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Prez. Ir Laikrasztininkai

WASHINGTON, D. C. — I 
prezidentas Trumanas nusi-J 
szypsojo ir linksmai pasveiki
no visus korespondentus ir 
laikrasztininkus: “Na, gerbia
mieji, sziandien sueina lygiai 
fezimtas sykiu kai mes sueina
me pasiszneketi ir pasitarti. 
Asz nieko indomaus neturiu 
sziandien jums praneszti. Bet 
gal jus norėtumėte manes ko j 
paklausti?”

Henry Ford

Laikrasztininkai tokio malo
naus pasveikinimo nesitikėjo, 
nes jie vis neužmirszo kaip 
Prezidentas Rooseveltas juos 
daug sykiu iszbare ir net ap-

Milijonierius,
Darbininku Draugas

klaida labai gražiai atitaisė. 
Kai jis tapo Amerikos Prezi
dentu, jis stengėsi būti per 
daug isztikimas savo drau- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

500v
Pagerbia Mokslinczius

$

DETROIT, MICH. — Henry,
i rl Onei -jo 1durnino. Viena korespondente, Fordas, kuris buvo didžiausias J 

May Craig, kuri raszo del pen-, fabrikantas, ir kuris tiek daug 
kiu laikraszcziu Maine valsti- iszradimu del automobiliams'
joje lipszniai paklausė Prezi- j padare, pasimirė Panedelyje, 
dento: “Asz norecziau žinoti, H ;40 valanda naktyje, kamba- 
kaip Prezidentas Trumanas1 ryje kjir tik kelios žvakes
žiuri in mus ir ka mano apie 
laikrasztininkus.

spragsėjo ir aliejaus lempos

Kari P. Billner, po kaire, 
isz Philadelphijos, Pa., buvo 
iszkilmingai pagerbtas ir jo 
darbas buvo vieszai inverti- 
nas del jo iszradimu. Frank
lin Institute jam suteikė 
garbes ženklą, nes jis iszra
do kaip geriau maiszyti ei
me nta.

Edgar H. Dix Jr., isz New 
Kensington, Pa., po deszine 
taipgi už savo darba ir pasi- 
szventima buvo pagerbtas. 
Jis iszrado kaip geleži ir alu
minum, (isz kurio beveik vi
si podai yra dabar daromi,; 
apsaugoti nuo suradimo.

Czekoslovakijos KonsulasGeza 
Rac Pasmaugtas Paryžiuje; 
Viesulą Padare Daug Bledies 
Oklahoma Ir Texas Valstijose; 
Žemes Drebėjimas Pasadena, 
Calif,; J, Lewis Vėl in Teismą

HENRY FORD

dege, nes elektra buvo viesulos 
ir lietaus nukirsta ir sugadin-

Amerikos Sekretorius
Visu Gerbiamas Moskvoje

WASHINGTON, — Eina gandai kad 
valdžia pareikalaus, kad valdžios teisėjas T. 
Alan Goldsborough atnaujintu ir sugražintu ta 
nubaudima su kuriuo ji buvo spsudines Mainie
riu Unija už prasižengimą priesz valdžios insa- 
kymus kai jis iszszauke anas straikas Minksztu 
Mamose, Gruodžio (Dec.) menesyje.

Valdžios advokatai szauks 
Lewisa in teismą ir kaltins ji 
už savo žodžio sulaužinima ir 
neiszlaikyma. “Jie sakys ir 
priparodys, kad Lewisas taip 
pat daro kaip ir per straikas, 
patardamas mainieriams neei
ti in darba pakol mainos bus 
daug saugesnes.”

Augszcziausias teismas buvo 
ta didele bauda sumažinęs net 
ligi 700,000 doleriu su ta san- 
lyga, kad Lewisas susitaikius 
ir nestraikuos. “Lewisas savo 
žodžio neiszlaike.” 

i Lewisas, kalbėdamas in Se
natorius prasze, kad visi in szi
ta klausima protingai žiuretu. 

j Kai jis pareikalavo, kad visos 
I mainos butu uždarytos už tai 

kom’l kad j°Se yra PaV0BnSa dirbti, 
' jis visai neprotingai pats pasi
elgė. Nėra tokio darbo kuris 
nebutu pavojingas. Jeigu vie
nas žmogus užsimusza beva
žiuodamas automobiliu, tai 

j reiszkia, reikia visiems už- 
I drausti važiuoti su automobi- 
! liais!
j Lewisas ežia labai gudriai

300,000Tele.
Darbininku

Straikuoja
MOSKVA. — Isz Moskvos 

Koferencijos nei vieno gero žo
džio neiszejo, tenai nieko ne
buvo nutarta. Bet vienas daly
kas labai asztriai paaiszkejo: 
Amerikos Sekretorius Mar- 
shallas yra visu gerbiamas ir 
visu apstavojamas.

Amerikos Sekretorius Mar
shall nieko taip jau inspudingo 
ar naujo in Konferencija nein- 
nesze, nieko taip svarbaus ne
pasakė, jokios garsios prakal
bos nedave, bet visi susirinku
sieji ji labai gerbia ir pilnai in- 
vertina, ne del to, ka jis pasakė 
ar padare, bet, del to, kad jis 
moka kada nutylėti ir pasi
klausyti ir tik retkareziais sa- nas laukia kad Amerikos^ ninkai furį panevalia derintis 
vo žodi isztaria. Sekretorius pasipraszytu tos ir susitaikinti.

shallas prasitaria, ir ka pasa
ko tai jis visus nustebina, nes 
niekas isz anksto negali pasa
kyti, ka tas Amerikos Sekreto
rius pasakys ar ko jis pareika
laus. Jis su visu savo sztabu 
niekam nieko nesako ir su nie
ku nepasitaria, ir už tai, niekas 
negali pasirengti jam isz anks
to atsakyti, ar jam kelia pa
kirsti.

Visi kiti atstovai jau pa- 
reiszke savo norą pasiszneketi 
su Stalinu. Amerikos Sekreto
rius nieko nesake. Jeigu Stali-

Prezidentas Trumanas gar- 
i džiai nusijuokė. Jis pasakė kad 

jam visi laikrasztininkai labai 
patinka, kad jis nieko negali 
nei priesz viena pasakyti; kad 
jie labai teisingai viską skelbe 

1 per visus metus ir buvo labai 
teisingi ir geri jam.
Visu akyse kai jis staeziai pa- 
reiszke kad reikia Rusija su- 
jie mate ir rasze kad Truma
nas per mažas žmogus tokia 
augszta vieta palaikyti. Ir visi 
Žmones Amerikoje ima sakyti 
kad Trumanas žino ka jis daro.

Laikrasztininkai prisipažino 
Trumanui, kad jis labai pakilo 
užkirsti kelia.

Ir laikrasztininkai, isz savo
puses prisipažino kad jie dabar /a>
daug labiau gerbia ir invertina Fordas buvo 83 metu am- 
iPrezidenta negu pirmiau, kada žiaus- Kai Jis Pa^mire jo szei- 
laikyti, ir ypatingai kai jis pa-J myna n^alej° kitiems Pa
skelbė kara priesz Komunistus neszti> nes net ir telefonai buvo 
(Amerikoje. Kiti valdovai, ir nukirsti.
net prezidentai nedryso taip1 Jis tik sanvaite atgal buvo
•Vieszai iszeiti priesz Komunis-I sugryžes isz savo dvaro Geor- 
tus. Jo pareikalavimas kad gia valstijoje, kur jis jautiesi
'Amerika stotu Graikams ir svedias ir linksmas. Visa jo vendina ta priežodi, kad tyla naS) kaįp fa suviliota mergele, 
[Turkams in pagelba priesz So- szeūnyna huvo iszvažiavus, ir yra geriausia byla. Niekas toje įr vartelius nurymuos ir akeles 

į Vietus padare jam milijonus'kai jis Pasimire vien tik jo, konferencijoje nežino ka Mar-'
(draugu. Paskui kai jis aplaužė žmona> 80 metu amžiaus buvo

NEW YORK, N. Y., — 
Tarp 300,000 ir 350,000 darbi
ninku paliko savo darbus Tele
fonu ofisuose ir sustraikavo. 
Tik devyniose valstijose szito- 
kie darbininkai nestraikuoja, 
nes t'enai jie turi savo unijas ir 
nepriguli prie tos unijos kuri 
szitas straikas iszszauke.

Virginia ir Indiana valstijo
se darbininkai nestraikavo, nes 
tos valstijos turi instatymus 
kurie nepavelina darbinin
kams straikuoti darbuose ku-

Dabar vėl Lewisas eis in 
teismą, vėl valdžia pinigus dės 
advokatams ir Lewisas pils pi
nigus savo advokatams. O val
džios pinigai eina isz darbinin
ko kiszeniaus, ir Lewiso pini
gai eina isz darbininko kisze
niaus. Tai nepaisant kas ta by
la laimes ar pralaimės, darbo 
žmogelis visus kasztus isz savo 
kiszeniaus užmokės.

nas nori su juo pasiszneketi, tai rįe iįeczia viso miesto tvarka ir 
Stalinas žino kur jis gali Ame-j gerovet Instatymai ten reika- 
rikos Sekretorių rasti. O Stali-( iauja kad kompanija ir darbi-

I imi pa-j
Sekretorius pasipraszytu tos įr susitaikinti, 
garbes su Rusijos valdovu su- 

Sekretorius Marshall ingy- sitikti. Bet iszrodo, kad Stali-

Duoda Ubagas
UbagaujaI New Jersey valstijoje val- 

| džia paėmė visus telefono ofi- 
sus ir pranesze darbininkams s

1 kad dabar jie valdžiai, ne 1
i panijai dirba. Gubernatorius 
Į Alfred E. Driscoll vieszai pra-

Marshallas gal kada vėliau sze visu darbininku dirbti ir 
ir ramaus žmogaus bijosfkaip Pareiksz savo norą susitikti su neeiti ant straiku. Bet darbi-
velnias szvento vandens Mar-1 Stalinu, bet dabar ir Stalinui ninkai visai nepaklausė Guber-

-J neramu ir Sovietams pikta,1 natoriaus, nes szitoje valstijo-j
Sekreto-lkad tas Amerikos Sekretorius j e nėra uždėta jokios bausmes

- • - I nesiskubina, kaip kiti. į del prasižengimą priesz szita
Sekretorius Marshall labai instatyma. i , . . . . v. . . . • — ■>------------- -

' Gubernatorius Vai Petersok,1 elgiaS1’. J1S gera' Zįno kad1Jei’l kaimynams parode kad labai 
. Byrnes labai Nebraska valstijoje tuojaus gU ma;nieriaį dlrbs Pako1 Ju: patartina ir naudinga turėti to- 

megdavo kompanija ir su vi-1 pranesze kad jis kreipiasi in! kontraktas užsibaigs, tai tato, kius gerus draugus kaip Yugo- 
sais norėjo draugauti ir ant valstijos taryba ir reikalauja* omPaniia tures gana* ang 1U slavija ir Rusija, isz kur plau- 
vakaruszku eiti. Jis visus vai-! kad butu investa instatymas de^ kebu menes^u visai ne- kįa turtai ir maistas kaip isz

pražiūrės, ir vis tik lauks ir ne- 
;hall mansto, ka jis rengia ir sulauks.

