipgi
tris anukus. Laidotuves atsi
buvo Petnyczioje, 9-ta valanda
ryte ir palaidotas parapijos
kapinėse.

p

be back"

s great

Frackville, Pa. f Kazimieras Vaikas mokinasi mokykloje
Kalbaszius gyventojas nuo 243 be savo tėvo pagelbos; jis viso
|So, Main ulyczios, numirė Pa kius “sportus” loszia be savo
gedėlyje, 11:30 valanda ryte tėvo patarimo ar pamokinimo;
iDanrville ligoribute.
Gimęs jis ant “moving pikezieriu”
Lietulvoj. . Per daugelis metu eina su kitais draugais. Szian
įdirbo angliakasyklose. Prigu dien, jau visai negirdėtas dąiglėjo prie Apreiszkimo P. M. tas, kad tėvas ar motina eitu in
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