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Isz Amerikos Kojomis Augsztyn

Valdžia
Sustabdė

Streikas
UNIJA NUSILEIDO

Visi Darbininkai Turi 
Gryžti In Darba

Gal jau ne taip gerai ežia vis
kas yra kaip jie sako, bet ana 
diena raudonas vynas ant uly
czios kaip vanduo tekejo.

Szoferys Joseph Stockley, 
pasuko savo sunkvežimi, troka 
in szona kad nesusimusztu su 
kitu automobiliu. Jis per grei
tai ir per daug pasuko in szona
ir .apsivertė. Trokas buvo pil- _ vr •
nas pilnutėlis raudono vyno. Sako Mes Nusilpnina- 
Visos bonkos susimas ir pa-( Tautu §anjHnęa 
Gillam ir iinplin.ia t.AkAin J o ?

Sovietai
Intaria

Amerika

siliejo vynas ir upeliais tekejo 
ant ulyczios.

Peikia Ir Niekina 
Savo Kraszto 
Prezidentą

NEW JERSEY, N. J. — Kai 
New Jersey valstijos guberna
torius Alfred Driscoll gražuma 
prasze telefono darbininku ne- 
straikuoti, bet dirbti kaip ir 
dirbo, unjios vadai tik nusi
juokė ir iszszauke visus ant 
straiku.

New Jersey valstija turi ant 
savo knygų instatyma kuris 
uždraudžia tokias straikas, bet 
per neapsižiurėjimą nebuvo 
nustatyta kaip galima nubaus
ti tuos kurie tuo nustatymu ne
silaikytu. Unijos vadai, pasi- 
tycziodami isz gubernatoriaus 
jam parode kad jis yra bejiegis 
ir nieko negali padaryti.

Kai tik New Jersey valstijos 
telefono darbininkai sustraika- 
yo, Gubernatorius Driscoll tuo- 
jaus pareikalavo kad valdžios 
instatymu taryba ta instatyma 
permainytu ir nustatytu nu
baudimą. Taip ir buvo padary
ta.

Beis-bolininkas Jackie 
Price sau szposus kreczia ir 
parodo kad jis gali bole 
muszti ir augsztieninkas. Jis 
ežia daro j o augsztieninkas 
nuo drato, ir musza beis-bole 
Tucson mieste, Arizona val
stijoje.

Autobusas
Pargryžio

Namo

Kai Mes Gelbstame 
Turkus Ir Graikus

Jųdviejų valisai,

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Andrei A. Gromyko, Sovietu 
Užsienio Ministeris vieszai pa-| 
reiszke ka Sovietu valdžia jau- 
czia ir mansto apie Amerikos 
nusistatymą pagelbeti Grai
kams ir Turkams priesz Rusi
ja.

Jis visai ramiai, kaip koks 
profesorius kalbėjo isz raszto. 
Matyt kad jis žodis in žodi pa- 
reiszke Komunistu Politburo 
nusistatymą ir atsakyma.

Gromyko sako kad Amerika 
kiszasi in Graikijos vidaus

Unijos vadai ir boseliai tuo- 
jaus insake visiems savo uni
jos darbininkams gryžti in dar
bus kuo greieziausiai.

Vagystes
Ir Prasi-
žengimai

Pavogė Sznapso, Ciga- 
retu Ir Cigaru

CAMDEN, N. J. — Vagiai 
insilauže in saliuna ant Tre- 
czios ulyczios ir pasivogė dvi- 
deszimts bonku sznapso, daug 
cigaretu ir viena baksa cigaru.

Kiti vagiai ar gal tie patys 
apvogė Ponias Elizabeth Ford 
saliuna ant Haddon Avenue. 
Jie pasivogė sznapso ir pabė
go.

Keturi jauni vyrukai pasivo
gė automobiliu ir iszvažiavo 
ant “raidos.” Jie nemokėjo 
kaip gerai ta pasivogta auto
mobiliu vairuoti, valdyti, ir su-

gu policija galėjo pribūti.
Dvi jaunos merginos važiavo 

isz New York miesto in Phila
delphia.
masznos buvo pavogtos, kai 
jodvi su savo draugais sustojo 
ant Roosevelt Boulevard pasil
sėti ir užkasti. Vagiai pavogė 
viską isz automobiliaus. Viena1 
turėjo perlo karolius kurie bu
vo verti $1,500.

Trys vagiai apvogė taxi- 
draiveri Joseph O’Neill ant Gi
rard Avenue, Philadelphijoje; 
ji labai apmusze, apdaužė ir 
atėmė isz jo apie penkiolika do
leriu.