John Lewisui ragus, ne tik fab- Prie 1° lovo3' Jo vienatinis su’ kada jis ko pareikalaus. Dip-Į
liomatai ir Politikieriai tylausrikantai bet ir milijonai darbi- nus Pas™ire 1943 metuose, ta- 

ninku pripažino kad Trumanas da tevas in darba nors Jis
I vis norėjo daugiau laiko pa

ir shallas iki dabar laikosi prie 
buvusio Amerikos j

pa- riaus tvarkos ir pats mažai ka'

įyra žmogus su kuriuo reikia 
skaitytis.

Ir mes “Saulėje” iszbareme
Trumana kai jis leidosi būti vi- daryti automobiliu kuri pa- sako ar pataria. Jis leidžia ki-j

szvesti saviems reikalams 
palikti darba.

Fordas buvo pirmutinis

su stumdomas. Bet dabar kai1 prasti žmones
ui u iku.il pa- saJkU ai paiaiia. Jib įsiusią m-j M^ikicuuiiuo xvAoaonan įauai 
iszgalejo pirk- tiems kalbėti ir prakalbas sa-' skiriasi nuo buvusio Sekreto-j

jis atsistojo ant savo kojų ir tįs. jįs pirmutinis paskelbė kad kyti, o pats tik klauso ir nieko riaus Byrnes, 
veda savo darba kaip Prezi-. vįsį darbininkai jo fabrikuose nesako. mėgdavo koirr. L, ....dentui reikia, ir mes su tais furį gaufi mažiausiai penkis 
laikrasztininkais invertiname dolerius ant dienos, kada dar- 
ir giriame savo Prezidentą. Jis bininkai dirbo už du ar tris do- 
dabar stengiasi padaryti ta, ka ierius.
Rooseveltas turėjo padaryti į Kai Fordas buvo tik keturio- 
deszimts metu atgal, bet nega-,Įjkos metu, jis sau insitaise ir 
Įėjo ar nedryso: Komunismui pasistate maszina, (inžina) ku-

Trumanas savo didžiausia',

Atstovams nesmagu ir ne- _  __ _____ ...
jauku derintis su tokiu augsz-, szįno įr buvo visu vaiszinamasJ priesz tokias straikas.
tu karininku, kuris vien tik Marshallas su visais mauda-j Telefono darbininkai Kana- 
mandaguma visiems rodo ir Su gįaį apSieina, bet nei su vienu doje nestraikuoja ir visai neke- 
visais mandagiai ir kaip tikras neužsideda, nieko pas save ne- tina stoti Amerikos telefono

Džentelmonas ’ ’ apsieina.

(Tasa Ant 4 Puslapio) O, isz kitos puses; kai Mar
sikvieczia ir niekur pe cs neei- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
darbininkams in talka.

- (Tasa Ant 4 Puslapio)

BELGRADE, YUGOSLAVI- 
JA. — Komunistas Marshal 
Tito, Yugoslavijos diktatorius, 
keli menesiai atgal iszkilmin- 
gai ir su pasididžiavimu iszda- 
lino daug kviecziu ir maisto 
savo geriems ir isztikimiems 
raudoniems kaimynams, Alba
nijai ir Rumunijai. Jis tiems

paisius kaip ilgai mainieriai 
straikuos. Jis už tai, dabar, no
ri visokiais budais trukdyti 
mainieriu darbus, kad nebutu 
galima anglių prisikrauti del 
to laiko kada mainieriai strai
kuos.

aitvaro palaimintos klėties.

Ne taip seniai, tas pats vai- 
szingas ir duosnus Marshal 
Tito savo kita ranka isztiese 
Amerikai ir prasze iszmaldos.

I

(Tasa Ant 4 Puslapio)

m.
'.Lv.i.V. ■■../l.nr.į.
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Kas Girdėt
aszarotomis akimis pasakė: 
‘ ‘ Mums labai sunku ir baisiai 
skaudu negryžti in savo tėvy
nė. Bet mes nieko tenai daJbar 
neturime. Jeigu Lietuva vėl

Vienas žmogus labai inpyko taptų “Laisva ir Nepriklauso-

_______ X •''' >

Peczius Sako Puodai, 
Kad Jis Juodas

ant kurios parasze: “Asz 
siuneziu vaika in mokykla 
idant tamistiene ji mokytu- 
mei, o ne uostyt!”

kad jam reikia tiek daug taksu 
mokėti. Jam taipgi ’buvo pikta 
kad tiek daug žmonių turi poli- 
tiszkus darbus už kuriuos tak
sonai turi mokėti. Tai kai jam 
reikėjo savo taksas užsimokėti 
jis atnesze in Missoula mieste
lio, Montana , valstijos taksu 
o f įsa $9,099. Visus tuos pinigus 
jis atnesze in maisza nes jis (bu
vo juos visus iszmaines in cen
tus. Darbininkai taksu ofise 
dirbo visa valanda pakol pa
tikrino tu centu skaicziu.

Trumpa pasaka: Du vaikai 
mokinosi mokykloje. Vienas 
gerai ir sanžiningai mokinosi 
ir ruoszesi in darba kitus mo
kintu Antras, nieko nepaisė 
apie mokslą, (bet žaidė “beis
bole ir “good time’’ turėjo. 
Abudu užaugo. Pirmas, tapo 
mokslincziu ir kitus mokino, 
antras tapo beis-bolininkas. 
Pirmas, sziandien gauna 1,800 
doleriu in metus, antras gauna 
$80,000 in metus. Mokslinczio 
žmones nei vardo nežino, ji ne- 
pažinsta, antras yra visos 
Amerikos garbinamas. Pasaka 
ir baigiasi, ir musu vaikai isa 
szitos pasakėlės mokinasi!

Laikrasztininkai dabar 
szposus kreczia apie Ruskius ir 
apie Stalina, kuriems blusos 
numirė kai jie iszgirdo ta tiek 
lemianti balsa, isz Washingto- 
no. Jie, Ibaikaudami sako kad 
Stalinas pasiszauke Sekreto
rių Marshall pas save ir jo sta
cziai paklausė: “Kiek tu 
sprogstancziu “Atom” 'bombų 
Amerika turi?”

“Matai, Gerbiamasis Stali
ne,” pąsiaiszkino Sekretorius 
Marshall, “mes tik penkias 
bombas turėjome; dvi tas 'bom
bas paleidome ant Japonu ir du 
didžiausius ju miestus su dul
kėmis sumaiszeme. Dabar mes 
po vięn.a tu bombų pasiuntėme 
Graikams ir Turkams. O viena 
da laikomeis.” Stalinui pypke 
isz dantų iszkrito.

Kai paprasti mužikai prie 
konferencijos duriu pamate 
tuos keturiu didžiųjų vieszpa- 
tyscziu atstovus jie maž-daug 
szitaip apie juos kalbėjo:

Francuzijos Bidault: Mažas 
nabagas žmogelis, jis paklys 
tarp tu didžiūnu.

Anglijos Bevinas: Sztarkus 
ir poniszkas žmogus.

Amerikos Marshallas: Gar
bingas ir galingas ‘žmogus ku
ris moka kaip tylėti. Jis taip 
drąsiai eina, kad sakytai jis sa
vo kiszeniuje neszasi ta Sprog- 
stanczia “Atom” Bomba!

Rusijos Molotovas: Malonus 
ir piielaszirdingas žmogus; 
dąug gražesnis už visus kitus. 
(Mums prisimena gnaži Lietu- 
v iszka dainele “Gražus 
Pąuksztįs Peleda”).

ina, ’ ’ tada gal ’ ’

Rusijos Raudonosios Armi
jos kareiviai Balkanuose aplei
džia savo karininkus ir pabė
ga. Jie taip daro už tai kad at
ėjo insakymas jiems gryžti in 
Rusija. Jie nenori gryžti namo, 
del dvieju priežascziu: vieni 
priprato prie geresnio ir lais
vesnio .gyvenimo svetimuose 
krasztuose, o kiti stacziai bijo
si to savo kraszto rojaus. Ne 
tik paprasti kareiviai aplei
džia Raudonąja Armija, >et 
daug karininku su visais savo 
kareiviais dingsta kalnuose.

Burtininkai Ciesorių perspė
jo, kad jam pavojus gresia Ko
vo (March) menesi per menu
lio pilnati. Nors tas Ciesorius 
intikejo tiems 'burtininkams, 
bet negalėjo apsisaugoti, iszsi- 
gelbeti.

Ir dabar Kovo pilnatis pasi
rodė pavojingas, audringas ir 
maisztingas.

Anglijos, kraszta nuo vieno 
galo ligi kito sniego vietros su
po ir kamavo, potvaniai ir že
mes griuvimai baisiai daug 
bledies padare, namus nunesze 
ar sugrove ir daug žmonių isz- 
žude.

Tirsztas sniegas ir 'baisios 
pūgos užklojo Airiu žeme ir ne
buvo galima del Szvento Pat
rinko szventes iszsiunsti zuikio 
rugsztynes, ar kiszkio kopus
ius, “Shamrocks” Airisžiams 
Amerikoje, kaip yra paprotys.

Naples mieste, duonkepiai 
inpyko nežinia ant ko ir insi- 
lauže in Universiteto knygyną 
ir tenai visas knygas sudegino.

Mokslinczius Ruskis, Peter 
Kapitza, kuris ilgai ir isztiki- 
mai darbavosi pagaminti Rusi
jai sprogstanczia “Atom” 
bomba, parasze ir iszleido kny
ga apie tokius Sovietu iszradi- 
mus. Jau beveik metai kai ėjo 
gandai kad szitas profesorius 
buvo isznykas. Bet matyti kad 
Kovo vėtros ji ir jo knyga in 
laikraszczius atpūtė.

Vienam Vyskupui Anglijoje 
tos Kovo vėtros ar tas Kovo 
pilnatis visa protą iszpute ar 
isztrauke ir nabagai protą su- 
maisze. Jis skelbia kad reikia 
isz tikėjimo iszkasavoti visas 
pasakas ir pasakaites. Ir tos 
pasakos, anot jo, yra Nekaltas 
Paneles Szyencsiausios Prasi
dėjimas, Kristaus isz Numiur- 
siu Prisikėlimas ir kūdikiu 
kriksztas.

Molotovas, kaip Sekminių 
versziukas straksėjo Moskvoje 
pakol Prezidento Trumano 
'balsas isz Washingtono šukele 
audra Rusijoje.

Rusijos tikslas: ankscziau ar 
vėliau visa svietą užkariauti.

Lietuvaites Marijos Kuksz- 
tąites paveikslas buvo indetas 
ip New York Times laikraszti. 
Jį buvo paimta in nelaisve ir 
iszvežta in Regensburg dirbti 
vergystes darbus. Szitos septy
niolikos metu Lietuvaites tėve
liai pasimirė Tauragėje, priesz 
kara. Vokiecziai paėmė ja in 
nelaisve, kur, kaip ji sako bu
vo “labai blogai.” Kai laik

Earl Denman, Miami mieste, 
Floridos valstijoje pasiuntė sa
vo taksas in taksu ofise. Jis bu
vo iszrokaves kad jam reikia 
pasiunsti $478.20, Jis taip ir 
padare. Už keliu sanvaicziu jis 
gavo laiszka isz valdžios su pa
staba kad jo taksos yra 
$478.21. Žmogelis greitai pa
siuntė per paczta ta viena cen
tą.

Politikierių bąisiai sunku

WASHINGTON. D. C. —
Visas Amerikos krasztas nu
liūdo kai iszgirdo apie ta bai
sia nelaime Centralia mieste- 
ylje, Ilk, kur szimtas ir vienuo
lika mainieriu žuvo mainose. 
Mainieriu bosas, John Lewisas 
per krokadiliaus aszaras, tin
kamai ir stipriai apraudojo to 
nelaimingu mainieriu žuvimą 
ir pirsztu rode in darbo sekre
torių Krug. Jis valdžios atsto
vą kaltina už tu mainieriu mir
tis ir sako, kad valdžia žinojo 
apie szita gresianti pavoju ir 
nieko nedarė; valdžia turėjo 
szitękiąs mąinas uždaryti ir 
neuždare. Už tai valdžia ir val
džios atstovas, Krug yra kal
tas už tu mainieriu mirtis.

Lewisas per visa valanda 
aszaras liejo ir aiszkino kaip 
mąinieriai skursta, vargsta ir 
mirszta mainose. Jis iszdeste ir 
iszaiszkino kokie baisus pavo
jai laukia mainierio kai jis len
da po žeme. Jis prakeikė ir isz- 
koliojo valdžia ir visus biznie-’ 
rius, fabrikantus ir kompani
jas.

Ka Lew,įsas pasakė yra 
szventa teisybe. Bet, isz kitos 
puses ir pats Lewisas nėra 
koks isz dangaus aniuolas. Be
veik visas jo turtas yra indetas 
in minksztos anglies kasyklas. 
Ar jis drystu nors žodi prasi
tarti apie tas kasyklas, kur jis 
turi tiek daug szieru ir stocku?

Kaip tik to Centralia mieste
lio kasyklose John Lewisas la
biausiai kariavo ir paszesi vi
sus mainierius inraszyti in sa
vo unija. Jis priesz paežius 
mainierius paskelbė kara ir in- 
dejo visu kitu maįniėriu $300,- 
000 kad sumusztu ir panaikin
tu mainieriu unija ir savo uni
ja ten investu. Jis tuos pinigus 
sumokėjo vienam kasyklų san- 
viniukui, Cąrl Eishoff kad jis 
savo mainas uždarytu ir mai
nierius iszvarytu isz darbo 
kad jie Ibutu priversti prisira- 
szyti prie mainieriu unijos. Ta
da jis nieko nesąke apie visus 
tuos pavojus kurie dabar yra 
taip keliami in virszu.

Lewisas pamirszo ar neatsi
mena kad atsitiko Herrin mies
telyje, 111., visai arti prie Cen
tralia miesto. Czia kelios kom
panijos pradėjo anglis kasti 
nuo virszaus. Lewisas su savo 
unijos padupezikais nubarė 
tuos darbininkus sustabdyti. 
Lewiso padupezikai apsupo 
kompanijos darbininkus, isz- 
vedę juos ant lauko ir visus nu- 
szove, nužudė kaip Naciai dare 
Vokietijoje.

Szitoks žmogus, dabar pirsz
tu rodo in Dgibo Sekretorių 
Krug ir ji kaltina už tą Centra
lia nelaime.

Iki sziol, nei vienas politikie
rius nedrysta pasiprieszinti 
John Lewisui! Trumanas jam 
syki kelia pastojo; jeigu Tru
manas da antra karta iszdrys- 
tu John Lewisui, mainieriu bo
sui ir visu darbininku diktato
riui kelia pastoti ir jam ragus 
aplaužyti, jam 'butu užtikrin
tas ateinaneziu metu rinkimas. 
Nes visiem jau ligi gyvo kaulo 
insipyko John Lewiso, mainie
riu boso prasiszokimai.

Butu galima visi puslapiai 
priraszyti kaip Lewiso padup-

mę Centralia miestelyje priesz 
darbininkus.

Lewisas dabar gali visa ko- 
sere rėkti ir spiegti priesz val
džia ir priesz valdžios atsto
vus,bėt jis pats nei biski ma
žiau nekaltas kaip ir kompani
jos ir valdžios atstovai. Jis tik 
garsesne gerkle turi ir moka' 
kaip garsiau bliauti. Bet jeigu 
mes norim surasti kas kaltas 
kad tiek daug- j ’.kaltu mainie
riu žuvo tose kasyklose, mes 
kaip ir Lewisas, galime pirsztu 
prikiszamai rodydti ir prasi
kaltėli: kaip Lewisas prisztu 
rodo in žmogžudį Amerikos 
Darbo Sekretorių Krug, taip 
mes pirsztu rodome stacziai in 
Lewisa ir sakome kad ne kas 
kitas, kaip Lewisas kaltas. Jis 
mainierius valdo ir už nosies 
veda. Jeigu jis žinojo kad tos 
mainos yra tokios pavojingos, 
“tai kodėl jis jas neuždare?” 
Jis ant visu kitu pusiu yra toks 
galingas, jis gali visas mainas 
uždaryti, tai kodėl jis tas Cen
tralia mainas neuždare? Jis 
gauna laibai gera alga isz mai
nieriu, kad jis maiiiieriu reika
lus prižiuretu: “Tai kur jis bu
vo, kai visi sziti pavojai pasi
rodė Centiąlia mainose apie 
kurias jis sziandien per asza
ras kalba!”

Mes nesakome kad Darbo 
Sekretorius Krug yra nekaltas 
aniuolas, bet mes Lewisui pri
mename kad peczius sako kad 
puodas juodas.

:: JUOKAI ::

Turėjo Teisybe

Jonas — Ar tai teisybe, kad 
tavo szuo dingo?

Antanas — Taip, dingo 
ana diena ir da nesuradau!

J. — Tai reikėjo apgarsyti 
laikrasztyje.

A. — Tai ve, bene jisai mo
ka skaityti!

Nepririszta

Mikas — Del ko tavo prie- 
telis taip nulindęs?

Petras — Patiko ji nelai
me!

Mikas — Kas atsitiko?
Petras — Pati jam pabė

go!
Mikas — Dieve mano! Del 

ko pabėgo?
Petras — U-gi, todėl, kad 

prie jo nebuvo pririszta, tai 
pabėgo!

O, Tasai Szaltis

Pirmas — Baisus oras vy
ruti! Beveik visi žmones ser
ga szalcziu!

Antras — Taip. Mano szo- 
feris turi toki kosulį, kad ne
reikalauja naudoti automo
bilines triubos!

Pas Ragana

Ragana — Tik tiek tau ga
liu pasakyti, kad tavo atei
nanti pati bus patogi, isz- 
mintinga ir turtinga!

Lietu vys — Tai butu “la
bai fain!” Bet, ar negaletu- 
mai man duoti paturima, 
kaip galeezia atsikratyt nuo 
mano dabartines paezios?!

Labai Gedlyva

Dukrele kėlėsi isz lovos ir 
szaukia:

— Mama, hei mama, Už- 
deng Jono fotografija, nes 
asz negaliu rėdytis!

ISTORIJE api8 Qre«0Iiu*
----------- ------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

n W ::
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KODĖL TURITE

Szirdi

Szirdis nėr duszios apsigy
venimo vieta ir nėr jausmams 
apsistojimo vieta. Szirdis ku

ne turi visai 'bizniszka tikslą, 
kuris yra būtinai reikalingas 
pratęsimui žmogaus gyvasties. 
Jausmai gali pagreitinti arba 
apsunkinti szirdi, bet pats or
ganas negali pristatyti meile, 
neapykanta, piktumą, ir kitus 
jausmus.