Du vagiai, razbaininkai in- 
ejo in Normandie, hoteli, 36-th 
ir Chestnut uly., ir su atpro-; 
vintais revolveriais pareikala
vo kad Murray Dorfman, bar- 
tinderys atiduotu visus pini
gus. Manedžieris baro ir saliu- 
no, Joseph Belsky pamate kai' 
tiedu vagiai atėjo in hoteli, ir 
jis greitai iszspruko per kitas' 
duris patelefonavo palicijai. 
Vagiai pabėgo, bet likos suim
ti per policija.

Kitas vagis, kuris buvo pa
žintas kaipo Philip J. Wagner, 

' 38 metu amžiaus nuo Firth uly
czios apvogė Heidelberg res-' 
taurana ant 300 doleriu. Res-' 
taurano manedžieris Frank 
Martin sugavo szita vagi ir pa
laike ji pakol policija pribuvo.

NEW YORK. — Praeita 
sanvaite isz New York miesto 
dingo 18,000 doleriu vertes 
naujas autobusas. Dingo ir to 
autobuso szoferys William Ca
millo. Visi policijantai visur to 
autobuso jieszkojo, bet niekur 
nerado, nepaisant kad jis yra j reikalus ir paniekina Tautu

American Locomotive Co, At
statė 1,500 Darbininku, Sche
nectady, N. Y., Telefono Darbi
ninkai Rengiasi Ant Ilgu Strai
ku; Mainieriai Gryžta In Darbus 

Centralia Ir Pittsburghe
LONDON, ANGLIJA. — Ana meta, 

Rugsėjo (Sept.) menesio, dvylikta diena, New 
York mieste in Madison Square Garden, Pre
kybos Sekretorius Henry A. Wallace, labai szo- 
ko priesz Amerikos nusistatymą kaslink Rusi
jos ir visus mus iszbare ir net iszkoliojo, kad 
mes, Amerikiecziai, kaip kokios aveles, aklai 
sekame Anglijos Imperializmą. Jis šake, kad 
mes esame tik Anglijos tarnai ir padupezikai 

_______ Jis teipgi patarė 
mums imti už drauga Sovietu Rusija.

Tos jo prakalbos taip supy
kino visus Amerikieczius, kad 
jis buvo priverstas isz valdžios 
pasitraukti. Kai tik jis isz val
džios pasitraukė, jis gavo dar
bą redaguoti ir leisti Komu- 
nistiszku instikinimu ir nusi
statymu žurnalą, kur jis pats 
visai in kairiaja puse nuėjo.

Dabar, ana sanvaite tas pats 
buvęs Prekybos Sekretorius ir 
esamasis gerai žinomas redak
torius, nuvažiavo in sveczius 
in Anglija. Jis ežia pasakė pra
kalbas tiems Anglams kuriems nebus nei taikos nei ramybes, 
nepatinka Amerikos nusista
tymas ir kuriuos pavydas ėda 
už tai kad Amerika bagotesne 
ir galingesne už Anglija.

Jis nuvažiavo in svetima 
kraszta, ir tuoj aus pradėjo sa
vo kraszta peikti, niekinti ir 
savo kraszto Prezidentą inta-

V okiecziai 
Nelaisviai

Rusijoje
didelis, gramozdiszkas ir isz' 
toli matomas. Autobusas tai 
sunku pasliepti.

To autobuso szoferys su savo 
bosu nuvažiavo net in Florida. 
Didžiausi dyvai ir net sunku 
intiketi kaip policijantai ant1 
dideliu vieszkeliu jo nesugavo. 
Nes visos Amerikos policijan
tai žinojo apie to autobuso din
gima.

Autobuso szoferys Camillo 
buvo suaresztuotas kai jis nu
ėjo in arkliuku lenktynes. Pas
kui jis kreipėsi in savo kompa- 

i nijos prezidentą ir savo bosą, 
kad jie prisiųstų pinigu ta au
tobusą parvežti namo.

Kompanija tuo jaus pasiuntė j 
du policijantu prižiūrėti kad 

1 autobusas tikrai butu parvež-j 
itas. Autobusą veža namo vie
nas kompanijos darbininkas, o gazdiname ir jos dabar negali vietas generolas

pasitikėti nei Tautu Sanjunga Sovietu nusistatymą kaslink 
nei Amerika, nes niekas dabar belaisviu Vokiecziu.
negali žinoti ka Amerikiecziai 
darys ir kur jie savo pinigais 
kiszis.

Tai buvo pirmutinis vieszas 
ir valdžios patvirtintas iszsi- 
reiszkimas Rusijos kaip ji jau- 
cziasi apie Amerikos nauja nu
sistatymą priesz Komunizmą.

Sanjungos varda. Jis iszgyre 
Gr aikus už j u drąsą ir pasiau
kojimą kai jie kovojo priesz 
Vokieczius Nacius. Bet paskui 
visiems primine kad Turkai 
nekariavo priesz Vokieczius, ir 
stojo in kara tik keliomis die-' 
nemis priesz karo užsibaigima.