Szirdis yra labai nuostabus 
daigtas. Yra raumenims sąna
rys (organas) su kelioms da
lims. In ir isz tu daliu ineina 
gyslos ir iszeina arterijoj, ne- 
szant nevalyta ir valyta krau
ją. Szirdis yra. kraujui stotis, 
kraujo neužlaiko, bet ji varo 
vaikszczioti per visa kuna. 
Kiekviena syki szirdis plaka 
iszsipleczia ir vėl susitrauko, 
taip daro 72 sykius per minuta. 
Kai szirdis susitraukia, tai ji 
kraują iszvaro isz saves in gys
las, arba vamzdelius, kurie 
jungiasi su szirdimi. Kai szir
dis iszsipleczia tai atbėga kito 
kraujo. Szitas kraujas gryžta 
isz po žmogaus kimo, pakeliui 
pristaezius visa reikalinga me
džiaga ir pasiėmęs invairius 
nereikalingus 'atmatus. Szir- 
dies tam tikra sienele perskirs
ta in dvi kamaraites. Priesz 
kiekviena kamaraite yra da po 
maža priemenuke. Taip pat 
yra ir durys—-klapaneliai. Isz 
deszines kamarėlės iszeina 
kraujas, neszantis daugybe rei
kalingos medžiagos, deszinen 
gi gryžta su atmatomis. Atma
tos iszkvepuojamos plaucziais 
laukan ir inkvepuojama gryno

oro. Tada kraujas pasidaro tin
kamas ir szirdis ji leidžia su 
nauja reikalinga kunui me
džiaga. Ta kraujo inleisdineji- 
ma ir iszleisdincjima mes vadi
name kraujo apytaka.

Musu kraujas susideda isz 
kraujinio vandens ir daugybes 
mažu kraujo ląstelių arba 
kraujo rutuliuku. Tie rutuliu-, 
kai nevienodi, vieni balti, kiti 
raudoni ir visi jie turi savo 
darba. Imkime raudonus, ku
riuose randasi jau prirengtas 
maistas, tyraas oras. Per musu 
plauczius ir in musu kuna ir 
in raudonus kraujo rutuliukus 
ineina tyras oras. Ir per tuos 
paežius plauczius iszeina lau
kan iszkvepuojamas jau suga
dintas oras. Taigi musu krau - °............ .
jas, prisikrovęs invairiu gėry
nių, iszbegioja isz szirdies gys
lomis po visas musu kūno da
lis. Ir taip su visais musu vi
daus organais, sąnariais, jie tu 
ri savas kraujo nesziojanias 
gyslas. Tos 'gyslos yna minksz- 
ti vamzdeliai, kuriais ir teka 
kraujas, raudonieji gi rutuliu
kai prasisunkia per gyslų sie
neles ir pateikia raumenų isz- 
tirpinta maista, tyra orą ir isz 
to maisto pasidaro mums rei
kalingi kaulai ir t.t.

Kaip ilgai tavo szirdis rasis 
gerame padėjime, taip ilgai ta
vo kunąs pasiliks sveikas ir at
sikratys nuo visokiu gyveni
mo pavoju. Prižiūrėk savo szir
di. — C.C.F.A.U.

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

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

rasztiinnkas paklausė jos: 
“Kodėl ji nenori gryžti in savo 
tėvynę?” Ji su nuliūdima i?

Geras Atsakymas

Daraktorka nusiuntė vai
ką namo su kortele, ant ku
rios parasze: “Meldžiu nu- 
praust vaika, nes murzinas 
ir net smirda!’’

Tėvas nusiuntė vaika ad- 
gal in mokykla, paduodamas 
jam kortele del daraktorkos

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 85c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
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. 25e

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles: 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu...........................................   15r

No. 112 Trys apisakos apie pini 
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20<

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

No. 119 Keturios istorijos api. 
Garžia Haremo nevalninke: t-moszi? 
Viena motina; Vaikucziu plepejima 
62 puslapiu .................................. ) 5

No. 120 Dvi istorijos apie Valu 
kas isz girrios ir Ant nemuno. 5. 
puslapiu .......................................... 15‘

No. 123 Septynios istorjos apit 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene 
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ei 
gonus. 45 puslapiu..................... 15<

No. 127 Trys istorijos apie Dūk 
te pustyniu; Peleniute: Du broie 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. .15.

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI, ... 50c

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mleras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu...... 15c

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

No. 188 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu...................................  -15c

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu.......................................15c

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

No. 140 Keturios istorijos anie 
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 zoiconinka Berna- 
dina. 61 puslapiu..........................15c

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

No. 146 Dvi ’"torijos apie Auka 
Nihilistu; Stebn*J»w kuczios naku. 
Nikitas . 61 pua ’i ............  .15c

No. 150 Keturios . rijos apie Du
ktė akmenoriaua; Elu.a; 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- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu....................  16c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ............................ 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
30 puslanin 15'

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

No. 160 Keturiolika istorijų «p» 
Po laikui; Onytės laime; Per neatss 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunui, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Rūdyne; Puik/ 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Am 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideb 
ponai. 105 puslapiu. ...... . . .25»

No. 162 Trys istorijoi apie Bala 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas am 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu 
22 puslapiu ........................  lOt

No. 164 Septynos istorijos apie Je 
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka 
us; Du ir keturi; Svietas dvasiu 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai 
rauoae: Nevidonas 90 puslapiu 25>

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie , 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas, 
auklėjimas sveiko ir tserganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažiuste 
Dievo tas nepažinsta levu; Per ta 
maybe in szvieaa; Pasitaisiaa prasi 
žengelis; Duktė malkakerczio. 11] 
puslapiu ........................................... 25<

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo mus* 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausi*
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni 
ikio. Suvirsi 100 puslapiu........... 25»

No. 172 Dvi istorijos apie Dukt« 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61 
puslapiu .............  15a

No. 178 Tris istorijos, apie T aim u 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam les 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15«

No. 175 Pasiskaitimo knygele 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gųdrai 
Piemenlis; Isz ko lusidara Anglli 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; keletą Juoku ir Paveikslo 
Praks ..............................................

teisybe pasakyti ar prisipusią- czikai vede kruviną kara ir pa
ti. ( siprieszinima visiems darbi-

j —■ -į ninkame kaip tik tame paezia-
Adresas: 

Saule Publishing COo, 

Mahanoy City, Penna.
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Į^ANDASI viena vieta ant 
svieto prie kurios kožnas 

žmogus turi lygias tiesas, ir 
ant kurios kožnas neatbūtinai 
turi užeit. “Tai yra kapines!” 
Turtingas ar vargszas, kožnas 
ras tenais vieta. Ar-gi turtin
giausia tuneziu ne nunesz ant 
kapiniu? O ar vargingiausiam 
norints ubagui galima atsakyt 
vietos tenais prie amžino atil
sio? Ne kožnas turi tenais ly-, 
gias tiesas; kuriu niekas jam ne i 
užgina.

Ant kapiniu, visi yra lygus! 
Ant vieno grabo po teisybei 
stovi puikus antgrabis isz mar
muro, ant kito stovi prastas 
medinis kryžius, bet tie, kurie 
guli 'žemeje, yra visi sau lygus.

Prie durelių kapiniu visi pa
stoje sau lygus, ba tenais pa
lieki paskui save viskiai, ka ga- 
lejei savo vadint; Turtą ir Gar
be. Pamanstykite apie tai, ka
da nusiduosi kada ant kapiniu.

* * *
Buvo tai apie szizmta metu 

adgal. In maža miesteli artino
si pakelevingas su punduleliu 
ant pecziu. Kada paregėjo mū
rus miesto iszmete savo kepure 
augsztai in ora ir užgiedojo 
linksma dainele. Puiki dienele 
su žibanezia saule rodos kalbė
jo įn vaikina:

— Gerai padarei, eidamas i n 
platu svietai! 
svietą pažint! 
del jaunu!

Vaikinas
muru miesto. Sargas iszejo 
prieszais ji, perskaitė paszpar- 
ta ir inleido in miestą.
■ —Ąb rasiu czionais 
mima pas auksoriu ?

— Darbo czionais gana. Pri
sižiūrėk tik nedelioje musu 
męrgaitems, kokius auksinius 
lenciūgus neszioje ir špilkas, 
rodos gyvena karaliszkoje sta- 
lyczioja.

— Acziu " Dievui! Mano 
miesterys padavė man pravar
de savo prieteliaus. Gal pažins- 
tate miesteri Miluką?!

— Del ko ne! Tai doras žmo
gus; visam mieste ne turi nei 
vieno neprieteliaus.

— O kur gyvena?
— Eikie taja ulyczia tie

siog, po tam užsiūkite ant rin
kaus, o tenais pasakys jum 
kožnas kūdikis kur gyvena 
meisteris Milukas:

— Acziu tau prieteliau, gal 
taukiaus pasimatysime, ba no- 
recziau pasilikt czionais ant il
gesnio laiko.

— Pasilik sveikas! Atsake 
sargiais. Vaikinas nusidavė ant 
rinkaus.

Neklausdamas nieko užtiko 
kur gyvena meisteris Milukas 
ir inejo in dirbtuve.

Dirbo tenais du žmonys gi- 
želei, taip buvo užimti savo 
cfaubu jog ne nemato kaip pa- 
kėlevingas inejo. Kad areziau 
prisiartino, pakele in virsz u 

" akis vyras su žila barzda su 
mėlynu žiurstu.

. Vaikinas pasikloniojas že
mai tarė:

— Atnesziu ponas meisteri 
pasveikinimą nuo jusu priete
liaus isz Krokavo, nuo meiste
rio Lomskio.

— Nuo Lomskio?! Gyvas?! 
Sveikas? O szeimyna jo?

— Sveikas kaip žuvis, lalcziu 
Dievui, o szeimyna taip-gi.