Gaila kad niekas pono Gro
myko nepaklausė kada Rusija 
stojo in kara priesz Japonus. 
Mes jam butume primine kad 
Rusija stojo mums in talka tik 
keliomis dienomis priesz karo 
užsibaigima ir kai mes jau Ja
ponus buvome ne tik sumusze, 
bet ir paklupdine su ta sprogs- 
tanezia “Atom” bomba.

Ponas Gromyko taipgi pri- 
kaisziojo mums kad mes, sto
dami Graikams ir Turkams in 
pagelba visas kitas tautas isz-

szoferys William Camillo sau 
sėdi tame buse ir laukia teismo. 
Jis bus kaltinamas už autobuso 
pavogimą.

Konsulas
Pasmaugtas

VOKIETIJA. — “Vokie- 
cziai, kurie iszbuvo keturis ar 
penkis metus Rusijoje ir susi
pažino su musu merginomis ir 
moterimis, nenori gryžti atgal
ir. Vokietija. Jie ežia apsiženi- Viduržemiu kfaSZtllOSe.
ja ir apsigyvena. Žinoma, kad 
mes Rusijoje turime daugiau 
belaisviu negu Prancūzija, bet 
mums ir daugiau reikia. Pran
cūzai sako, tegu visi belaisviai' 
Vokiecziai gryžta in savo 
kraszta. Mes sakome kad tie 
belaisviai rado sau kitus na
mus, pasisavino kita tėvynė ir 
tegu jie buna kur jie apsigyve
no.”

Henry Wallace, ar noredams 
ar nenoredams rengia susikir
tima tarp Rusijos ir Amerikos. 
Nors jis sako kad kaip tik prie- 
szingai; Jis stengiasi arcziau 
suvesti Amerika su Rusija.

Henry Wallace, kaip mes ji

Szitaip vienas augsztas So- 
paaiszkino

suprantame, nėra blogos valios 
žmogus. Jis yra, ka musu 

, mokslincziai vadina Idealistas.

Vynas Ant
Ulyczios Teka

PARYŽIUS, FRANCIJA. —
Czekoslovakijos Konsulas, Ge
zą Rac, 40 metu amžiaus buvo - - ■ . -
pasmaugtas ir sumusztas ant Konsulo kiszeniuose apie pen Į 
Palais of Chaillot trepu. Į kis szimtus doleriu, tai jie sako

Policija sako, kad dabar visi kad ežia nebuvo paprasta va- 
jieszko geltonplaukes gražuo- gyste ir žmogžudyste, 
les kuri su Konsulu draugavo . .......

Ambasados politika.
Policijantai rado nužudyto

Pilicija spėja kad Konsulas 
j buvo kitur kur nužudytas L 

Czekoslovakijos Ambasada paskui atvilktas ežia ant trepu

PHILADELPHIA, PA. —
Kitu tautu žmones kalbėdavo ir visur ėjo.
apie Ameriko kaip apie kokia
isz pasakos prasimanyta krasz- sako, kad jie yra tikri kad ežia prie Palais of Chaillot. Jis ne-

simusze su kitu automobiliu ta, kur lietus barankomis lyja, nieko nėra politinio ir kad szi-'seniai buvo persiskyres su sa- 
ant Wallace ulyczios netoli nuo keptais karveliais sniegti iri ta žmogžudyste nieko bendra vo žmona, kuri arti prie szitos 
Broad. Visi jie pabėgo pirm ne-, bumaszkos ant medžiu auga.' neturi nei su Ambasada, nei su vietos gyvena.

Generolas Marshall, Ameri
kos Sekretorius dabar stato 
Rusija klausima Moskvos 
Konferencijoje kur visi tie Vo- 
kiecziai belaisviai. Dabar visi 
žino kad per kara Sovietai pa
ėmė daugiau negu 4,000,000 
Vokiecziu in nelaisve. Sovietai 
gali pasiaiszkinti del 2,000,000. 
1,003,924 buvo sugražinti in 
Vokietija ir 890,532 pasiliko, rineti ir teveik szmeižti. Jis
Rusijoje. Bet kur tie kiti du 
milijonai?

Aiszkus dalykas, daug tu be
laisviu pasimirė nelaisvėje. Tie 
kurie buvo sužeisti, buvo ar nu- 

įj.1 galabinti ar palikti mirti. Bet 
1 du milijonai tai nemažas skai- 
czius. Tiek negalėjo iszmirti, 
tiek nei Sovietai ant sykiu ne- 
iszžudytu.

I (Tasa Ant 4 Puslapio)

Anglijos žmones perspėjo kad

Jis nori ežia ant žemes dangisz- 
ka tvarka investi. Jo visas 
mokslas, jo visi insitikinimai 
yra tai kad, tol ant szios žemes

kol tautos ir žmones laikysis 
prie vieszpatyscziu ribų ar ru- 
bežiu. Jis nori panaikinti tau
tos, tikėjimo insitikinimo ar 
tėvynės rubežius. Kitaip sa
kant, jis nori kad butu vienas 
pasaulis kaip viena szeimyna, 
kad nebutu jokio skirtumu 
kaslink tautos, kalbos ar krau
jo. Reiszkia, negali būti Itali-

Amerika nori sutverti Amen'-' ionu> Francuzu, Anglu, Lenku,
koniszka Imperializmą.

Jis mums in tarine ja Anglus, 
o Anglams intarineja Ameri- 
kieczius. Ko ežia jis nori, ko jis 
siekia? Ar jis nori supjudinti 
Anglus priesz Amerikieczius? 
Jeigu taip, tai jis Stalino dar
bą geriau atlieka negu raudo- 
niausi Komunistai. Isz tikro,

Ispanu ar Lietuviu. Negali bū
ti nei Amerikos, nei Rusijos, 
nei Lietuvos, bet vienas pasau- 
lisir viena žmonija!

Toks nusistatymas, toks 
troszkimas yra visiszkai tobu
las ir dangiszkas. “Bet ponas 
Henry Wallace pamirszta kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Musu mokslincziai ir dva- 

siszki dorybes sergėtojai bai
siai piktinasi isz szlykszcziu 
žodžiu, bet nieko nesako apie 
szlyksztybęs. Naujas ‘ ‘ Moving 
Pikczieriš” kuris yra pavadin
tas “Duel in the Sun” (Dviko
va Insaulyje) .skersai ir iszil- 
gai, perdem ir kiaurai pasako
ja apie paleistuvyste ir gražuo
le, puslaukine paleistuve. Visi 
musu dorybes sargai baisiai 
pasipiktino isz keliu paleistu- 
viszku vardu ir szlykszcziu isz- 
sireiszkimu, bet nei vienas nei. 
žodžio nepasake priesz ta pu- 
leistuviszka apysakai

Tie, kurie ta “Moving Pik- 
czieri” Krutamo ji Paveiksią 
iszleido, tik iszeme tuos negra
žius žodžius, biski apkarpė, bet 
ta paezia paleistu vi saka pasa
ka paliko ir viskas tvarkoj. 
Matyti, kad visai nesvarbu ka 
žmogus sako, bet kaip jis sako. 
Galima paleistuvyste ir viso
kias szlysztybes skelbti, bile 
tik gražiai skelbsi.

Mums prisimena i 
Raszto žodžiai: “Akli 
kurie isxkosziate uodą, 
ryjate kupranugari.”

kubiniame numeryje straips
niai ir straipsneliai buvo, maž
daug szitoki:

“Vasario 16-tos Szauks-
mas” — Padaulbietis.

“Vasario 16-toji ir Dr. J. Ba- 
sanaviezius — Julia Liesyte.

Paskui keli Anglu kalba 
straipsniai apie 'bėgamosios 
klausimus, ir reikalus Lietuviu 
ir Lietuvos. Ir viso San Fran
cisco mi/esto Lietuviu apžvalga 
be abe jo yra žingeidi ten gy
venantiems.

Szvento 
. vadai, 

o pra

Graikija, Praeitimi Garbinga

Mjokytoju jau taip ima pri
trukti visur kad mokyklos da- 
br/r samdosi net ir moeziutes 
mokyti. Vienoje valstijoje, kai 
vaikas pabaigia septinta sky
rių jis gauna paliudinima ir 
gali mokyti szeszto skyriaus 
vaikus. Vienas toks “mokyto
jas” szitaip iszsitare. Kodėl 

1 asz negaliu septinta skyrių mo
kinti? Asz jau užbaigiau sep
tinta skyrių!

Tai prie ko priėjome 1 O mes 
taip visam svietui didžiavo- 
mies kad musu mokyklos yra 
geriausios, tobuliausios ir mo- 
kineziausios! Mokslincziai ei
na in fabrikus iar in saliunus 
dirbti, o pienburniai, skarma
lai musu vaikus mokina.

Bet, kaip ta pasaka apie gra
žia karalaite, buvo seniai, la
bai seniai. Dabar galingas ir 
garbingas Graikijos krasztas 
yra bejiegis, karo nukamuotas, 
ir neprieteliu apsuptas. Tas 
praeities galingas ir garbingas 
krasztas dabar kreipiasi in 
Amerika ir praszo pagelbos.

Ir Graikijos liūdnas likimas 
yra tik ženklas baisaus ir liūd
no paveikslo kuris randasi vi
suose Europos kraszinose. 
Turkija, Palestina, Vokietija 
ir net pati galinga ir didinga 
Anglija Randasi tokioje pa
ežio ję liūdnoje padėtyje.

Tai sena pasaka; sena gady
ne užliedžia vieta jaunajai. Szi- 
tos tautos, kaip ligonis, jau se
niai ėjo trepąis žemyn, bet mes 
nenorėjome sau prisipažinti, ir 
akis užsimerkeme ir 
kad viskas tvarkoj.