— Ta pati ir duktė ir visi 
yra sveiki. Buvome kitados ge
rais prieteliais ir prižadėjome

Gražiausiai
Apsirėdžiusi

Moteriszke

Jaunas privalo 
Kelione tai tik

Generolo George C. Mar
shall moteris buvo pažymėta 
kaipo gražiausiai ir skonin
giausiai apsirėdžiusi mote- 
riszke. Ji ežia apsiredžius su 
Kiniecziu suknele. Ji Kinie- 
czius ir ju moterų madas la
bai gerai pažinsta, nes ji Ki
nijoje su savo vyru visus 
metus iszgyveno.

prisiartino prie

užšie-

1 _ Meisteris sukalbėjo trum- nes ne taip greitai sziandien* Feliksas buvo geras del nasz-( vo jau gizeliu, bet meisteriu.1 Kada Nedeliomis eidavo in
pa maldele priesz valgi. Po tam niekas jam nesisekė. Nustoda- les ir. prisiriszes prie jos. Dirbo Pažinojo ir guodojo meisteri bažnyczia, pasveikindavo jį da 
Feliksas apsakinėjo apie meis- vo nuolatos darbe ir žiurėjo du kart tiek pirma ir stengėsi'Miluku ir žinojo jog jeigu na-] szirdingiau ne kaip priesz fąį. 

I leri Lomski. Po piet vela prasi- priesz save, o azsaros nusirito] padidint turtą po nebasznin- ma ir savo dirbtuve atidavė Ne ka paisė apie tuos pasveiki- 
dejo darbas. j ant veido. Iszeidavo išz dirbtu-kui. | jaunam, nepažinstamui D“ ’ .

— Buvai kelionėje visa ry- ves ir nusiduodavo in pakaju Miesczioniai dabar žiurėjo gui ne tai ne be geros priežas-
ta, gal atilsėsi po piet ? j serganezio. j kitokia akia ant Felikso. Nebu-1 ties.

— Ne esmių suvisai nuvar- — Ant virszaus langai buvoI
ges ponas meisteri. Jeigu pave- uždengti. Jau nuo trijų dienu 
Husite, tai sykiu su jumis sesių gulėjo meisteris Milukas apim- 
prie darbo.

— Tai gerai Feliksai, atsa
ke meisteris, eikie su mumis.

Dave jam dauba ir nuo laiko pagyvens ir kad atvestu kuni- 
in laiko žiurėjo ant jo. Feliksas ga. Su dievobaimingumu pri
dirbo greieziau ir geriau ne ome meisteris Szvencziausia. 
kaip kiti du gizelei. — Tai paskutine jo naktis,

Nedeliomis eidavo abudu gi- tarė gydytojas, kada da karta 
želei ant pasivaikszcziojimo. atlankė ligoni.
Feliksas pasilikdavo namie Meisteris atsisveikino su vi- 
prie skaitymo. Paimdavo kož- sais. Feliksui paliepė būtie isz- 
na knyga in ranka ir godžiai ji likimu ir doru prie savo darbo, 
skaitė, jieszkodamas mokslo ir Iszejo visi, tik pasiliko Felik- 
apszvietimo. įsas prie ligonio.

Taip pereidavo menesei o — “Tu man daugiau esi Fe- 
vaikinas iszaugo ant puikaus liksai, ne kaip gizeliu, pąsili-1 
ir drūto vyruko. Kada eidavo kai man tikru kūdikiu.” Fclik- 
in bažnycziia ne vienos mergai-'sas verke.
tęs szirdele greitai plake, bet] 
jis ne ant vienos nesužiureda- 
vo nes tankiai sau palantryda- 
vo: “bukie tikras.”

Jau treczias metas kaip Fe
liksas dirbo pas Miluką o kada 
tik raszydavo pas meisteri in 
Krokava tai nuolatos indedavo 
in laiszka, koki norints žiedeli.

j tas liga.
Treczia diena vakare pasakė 

' gydytojas jog ligonis ne ilgai

BALTRUVIENE

■— “Mano pati bus tavo mo
tina, jau nuo senai praminenJ 
tave musu sunum. Mums neda
vė Dievas vaiku, del to aprin
ko tave už musu sunu.5 ’

Po trumpam atilsiui, vela 
prakalbėjo:

— “Feliksai, paszaukie ma
no paežiu pas save ir rūpinais

Žinojo, jog ji suras kas tokis, apie ja kaip apie savo motina, 
kuris supras, ka jisai ženklina.'

— Mano paeziule, Feliksas] 
yra tikru skaibu del musu, ta
rė viena karta meisteris Milo- 
szas. Dilba geriau kaip kiti, o 
jaueziasi kaip vienas isz musu. 
Jeigu unmireziau, tai jam pa
liksiu visa savo turtą ir dirbtu
ve o palaiminsiu kaip tikra sa
vo kūdiki. Ka tu ant to sakai?

— Asz ji turiu ir kaipo už 
sunu, taip kaip ir tu.

To nežinojo Feliksas, nes 
tankiai manstino sau idant bu
tu sunum miesezionio o ne sie- 
rateliu be pastoges.

Ne karta atsiminė savo nu
mirusio tėvo žodžius:

— Asz tau nieko nepalieku 
tik gera priminima: Naršei 
žengk pirmyn!

Darbsztumas atnesza laime, 
darbas nuolatos ingali.

Feliksias ženge pirmyn. Sten
gėsi visom pajiegom save iszla- 
vint ne tik moksle, bet ir darbe. 
Skaito, klausinėjo ir manstino.

Patiko tas labai meisteriui.
— Norints ne turi motinos 

nei tėvo, 'bet norints kada iszeis 
ant žmogaus, kalbėdavo tau
kiai pats in save.

Norints Feliksui ėjo szian- 
dien darbas taip kaip visados,1

vienas kita atlankinet kas du 
metus. Bet ne galima taip leng
vini prižadėjimus izspildint 
kaip juos prižadėt. Jau septyni 
metai perėjo kaip ne buvau 
Krokave. Ir jisai pas miatne ne 
buvo. Senesniam amžiuje kelio
ne sunkesne.

— Rože tada buvo da maža 
mergaite, eidavo da in mokslai- 
ne. Dabar gal jau iszaugo ant 
panaites.

— Taip ponas meisteri, juk 
jau turi dvideszimts metu.

Meisteris Milukas ne užtemi- 
no, jog vaikinas visas paraudo
navo prie tuju žodžiu. Nes bu
vo in ja insimylejas.

— Kaip man rodosi tai jiesz- 
kai pas mane užsiėmimo ?

— Taip ponas meisteri.
Kas ten buvo pąraszyta laisz- 

kelyje galima buvo matyti, jog 
meisteris buvo užganadintas. 
Laiszkoje buvo pridurta jog 
atidotuojas laiszko buvo geras 
darbininkas. Yra sierata, be tė
vo ir motinos, 'bet tinkamas 
prie darbo ir dorans apsiejimo.

— Priimk ji, o tuom u%ga- 
nadinsi mane1 ir parodysi man 
siavo prietelyste, o norints jau 
taip nesimateme. Vaikinas ta
sai stojosi del manes antru kū
dikiu ir su graudinga szirdžia 
ji leidžiu in svietą. Bet privalo 

j cit in svietą, pažint žmonis ir
ju apsiejimus. Kas no iszeina įjeS) nes jjgąi negalime laukti, 
tasai ir ne sugryžtą. i Juk del visu yra tas žinoma,

— Pasiliksi pas mane Fe- pa(j darbas pabrango, popiera 
liksai. Turiu darbo da ir ant ir kiti intaisymai, nes uždyka 
treczio gizeliaus. Dirbkie tik laikraszczio negalime siuntine- 
gerai, o busime abudu užganą- įį Musu agentai yra guodoti

Apsivesk *su motore dora ir ti
kima, mano namas ir dirbtuve 
priguli prie tavęs.”

Feliksas pabueziavo ranka 
meisterio ir pavadino, “Tė
vu.”

Kada užėjo rytas Milukas 
uždare akis ant visados. Pagul
dė ji in grabla, o treczia diena 
nuvožė ant kapiniu. Kone vi
sas miestas nusidavė ant kapi
niu paskui grabai. Po numiru
siam verke pati ii’ sUnus.

Ii/
Nuo tosios dienos Feliksas 

gaspadoriavo dirbtuvėje kaipo 
meisteris. Jisai iszdalindavo 
dauba gizeliam, mokėjo alga ir 
priiminėjo darbą, Gizeliai žiu
rėjo ant jo kreiva akia, 'bet ty
lėjo. Mokestis buvo gera, o 
priek tam nuo senai pripažino 
Feliksą už vyresni ir geresni 
darbininką už save.

Vienas sportukas nurasze, 
pas mergele laiszka, 

Kad pas ji atvažiuotu, 
Ir su ja tuoj 

apsipaeziuotu.
Nogi ir atvažiavo,
Ir tikra ja gavo,

In didele pažinti su 
ja inejo, .

Mergele ji priversti norėjo.
In korta ji padavė, 

Sportukas in kita miestą 
nusidavė, 

Mergele lauke, ir lauke,
Gal kur pagaus, 

Ar szaip taip vyreli 
gaus!

* * *
Jau tik rūteles mano, 

Nekurios mergeles svaiguli 
gavo,

Ka isz savo plauku 
juodu,

Permaino ant geltonu, 
Sako jie, kad vyrams 

patiks, 
O nežino durniukes 
kad netrukus nupliks, 
O kokia kvailybe, 

Tikra teisybe,
In Szenadoryje nusiduokite, 

Ant tu “kvarbuotu” 
dirstelėkite,

Rūteles mano, plaukai 
visoki.

Rudi, juodi, geltoni, 
O vis kvarbuoti.

Asz pati maeziau, 
Kaip per Vel-ykas ten 

svecziavau.
O jus pusgalves, 

J uk jau jusu motinos 
prasikeikė, 

Nes turi su.tokia 
dukrele gana vargo, 

Tikros įautobilines 
valkatos,

Ne pasėdi namie 
niekados!

*
Kaimynai rūgo ja ant 

Antanėlio, 
Jauno vedusio vyrelio, 
Kuris labAi negražiai 

pąsilegineja,
Jeigu su kitais kur 

sueina,
Savo nemandagu 

pasielgimu, 
Nepaiso, kad ir prie 

doru moterių. 
Prie kožno kabinasi, 

O labiausia prie merginu 
selinasi,

Visi žino, kad tokiu 
bumeliu, 

Kaip tas Antanėlis, kvailiu, 
Jieszkoti laibai toli 

nereikia, 
Surasti Pittstone gali 

jeigu prireikia,
Jeigu tokis lenda 

in akis, 
Tai reikia tuo jaus 

iszmuszti dantis, 
Ir jeigu tasai Antanėlis 

greitai nesivaldys, 
Tai nuo mano kūmo
Taradaika ■ iszgirs, 

Ir pamatys!

Klausimas

Mariute — Mamyte, del ko 
kates nakezia ant stogu taip 
kniaukia?

Motina — Apie tai turi pa
klausti tėvo, nes jis tankiai 
pareina vėlai nakezia, tai jis 
žinios.

Ledai Ir Ant Tu Ledu Ledai

Mes mėgstame teisingysta ir, 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad ne vilkintu il
gai su atnaujinimu užmokės-

dinti.
Nuvedė ji ant augszto ir pa- kavojame visiems už platinima 

rode jam jo pakajeli kur ketino “Saules,” lai visus Dievas už-1 
pasilikt. Iszdejo savo pundeli laiko koilgiausia ir visame lai-! 
ir truputi atsilsėjo. Dvylikta Hiina. Platinkite mylimi broliai 
adyna likos paszauktas ant ir sesutes jusu laikraszti, o mes ■ 
pietų. I tai busime jumis szirdingai

— Sesi sykiu su mumis Fe-, dėkingi. — “Saules” Redyste. 
liksai, juk esi taip kaip namie. -

skaitytojai ir nuoszirdžiai de-į

žmo- nimus, atidavinėjo pasveikini
mus'trumpai ir manstino tik 
apie prižadejima duota savo 
mylimai Krokave.

Kada peręjo laikas gailės po 
netbaszninkui, pasikalbėjo su 
motina apie ženybas, o jijie no
ringai sutiko ant to.

— Kaip-gi nesidžiaugs ąę- 
baszninkas tėvas danguje; nu
turėjo geresnio prietelio, už 
meisteri Lomski. Tegul Rožei 
pasilieka tavo pati, kada tik tė
vas josios ant to sutiks.

Feliksas parasze laiszka pas 
Lomski.

Kada Limskai dažinojo apie 
smerti savo prietelio, verke, 
nes ir szirdingai džiaugėsi, jog 
paliko Feliksui visa savo tur
tą, priimdamas ji už savo suitu.

— Ar-gi Rože galėtu apleis
ti tevąs ir eitį toli? Ju vienati
ne duktė! Tėvas ir motina pa
klausė Rožes, ar turi nora/’Pri- 
sipažino Rože jog nuo senai 
myli Feliksą ir noringai pasi
liks jo pati.

Tėvas palaimino mylineziaja 
pora.

Kada daejo atsakymas isz 
Krokavo, ne žinojo gizelei, del 
kokios priežasties likos paduo
tas butelis vyno ant stjdo. Bet 
tuojaus dasiprato: Meisteris 
piiasze už paezia savo mylima, 
o tėvai jam davė pavęlįnįpją.

Tuojaus nusiuntė puiką žie
dą savo sužiedotiniai in Kroka
va. Rože su džiaugsmu prįeiąe 
ji- • '

In du menesius po tam nu
žengė jauna pati per slenkstį 
jauno auksoriaus.

— Turi tai 'būtie geras yjz- 
ras jeigu meisteris Milukas 
priėmė ji už sunu, o meisteris 
Lomskis atidavė jam savo duk
teria už paezia.

— Kad tik ne butu: kokis 
pasisziausziąs, kalbėjo 'žmo-■ * Y-. nys.

— Pasisziauszeliu ne yra, 
kalbėdavo kiti, yra da tarp mu
su neapsipratęs. Neužilgio per
simainys ir pats prie mus pri
siartins, o mes reikalaujame 
tokiu žmonių su atidarytom 
rankom, o ypacz musu magis
trate.

Pirmutinis nusijuokė ir tarė:
— Tegul tiktai užeina išz- 

rinkimai, o pamatysi jog bus 
iszrinktas in miestiszka rodą.

'f . r’ »■ -
Ir taip stojosi.

—BUS DAUGIĄŲ-

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir. Vęlniąa; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in žie
dinius Krasztus). 96 pus. , •2&

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kątp 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapįu, ..
SAULE PUB. CO. Maha noy City, P*.

. 'fe '
* eV-;

Skaitykite ‘ Saule’1

Neužmirszkite kad dabai 
Saules” prenumerata in Su 

vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

Iszradejai ir pirmtaku- 
nai kurie su Admirolu Byrd 
atsidūrė in paežius pasaulio 
aszigalius, laukia mažuose 
laivuose pakol laivyno grei
tasis ir stiprus laivas pra
kerta kelia per leda ir suran
da kur galima per leda pra- 
sikirsti nors šiauria ant ma
riu takeli laivams.

Jie ežia, pasaulio pietinia
me aszigalyje daug visokiu 
naujenybių surado. Dabar 
keli Kongresmonai ir Sena
toriai pataria ir reikalauja, 
kad Amerikos valdžia pa
skelbtu kad tie ledu krasztai 
butu paskelbti kaipo musu 
valdžios nuosavybe.

Karininkai sako, kad kai

kitas karas iszkils, tai ero- 
planai neskris skersai mares 
bet virsz pasaulio aszigaliu, 
nes kelione daug trumpesne 
ir saugesne. Tik dabar rei
kia isztirti ir iszrasti, ’ ’ kaip 
eroplanus intaisyti kad jie 
nes uszaltu ir kad jie galėtu 
kur tenai nusileisti tarp 
ledo kalnu ir kluoniu.”

tu

- -- ------- «■» »• r>a

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS| 

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

Vestuvių Ir Kitokioms 
:: Reikalams :; § 

-------- i 
535 WEST CENTRE STREET' 

Telefonas Nr. 78 ■
MAHANOY CITY, PĘNNA.



■’SAULE'’ MAHANOY CITY, PA.

ir

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ka-

H. FORD PASIMIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)rodys savo 

tai Anglijos 
maista dalins 
ežius isz tos 
szalins.

ir 
ne-

valdžia Vokie-

U
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

na. Byrnes visus pažino ir svei- 
' kino pirmais vardais, kaip 
1 Juozas, Jonas, Jurgutis ir 

Sekretoriui Mar-

Žinios Vietines
Tikras pavasarinis oras.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Leon. Didž.

ta nuo szirdies ligos. Josios vy
ras Juozapas mirė apie devyni 
metai adgal. Velione gimė Sha
mokin. Pailko dideliame nuliū
dime trys dukterys: B. MciEl- 
hoe, Lewistown; R. Graliam ir 
Leona isz miesto; du sunu: Jo
ną, Highland Falls, N. Y., ir 
Juozapa mieste. Taipgi ketu
rios seserys: F. Klimek, Chica
go, Ill., ir A. Vengroski, Hazle
ton; V. McKeefer ir R. Novak 
mieste 16 aliukus ir du pro- 
anuku. Laidojo Seredoj, su 
apiegomis Szv. Mikolo Liet, 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte, 
ir palaidota parapijos kapinė
se.

NUSTATYTA
SLAUGĖMS ALGA

— L. D. S. 104 Kuopa, ren
gia Dideli Baliu 12-ta diena 
[Balandžio (April) 1947 m., Ai- 
dukaiezio Svetainėje, mieste. 
Balius prasidės 8 valanda va
kare iki 1 Szokiam griesz Lie- 
tuviszkas Orkiestra. Tikietai 
parsiduoda po 50įL

— Ponas Stasys Yuocnukis 
isz Mechanicsburg, Pa., atlan
kė savo pažystamus mieste ir 
Shenadoryje. Taipgi atsilankė 
in “Saules” redakcija, nes po- 
nas Yuocnukis yra musu skai
tytojas per daugelis metu. 
Acziu už atsilankyma.

Subatoj Szv. Viktoro M.

Lietuviu Moterių Kliu
dąs isz Schuylkillo pavieto 
laikys savo Metini Bankieta, 
Panedelyje, Balandžio (April) 
28ta d., Necho Allen svetainėje 
pottsvilleje., Petnyczioj, Ba
landžio (April) 11-ta diena, 
1:15 vai., po piet, Ponia And. 
Slo Vickiene isz Shenadoro, 
Iždininke kliu'bo, kalbės per 
pottsvilles Radio Stoti “WPA 

‘$1” apie kliubo istoriografija, 

į •— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Atvelykis; Panedely
je Szv. Justino M., Utarninke 
Szv. Petro Gonzales C., Sere- 
įdoj Szv. Bernadettes, taipgi ta 
(diena 1362 metuose, Kryžiuo- 
cziai iszgrove Kauno pili; Ket
verge Aniceto P. M., Petny
czioj Szv. Apollonio M.', Suba
toj Szv. Leo IX P. C., taipgi ta 
diena, 1315 metuose, Gedimi
nas užėmė Lietuvos Kuni- 
gaikszczio sostą.

t Povilas Zavetskas, nuo 
605 E. Centre ulyczios, numirė 
Panedelyje, Locust Mt. ligon- 
Ibute. Velionis staiga susirgo 
Nedelioj, ir likos nuvežtas in li- 
gonlbute del gydymo, kur jis 
ten numirė. Gimęs Lietuvoje 
pribuvo in Amerika daugelis 
metu adgal. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko sa
vo paezia Katarina; trys duk
terys: R. Kline, mieste; J. Ja- 
cokson Mahanoy Plane ir J. 
Malasavicziene isz Park Place, 
taipgi penkis anukus. Likos 
palaidotas Ketverge, su apie
gomis Szv. Juozapo ba'žnyczio- 
je 9-ta valanda ryte ir palaido
tas parapijos kapinėse. Grabe
lius Liudvikas Traskauskas 
laidojo.