Mes Amerikiecziai 
kaip kokie bajoriszko
bajorai, kurie nenorėjome pri
sipažinti kad musu dvare ran
dasi mužiku, kurie badu mirsz- 
ta.

ežius ne tiek kaipo mielaszir- 
dystes ir krikszczionystes dar
bas, bet kaipo savo krasztui ir 
savo kapitalistiszkui gyveni
mui apsauga. Jeigu tie Euro
pos krasztai papuls in Rusijos 
nasras, tai ir musu gyvenimui 
ir musu laisvei gresia baisus 
pavojus. Už tai mes sziandien 
tuos krasztus rengiamies szelp- 
ti, kad save apsisaugojus.

Priesz deszimt metu Mayo- 
nas Robinson invede Brolystes 
buvo szyencziamai Jurgio 
Washington© gimtadienio sau
jaitėje buvo tikrai kad 
‘1 Washingtonville ’ ’ atszvente 
irgi.

sakeme

buvome
kraujo

BROLYSTES
SANVAITE

■i ‘ ‘-r ' :* ' ;
Butkus sako, kad jam jau m- 

sipyko skaityti Angliszki laik- 
raszcziai. Jis sako, kad svar
biausios žinios tuose Jaikrasz- 
cziuose yra: Kiek vyru turi ar 
turėjo “Moving Pikczieriu” 
gražuole, aktorka; kur randasi 
veręziukas su dvejomis galvo
mis ; kaip ir kas pasiuvo Prezi
dentui Trumanui palta ar keli
nes; kaip ugniagesiai su kope- 
cziomis iszgelbejo katina, ku
ris inlipo in medi ar in stulpą; 
jaunu mergaieziu durnystes ir 
ju mocziucziu kvailystes; kaip 
bedantis senis szesziolįkos pa
vasariu mergaite veda ir žila
plauke senele už pienburnio 
iszteka; ir kiek sniego krito 
kai tėvelis pirmas ilgas kelines 
gavo.

Butkus sako kad szitokios 
žinios pripildo beveik visus an- 
gliszkus laikraszczius. Mes ne- 
patemijome, bet dabar aty- 
džiau skaitysime ir stengsi- 
mies patemyti. i

kad 
isz- 
bet

Praeitis mums parodo 
mes negalima panaikinti, 
kasavoti vainas, karus; 
mes galime prailginti laika
tarp tu baisiu karu ir galime 
tuos karus, tas vainas sutrum
pinti. Galingas krasztas, gerai 
(apsiginklavęs, negreitai bus 
užpultas ir neilgai prieszas 
priesz toki kraszta kariaus. Už 
tai mums svarbu ir verktinai 
reikalinga gerai apsiginkluoti 
ir taikos laukti ir jieszkoti, bet 
nuolatos būti pasirengė stoti m 
kara.

iSziandien mums nereikia 
tiek mokslincziu, kiek dvasisz- 
kiu. Mnsų mokslincziai suren
gė szita. kara, musu mokslin- 
cziai pagamino ta baisia sprog- 
stanezia “Atom” bomba; Vo
kietijos mokslincziai mums pa
rode koks 'baisus gali būti 
mokslas. Dabar dvasiszkiu 
darbas ir pareiga tuos moks- 
linczius pamokinti ka reikia 
daryti su visais tais mokslais.

Szventas Rasztas mums sa
ko, kad Dievas “sutvėrė juodu, 
vyriszki ir moteriszke;” bet 
dabar labai sunku pažinti vy
riszki nuo moteriszkes.

Mokslas nepadaro žmogų ge
ru. Mokintas vagis ,ąr raz'bai- 
ninkas yra tūkstanti sykiu pa
vojingesnis už nemokintą.

Daugiau negu 30,000 Arneri- 
kiecziu dabar mokinasi Rusu 
kalbos musu augsztesniose mo
kyklose.

Kinijos valdžia iszleido in- 
sakyma, kad galima tik sze- 
szios deszimtys sykiu daugiau 
dabar imti už randa, negu buvo 
imama priesz kara.

Politikierius ir Paežiam 
Vięszpacziui iszsiteisina.

Naujas žurnalas, “Kalifor
nijos Lietuvis” pasirodė. Jis 
pirmiau ėjo kaipo mėnesinis 
.biyletinis, ir buvo tik ant pa
prastos popieros spaudamas. 
Dabar jis jau spaustuvėje yra 
spausdinamas. Laikrasztis ar 
žurnalas buvo pradėtas Los 
Angeles. is'-San Francisco pa- 
trijotingu draugyseziu. Leide 
ja ir redaktore pasiraszo Brone 
■Skiriene. ^urnalas yra iszlei- 
džiamas isz Oakland, Calif.