Minersville, Pa. — Sodalie- 
cziu valdybos susirinkimas at
sibus Minersville, Pa., Nedelioj 
Balandžio (April) 13-ta diena, 
ir pasitars del ateinianezio visu 
Sodaliecziu Metinio Suvažiavi
mo, kuris sziais metais atsibus 
Tamaquta, Pa. In szita susirin
kimą suvažiuos Sodaliecziu 
Valdybos isz visu apylinkes 
Lietuviszku Parapijų. Tikima
si kad ir Kunigas K. Rakaus
kas isz Szv. Juozapo Parapijos 
vikaras, Mahanoy City, Pa., 
kuris yra Sodaliecziu Dvasios 
Vadas pribus ir pasakys tam 
suvažiavimui pritaikintas pra
kalbas.

Shenandoah, Pa. f Teofilija 
Krotuliene nuo 213 E. Oak Uly- 
czzios, numirė Utarninke 12:45 
valanda po piet Locust Mt. li- 
go ribų te. Velione sirgo per ke
letą menesius. Pribuvo isz Lie
tuvos būdama jauna mergina 
ir pergyveno visa laika Sliena- 
doryje. Prigulėjo prie Szvento 
Jurgio parapijos ir prie sekan- 
cziu dnaugyseziu: Szv. Kazi
miero, Said. Jezuas Szirdies ir 
Szv. RaJžancziavos. Paliko trys 
dukterys: Margiarieta, Pilisija 
ir Helen visi namie. Laidotu
ves invyks Su'batoj su apiego
mis Szv. Jurgio bažnyczioje 
10-ta valanda ryte ir bus pa
laidota in Szv. Marijos kapi
nėse. 1

Portage, Pa. f Gerai žinoma 
visiems czionais Ona Yurko- 
niene nuo 718 Prospect St., 57 
metu amžiaus, pasimirė Kovo 
27-ta diena, po trumpai ligai. 
Velione gimė Lietuvoj, atvyko 
in Amerika 1906 metuose ir per 
ta visa laika iszgyveno Portage 
apylinkėje. A. a.. Ona Yurko- 
niene buvo gerai žinoma Lietu
viu Kolonijoje Filadelfijoje ir 
paliko daug ar tymu draugu. 
Paliko dideliame nuliudime sa
vo vyra Valda ir szeimyna. 
Laidotuves invyko su didžiai 
iszkilmingos pamaldos Szven
to Juozapo bažnyczioje, Por
tage, Pa., prie kuriu dalyvavo 
suvažiavusieji kunigai isz Szv. 
Pranciszkaus Seminarijos, isz 
Loretto, Pa., kurioje Seminari
joje dabartiniame laike vienas 
velionios sūnūs Edvardas eina 
in kunigystes mokslus. Kūnas 
likos palaidotas Szvencziausio 
Jėzaus Szirdies Kapinėse, Por
tage, Pa.

Nubudusias vyras Vladas 
Yurkonis ir szeimyna tarė vi
siems giminėms ir draugams 
szirdingai acziu, už ju užuojau
ta ir atminti szeimynos valan
doje nuliudimo. A. a. Ona Yur- 
koniene buvo laikraszczio 
“Saules” skaitytoja per dau
gelis metu. Tegu ilsisis ramiai 
numirusiaja žmona ir motina 
ant amžių amžinųjų! —A.

UBAGAS DUODA,
UBAGAS UBAGAUJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szita syki net ir Dede Samas 
in protą atėjo ir abi savo ran
kas laike savo kiszeniuose ir 
diktatoriaus Marshal Tito mal
dos visai negirdejo. Marshal 
Tito nei surudusio graszio ne
gavo isz Amerikos.

Dabar, tas pats duosnus, lab
daringas ir vaiszingas Marshal 
Tito turėjo savo žmonėms pri
sipažinti, kad del jo duosnumo, 
visi jo kraszto žmones turės ba
dauti, nes jiems patiems dabar 
nėra gana maisto.

“Taip visados atsitinka kad 
ubagas.,nori ponu būti.”

HARRISBURG, PA. — 
Pennsylvanijos valstijoje yra 
dabar nustatyta visoms slau
gėms (nursems) algos. Slau
ges, kurios patarnauja ligo
niams gaus asztuonįs ($8) ant 
dienos už asztuoniu valanda 
darba. Slaugiu, arba nursiu 
Draugystes Prezidente Letitia 
Wilson, sako kad tai pirmuti
nis sykis kad paezios slauges 
nustatė sau savo algas Penn
sylvanijos valstijoje.

Szitoks nusistatymas jau se
niai buvo reikalingas, nes 
mums reikia daug daugiau 
slaugiu, o jaunos mergaites ne
nori mokintis ant slaugiu kaip 
tik už tai1 kad darbas sunkus, 
nubuodus ir inkyrus, o užmo
kestis buvo visai prasta.

Mes tikimies kad ežia tik 
pradžia, kad slauges gaus dau
giau mokėti. Ir reiketu joms 
gauti daugiau, nes j u darbas 
yra isz tikro sunkus, ir ju pa
tarnavimas yra labai reikalin
gas.

Kai kuriuose miestuose jau 
ir dabar yra paskirta daugiau 
negu asztuoni doleriai ant die
nos, nes tuose miestuose labai 
reikia slaugiu.

Taipgi nustatyta kad jeigu 
slauge dirbs ilgiau negu asz- 
tuonis valandas ji gaus doleri 
ant valandos, (Czia tai jau mes 
sakome kad klaida.) Visi dar
bininkai sziandien reikalauja 
“Time and a half ir Double 
Time.” Tai kam czia taip nu
skriausti slauges?

Jeigu slauge prižiūri du li
goniu tai antras ligonis turi 
puse jos algos primokėti, tai 
yra keturis dolerius. Reiszkia, 
slauge tada gauna dvylika do
leriu; asztuonis nuo pirmo ir 
keturis nuo antro. Bet tiedu li
goniai turi tuos kasztus lygiai 
pasidalinti; vienas ir kitas tu
ri po szeszis dolerius mokėti.

Ligonis turi padengti visus 
slauges keliones iszkasczius. 
Taip ir turi būti, nes jeigu li
goniui slauge reikalinga, tai li
gonis turėtu ir keliones iszkas
czius parūpinti. Mes su gydy
toju, daktaru nesideriname, tik 
praszome kad jis mus iszgydin- 
tu, bet slauge laikome kaip ko
kia tarnaite. O be slauges tai ir 
daktaras nedaug gali padaryti.

Reiketu kito nusistatymo 
kaslink slaugiu; tai yra, kad 
daktarai ir visokie daktarelei

taip nestraksetu ir jas nestum
dytu ligoninėse. Seni ir geri 
daktarai pilnai invertina ir 
brangina geros slauges patar- 
navima; bet musu jauni dakta
rėliai tankiai szokineja kaip 
.Sekminių verszeliai ir nori kad 
slauges ne tiek ligoniams kaip 
tu daktarėliu užgaidoms tar
nautu.

Paskui, reiketu visas slaugiu 
mokyklas peržiureti ir per
tvarkyti. Szitos mokyklos turi 
visokiu dumiu instatymu ir 
kvailu suvaržymu, kurie per 
daug suvaržo slauges mokines 
gyvenimą ir laisve. Instatymai 
kurie valdo ir tvarko kitu pa- 
szaukimu ir profesijų studen
tus turėtu taipgi ir tvarkyti 
slauges studentes. Bet dažniau
siai kokia surugusi senmerge 
yra paskirta slaugiu studen- 
cziu prižiūrėtoja ir ji visokiu 
kvailybių iszsigalvoja.

Vokiecziai Mainieriai 
Reikalauja Daugiau 

Maisto

Vice Premieras Edward Kar- 
delf pareiszke savo kraszto pa-' 
reikalavima kad Austrija turi] 
jo krasztui atmokėti szimta 
penkios-deszimt milijonu dole
riu del karo iszkascziu.

Szitas pareikalavimas paro-' 
do kad Jugoslavija nori rasti 
priežastį ar priekaiszta pultis 
ant Austrijos. Yugoslavia szi-j 
ta daro su Rusijos žinia ir pa
tarimu.

Nei Suvienytu Tautu Konfe
rencija nei Amerika szito pa
reikalavimo nepripažinsta ir 
nei nepripažins.

Kaip tik szitokie pareikala
vimai isz Rusijos ir jos padup- 
cziku visa konferencija ardo ir 
suardys. Rusija nori sukelti 
nesantaika visuose krasztuose. 
Sovietams, Rusijai ir Komu-j 
nistams butu geriau jeigu kuri j 
tauta butu nukanuota ir taip 
nualinta kad jai nieko nebelik-' 
tu, nes kur skurdas ir badas,' 
tenai Komunizmas bujoja 
auga.

DUESSELDORF, VOK. — 
Ana sanvaite Vokiecziai mar- 
szavo ir sudarė parodas reika
laudami kad Anglijos valdžia 
pristatytu daugiau maisto. Jie 
apdaužė valdžios kambarus, 
apvertė kelis Anglijos Karo 
Sztabo vežimus ir automobi
lius ir kitokiais budais parode 
savo pasiprieszinima ir nepasi
tenkinimą.

PREZIDENTAS IR
LAIKRASZTININKAI

Anglijos valdžia stengėsi pa- 
siaiszkinti, kad ji daro ka ir 
kiek tik gali; bet Vokiecziai 
nebuvo patenkinti tokiu pasi- 
aiszkinimu.

Dabar Vokiecziai mainieriai 
Rhur slėnyje sustraikavo, 
sako jie tol neis dirbti, kol 
gaus daugiau maisto.

Anglijos valdžia szitos
syklos yra labai reikalingos,1 
nes isz j u buvo iszkasama apie' 
350,000 tonu anglių ant dienos? 
Jau beveik metai kai Anglija 
pavede visa maisto padalinima 1 
in paežiu Vokiecziu rankas.; 
Anglijos valdžia sako kad jei
gu dabar žmones vis rugups ir 

nepasitenkinimą, 
valdžia vėl pati 
ir visus Vokie- 

atsakomybes pa-
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Anglijos 
ežiams aiszkina kad visi pro
testai ir visi nepasitenkinimai 
turi būti siuneziami ir perduo
dami ne Anglams bet Vokie- 
cziams valdininkams kuriu 
rankose visas maisto padalini
mas dabar randasi.