žurnalas yrą iiidomų^,

Amerikos mokyklos, iszmes- 
darpos tikėjimą, dabar mokina 
ir lavina musu vaikus būti 
gaidriais, mokytais ir apsuk
riais žulikais, bet ne gerais pi
li eeziais. Mokslinczius be tikė
jimo, kaip gražuole be doroves.

Kai mes koki žmogų imame 
nagan del jo iszsireiszkimu ar 
jo darbu, tai nereiszkia kad 
mes to žmogaus neapkenezia- 
me. Visai ne. Nors mums nepa
tinka ka John Lewisas, mainie- 
riu bosas , daro ir sako, bet mes 
Lewisa mylinąę, taip kaip Szv. 
Rasztąs mums sako daryti: 
“Neapkęsk nuodėmės, bet my
lėk nusidėjėli.”

Viena mokytoja parasze 
laiszka in Mokslo Ministerija: 
“Gerbiamieji: Praszau man 
prisiųsti mokslo, nes mes apie 
ta dabar mokinamies.”

Mums visai nesvarbu koks 
kraujas teka tavo gyslose ar 
isz kokiu protėviu tu pareini, 
bet koks tu sziandien esi ir ka 
tu sziandien darai.

Da'bar mes turime prie teisy
bes prisipažinti, turime savo 
bernams ar neturtingiems de
mokratijos giminėms pagelbos 
ranka isztiesti, nes męs dabar 
matome kad tie biednieji gimi
nes yra mums reikalingi, kaip 
bajorui bernai.

Mums tie krasztai dabar pri
mena, kad daug pigiau pagel
bės ranka isztiesti, negu už ką
rą užmokėti.

Ypatingai Graikijoje, Ko
munistai insigaleje ir gresia vi
sa valdžia pasisavinti. Rusija 
to kaip tik laukia ir nori.

Gal kai kurie sakys kad ir 
Rusija yra karo nukamuota, 
yna sziandien kariszku žvilgs
niu silpna ir nedaug gali ki
toms tautoms padėti, pagelbos 
ranka isztiesti. Bet kaip tik 
ežia yra pamatinis skirtumas 
tarp Kapitalizmo ir Komuniz
mo. Kapitalistiszkas. krasztaš 
turi iszdeti kapitalo palaikyti 
savo kapitalizma. Komuniz
mas kaip tik atbulai, tenai au
ga ir bujojai kur žmones skurs
ta ir badauja. Komunizmas yra 
bevilties ir pražūties tikėjimas 
žmogus tampa Komunistu kai 
jam nieko kito jau nebelieka 
daryti. Už tai Rusija, be jokios 
pagelbos prie saves traukia 
tuos krasztus kurie badauja ir 
skursta.

Bet ežia ne vien tik paskolos, 
pinigu ar pagelbos klausimas; 
ir ne vien tik kasdienines duo
nos klausimas. Klausimas yra 
atstatymo klausimas. Ar gali
ma szitas tautas taip atstatyti 
kad jos paezios galėtu save isz- 
simaitinti ir save apsiginti. Be
veik visi Europos krasztai bu
vo taip nualinti, taip nukamuo
ti, kad ims kelis desietkus me
tu juos atstatyti. Mes ežia, 
Amerikoje negalime nei insi- 
vaizdinti tą varga ir skurdą 
kuris sziandien slegia ir smau
gia visa Europa.

Komunistai ant szito vargo, 
bado ir skurdo riepsta ir tun
ka. Jiems in sveikata kai visas 
pasaulis skursta, nes badas, 
vargas ir nesantaika tai Komu
nizmo siektos.

Už tai dabar Amerikos svar
biausia ir szveneziausia parei
ga szelpti Europos badaujan-

Washingtonville, Suv.
Vals. Amerikoje

Buvo daug susidomėjimo 
ant Main Ulyczios, Washing
tonville, USA.

Washingtonville, UISA, yra 
mažas miestas. Galėtu būti ma
žas miestas, bet kur Ameriko
je — rytuose, vakaruose, sziau- 
reje aiba pietuose. Szis ypatin
gas Washingtonville, apie kuri 
raszome, randasi vidur vaka
ruose. Nors labai mažas mies
tas, jame randasi du dideli 
plieno fabrikai, kuriuose dirba 
daugelis Washingtonville gy
ventoju, pasikeitomis sziftoms.

W ashingtonville gyventojai 
dirba tu fabriku vietuose, ofi
suose ir prie karsztu pecziu.Į 
Ant Main Ulyczios, svarbiau
sioj ulyczioj, yra. kelios mažos 
krautuvėlės, in kurias aplinkos 
žmones ir darbininkai isz fab
riku atėjo pirkti drabužiu ir 
valgio. Tame mieste yra keli 
restoranai, du teatrai, pradine 
ir įauksztesnio mokslo mokyk
los, kelios bažnyczios ir du Žy- 
diszki sinogogai. Žmones gyve
no mažuose kukliuose namuo
se, bet ir buvo tokiu žmonių 
kaip Burke szeimynom, kuri 
gyveno dideliam plytų name 
ant kalno.