YUGOSLAVIJA REI
KALAUJA 150 MILI
JONE) DOLERIU ISZ 

AUSTRIJOS

milijonieriai ji dumiu iszvadi- landa po piet su apiegomis Szv. 
no ir prakeikė. j Povilo Episcopalu bažnyczioje

Bet Fordas ne vien tik savo ir palaidotas arti Dearborn, 
bizniu rūpinosi. Jis buvo labai Mich.
prieszingas karui. Jis norėjo 
pirmutini pasaulini kar a su- 
stabdinti ir visus Amerikiecziu 
kareivius isz Europa parvežti j 
namo. Tam tikslui jis sudarė 
“Geros Valios Komisija” kuri 
nuvažiavo in Europa. Jam szi
ta kelione kasztavo $400,0001 
bet jis pinigu nepaisė.

Kai Amerika in Antra Pa
saulini Kara stojo, Fordas veV Pranukas.
buvo prieszingas, bet kai pa-1 shaU visi yra <<Ponai ar Tams_ 
mate kad jau kitaip ir negali įos >> jįe neį vieno atstovo pir- 
buti, jis visus savo fabrikus pa- mu var(įu nevadina ir niekas 
vede valdžiai, ir diena ir nakti nedrySta kreiptis in ji kitaip 

j kaip “Ponas Sekretoriau, ar 
Generole. ’ ’

Byrnes mylėdavo, cigara in- 
sikandes linksmai pasiszneke- 
ti ir pasijuokti su kitais atsto
vais, jis taipgi mėgdavo viena 
kita stikleli iszlenkti, burnele 
iszmesti ir su kitais pasilinks
minti. Sekretorius Marshall 
negeria ir nerūko ir in vaka- 
ruszkas neeina. Jis nei žodžio 

J neprasitaria apie konferencija

AMERIKOS SEKRE 
VISU GERBIAMAS 

MOSKVOJE

I 
gamino kariszkus ginklus, ero-Į 
planus ir bomberius.

Fordas buvo milijonierių mi
lijonierius, bet visai ne kaip 
milijonierius gyveno. Daugu-' 
ma žmonių ima durnavoti kai 
tik kiszeniuje pinigėliai skam-' 
ba. Bet, Fordas labai papras
tai gyveno. Jo szeimyninis gy-' 
venimas buvo labai pavyzdin-' 
gas. Jis apsiženijo su Clara 
Bryant ir gražesnes poreles bu-1 
tu sunku kur rasti. I ordas jęaį susirinkimas, mitingas už- 
taipgi buvo labai dievobaimin Į sitaig-ia. Su savo Sztabu jis yra 
gas žmogus ir isztikimas savo awira.s ir vis jieszko patarimu, 
tikėjimui. Jis prigulėjo prie! Kai jis ka pasako, tai kaip su

gams ir susiedams Missouri 
valstijoje. Jam daug labiau rū
pėjo savo miesto ir kaimo 
draugai negu viso kraszto ge
rove. Už tai jis in labai svar
bias ir atsakomingas vietas pa- j 
skirdavo visai netinkamus ( 
žmones. Jam nerūpėjo žmo-j 
gaus gabumai, bet draugystes 
rysziai. Jeigu draugas tai jau 
ri geras, ir isztikimas ir tinka
mas.

Dabar Prezidentas Truma- 
nas, kaip ir Rooseveltas pirm 
jo, ima rinktis gabiausius, mo- 
kycziausius ir tinkamiausius 
žmones. Ir tas visam musu 
krasztui gerai. Jis dabar ne 
tiek su savo draugais tariasi, 
kiek su tais kurie tokius reika
lus žino ir supranta. Jis dau
giau klauso laikrasztininku ne
gu politikierių.

tikėjimui. Jis prigulėjo prie. Kai jis ka pasako, tai kaip su 
Szv. Povilo Episcopalu bažny-.kirviu atkerta ir atliktas kriu- 
czios ir buvo trisdeszimt kis. Ir kiti negali ji isz kelio 
ežio laipsnio Masonas. Bet jis įSzvesti ar jam tvarka suardy

ti. Kai viena komisija jam at- 
nesze raportą kuris turėjo dau
giau negu 700 puslapiu, jis 
trumpai atsake: “Neszkities 
sau ta raportą ir man svarbiau
sias to raporto žinias iszraszy- 
kite ant vieno puslapio!” Tos 
komisijos raportas buvo tyczia 
sudarytas toks didelis, ilgas ir 
painus, kad Marshallas su savo 
sztabu daug brangaus laiko 
praleistu ant jo ir neturėtu lai
ko imtis daug svarbesniu daly
ku.

Už szitokius nusistatymus 
Marshallas yra visu gerbiamas 
ir invertinamas, bet tuo paežiu 
sykiu jo visi ir bijosi. “Sovie-

vis reikalavo kad kiekvienas1 
žmogus turėtu pilna laisve gar- Į 
binti savo Dieva sulyg sa^o in-1 
sitikinimu.

Jo paties turtas siekia apie 
I $500,000,000. Bet jam pinigai 
mažai rūpėjo ir jis' niekados 
nesigyrė ar nesididžiavo kad 
jis tiek ir tiek turi. Dauguma 
bagoeziu ir milijonierių neap-' 
kente Fordą ir jo prisibijojo, 
nes jis per daug su darbinin
kais draugavo.

Fordas yra paskutinis isz tu 
piniguoeziu milžinu kurie ne 
tik sau baisius turtas susikro
vė, bet tuo paežiu sykiu ir vi
sam krasztui szimta sykiu dau-'

I giau turto padare. Jis taipgi ir tai ypatingai tokio žmogaus 
paskutinis isz tu didvyriu fab- j neapkenezia, nes nei sznapsas 
rikantu kurie padare Amerika nei vodka tokio žmogaus galva 
fabriku, biznio ir pramones negali apsukti ar protą sumai- 
krasztu. Įszyti.”

Harvey Firestone davė 
mums guma ir tuos guminius 
ratus, (tajerius) del automobi
liu ir visokius guminius daly
kus kuriuos mes variuojame; 
Thomas Edison davė mums 
elektros szviesa, radija, grama-

300,000 TELEFONO 
DARBININKU

STRAIKUOJA
ris buvo varomas su gazu. Jis 
vis svajojo ir sapnavo apie ma-j 
szinas kurios už žmogų darbus 
atliktu.

1903 metuose, Fordas jis foną ir prisidėjo prie telefono 
stengėsi sutverti Fordo Kom- patobulinimo; Fordas mums

| panija ir prasze savo draugu ir davė musu automobiliu ir leido 
| pažinstamu jam padėti, bet’darbo žmonėms naudotis pigiu
I dauguma ji pajuokė ir sake ir geru Forduku. Visi trys bu-Į 
kad jam keliu szulu trūksta, vo labai geri draugai ir visi pareikalavimu. Vienas toks pa- 
Bet jis beveik ubagaudamas 
surinko 28,000 doleriu ir pra
dėjo savo darba.

Už devynių metu, Fordas vi
sa svietą nustebino kai jis pa
skelbė, kad jo kompanija isz- 
leidžia 20,000,000 doleriu pla-

I na darbininkams pasidalinti ir 
Į garantuoja kiekvienam darbi- 
Į ninkui mažiausia penkis dole-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
New York valstijoje telefono 

darbi 'ku unija suskilo, viena 
dalis straikuoja, kita dalis eina 
in darba.

Darbininkai stato dvylika

MOSKVA. _  Yugoslavijos r^us ant dienos. Fabrikantai ir palaidotas Ketverge 2:30 va-

trys dabar jau pasimirė. j reikalavimas yra, dvylika do- 
Firestone pasimirė in Miami leriu ant sanvaites daugiau 

Beach, Floridoje Vasario Feb.1 mokėti. Ant szito darbininku 
7, 1938, buvo 69 metu amžiaus; unija galėtu greitai susitaikin- 
Edisonas pasimirė Spalio Oct.'ti su kompanija. Bet kompani- 
menesi 18, 1931, buvo 84 metu ja nesutinka visur, visose val- 
amžiaus. Dabar paskutinis isz’stijose taip pat mokėti, nes 
tu mokslincziu, milijonierių’ kompanija pasiaiszkina kad 
fabrikantu ir Amerikos milži-j kiekviena valstija nustato kiek 
nu pasimirė. Henry Ford likos kompanija gali imti už telefo-

Į no patarnaVima. Jeigu kompa
nija turi derintis su kiekviena 
valstija del užmokesnio, tai ji 
sako kad kiekviena valstija tu
ri ir darbininkams nustatyti 
algas, o ne darbininku tarpval
stybine unija.

Dari Sekretorius Schwel- 
lenbach sako kad ims kelias 
dienas szitoms straikoms susi
taikinti. Prezidentas Truma- 
nas taipgi jaueziasi be jiegos. 
Jis galėtu visus telefonus pa
imti po kariszkos valdžios in
statymu, bet jis vargiai taip 
darys

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
REDDY KILOWATT .... Odd Jobs ...

Shamokin, Pa. f Ponia Teo
filija Pultanavicziene 70 metu 
amžiaus, nuo 147% So. Frank- 
Jin uly., pasimirė Nedėlios ry-

L___________________________________________________________i------- ----- —

WELL, I'LL ADMIT IT'S AS NEW AS 
NEXT YEAR, EOT THE BEEMAN USES 
IT TO UNCAP THE HONEYCOMB. THE 
HONEY IS EXTRACTED AND THE COM3 

/S UNDAMAGED SO THE BEES "J 
CAN KE FILL. IT. HOW'S THAT/ 
DAFFY GOOF^? _______________ _

•VEAH?I'LL TRY LT!

FOR A REAL 
TASTE TREAT 
TRY HONEY ON 
HOT WAFFLES 
THAT ARE BAKED 

TO A GOLDEN BROWN 
•AUTOMATICALLY 
•ELECTRICALLY

LIVE 
ELECTRICALLY 

.Cray try 
THE DIFFERENCE