Szie žmones buvo paprasti 
amerikiecziiai. Buvo mokytu ir 
nemokytu, Amerikoje-gimusiu 
ir svetimszaliu, pirmos karto ir 
deszimtos kartos amerikie- 
cziai, buvo Kataliku, Protesto- 
nu, Žydu ir Stacziatikiu, jaunu 
ir senu. Szie visi žmones, ir ju 
protėviai, gyveno ir dirbo 
Washingtonville. Pagal sziuos 
bruožus Washingtonville ne- 
iszsiskyre nuo kitu miesteliu," 
dideliu ir mažu.

Bet buvo vienas malonus 
skirtumas. Visi tie žmones, mo
kyti ir nemokyti, Žydai ir Ka
talikai, turtingi ir biedni, jau
ni ir seni, pažinojo viens kita 
labai gerai ir vienas kita su
prato.

Tas supratimas padare juos 
draugus. Nieks nežinojo kodėl 
taip invyko ir nieks neklause. 
Tarpusavy jie darė atlanky- 
mus, praleido daug smagiu va
landų, jie kartu juokėsi ir kar
tu paguodė viens kita kada in
vyko nelaimes.

Miesto Mayoras buvo Tom 
Robinson. Jaunesnieji neatsi
minė kito mayoro. Rinkimai 
atėjo ir praėjo, prezidentai ir 
gubernatoriai pasikeitė, bet 
Tom Robinson vis pasiliko.

Mayoras buvo szvelnus žmo
gus, bet kartu ir griežtas, nie
kad neužmirszdamas savo pa
reigu del Washingtonville gy
ventoju geroves. Jis juos pa
bardavo kada to užsitarnauda
vo ir pagirdavo kada tas buvo 
reikalinga.

Laiko begyje, Washington
ville gyventojai buvo suriszti 
su Brolystes Sanvaitę. Jie lau
ke jos su atyda. Jiems tai buvo 
kaip garsus “Mąrdi Gras,” 
New Orleans mieste, arba Pa- 
sedenos miesto Geliu Festiva- 
las. Tai buvo ju ypatinga 
szvente. Buvo visokiu pramo
gų sanvaites 'begyje. Taikos 
metais buvo netik paskaitų, ra
dio programų, bet ir szokiu ir 
kitu pasilinksminimu. Visi 
Washingtonville gyventojai 
turėjo progos vieszai kalbėti ir 
pareikszti savo susiedams ir 
draugiams savo rotužeje kodėl 
jie buvo laimingi gyventi 
W ashingtonville, Amerikoje.' 
Jie iszsireiszke ka jie galvojo. 
Jie galėjo duoti patarimu del 
miesto pagerinimo. Karo laiko 
nebuvo jokiu pramogų, tiktai 
susirinkimai kuriuose bonai 
buvo parduoti invairiems 
Washingtonville gyventojams. 
Sziuose susirinkimuose tur- 
tingi ir biedni, seni ir jauni, 
galėjo- kalbėti apie savo sūnūs, 
brolius, ir vyrus kurie kariavo 
užsienyje. Jie buvo insitikine 
kad jie tikrai kovojo už laisve. 
Ju. karaujanti sūnūs turėjo tei
se grižti in Washingtonville,

kuris: buvo laisyas .ir ramus ir 
kur buvo ju namai.

Bet sziais metais dalykai pa- 
Sanvaite, kaipo tam tikrai 
szvente Washingtonville. Ka
dangi ta Brolystes Sanvaitę 
sikeite. Viena diena mažas bū
relis vyru ir moterų stovėjo 
prie savo rotužes. Buvo laibai 
szalta ir žmones jautėsi nera
mus. Bet niekas nepasitraukė.

Jie žiurėjo in plakata, kuris 
buvo iszkabintas. Jis buvo pa- 
siraszytas Tom Robinson, * ir 
jame pasakyta: “Del susidaru- 
siu aplinkybių, kurias galėjo
me suvaldyti, szimet nebus 
Brolystes Sanvaitę minėjimas 
Washingtonville, nes nėra bro
lystes Washingtonville sziais 
metais. ’ ’

ežiu, Alfred# Gonti, kuris dir
bo ofise, buvo sumusztas pietų 
metu ir iszvadintas “dirty 
foreigner,” ir jam pasakyta 
grižti isz kur atvyko. Dirbtu
vėse pasidarė nesusipratimai. 
ir nerimas. Bet ne visiszkai bu
vo Blacky kalte. Visada yra 
žmonių net ir Washingtonville, 
kurie klauso visokius szmeiž- 
tus apie visus ir kurie apkalti
na nekaltus. Negalima sakyti, 
kad jie pasitikėjo tiems šmeiž
tams, bet jie ju klausė. Ir žmo
nes jau neaplanke viens kito 
kaip kitados.

Senas gyventojas, Ned Cole
man, perskaitęs ta praneszima 
susijaudinės pareiszke: ‘Drau
gai, asz nesuprantu. Per visa 

| metai laiko mes dirbame ir lau
kiam atszvesti Brolystes San- 
vaite kaip vaikucziai per Ka- 
Įedąs. Per deszimt metu mes 
minėjome Brolystes Sanvaitę 
musu miestely. Kais dabar atsi
liko?’

Visi miestelio žmones pa
klausė: “Kodėl?” Bet jie žino
jo kodėl. Tai buvo Blacky kal
te. Nuo to laiko kada jis su bū
reliu piktadariu atvažiavo isz 
Pitts'burgo dirbti fabrike, da
lykai pasikeiti. Viena nakti 
langas Žydiszko sinogogo bu
vo iszmusztas. Už keliu sanvai-

Ir dabar szis “Nebus Brolys
tes Sanvaites szimet.” Buvo 
kaip smūgis in veidą. Žmones 
pasižiurėjo in viens kita lyg 
kaip kalti, jie žinojo kad szi 
syki turėjo vieningai stovėti. 
Jie žinojo kad siavo dalykas ne
galėjo iszspresti . klausydami 
kokiu ten Blacky arba jam pa- 
nasziu, kurie kursto žmogų 
priesz žmogų. Tas tik šukele 
naujas dalykas. Jie norėjo su
gražint Brolystes Sanvaitę. 
Jie surado iszeiti ta paezia 
nakti. Blacky su savo piktada
riais buvo palydėti in stoti, 10 
vyru kurie tiktai praeita san- 
vaite buvo susipykę ir negalė
jo žiūrėti viens kitam in akis.

Bilietai buvo nupirkti tiktai 
in viena puse. Ir kada trauki
nys iszvažiąvo isz stoties, szie 
vyrai pasižiurėjo vienas in ki
ta, pasisveikino.

(Tasa Ant 3 Puslapio)

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

50c., o atlaikysite knygas per paczta.
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85c 
isz 

isz-

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

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

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

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

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

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 apii 
Garžia Haremo nevalninke: T-Hoszis 
Viena motina; Vaikucziu plepeJima 
62 puslapiu .................................. 15‘

No. 120 Dvi istorijos apie Valu 
kas isz girrios ir Ant nemuno. 5c 
puslapiu ........................................... 16*

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.,.15<-

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA.

No. 128 Dvi istorijoa apie Valdl- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

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

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigias 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 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 Vaidutis; Atmo
kėsimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Moeziutes 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; Osiecznv. 40 puslapiu 

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

nka apvaizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................ 16c

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; SteDr*2»/ kuczios nakti. 
Nikitas . 61 put k ............... 15c

No. 150 Keturios . ' rijos apie Du
ktė akmenoriaub; EL.a; Nuspręsta
sis ; A»kt keik užlaiko moteres paslaptį 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu.................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................. 15c

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
<J0 nusiauta 1

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

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave* 
nis; Vieszpata Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pue. 25

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

No. 162 Trys istorijos apie Balsi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu 
22 puslapiu ............................ ...10(

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ms 
(klaus; Iszklausyta malda vargszo 
Geras Medėjus Lv. .;.. 15<

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatlltaa; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Hsrodao Boba; Kas nepažinste 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta 
maybe in szviesa; Pasitaisias prasi 
žengelis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ........................................... 25»

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų va karas: 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale 
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla 
ptybe gymimo mumisie Dievo muši 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausi* 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni 
ikio. Suvirsi 100 puslapiu........... 25«

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61
puslapiu ........................   • !•<

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

No. 175 Pasiakaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra* 
Piemenlis; Isz ko susidaro Anglį* 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; koletą Juoku ir Paveikalo. 
Preke ..............................................

Adresas: 
Saule Publishing COo, 

Mahanoy City, Penna.
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(Tasa)

Deszimts metu po tam.
Namas Felikso stovi ant rin

kaus kaip ir priesz tai nes pui
kesnis ir didesnis. Dirbtuveja 
dabar dirba net penki gizelei. 
Feliksas dabar buvo prietelin- 
gu del visu. In trumpa laika li
kos iszrinktas in miestiszka 
rodą. Girdėjo pats ne karta 
kaip žmonys kalbėjo: Tas žmo
gus bus kada musu burmistru.

Tie jei žodžiai puolė jam in 
szirdi, kaip kibirksztis ant pa
rako. Stengėsi visom pajiegom 
daeit prie tosios garbes.

Net pats burmistras ne kar
ta klausinėjo rodos Felikso 
apie miestiszkuis reikalus. Vy
riausias rodininkas daugeli 
kartu ateidavo in dirbtuve ap
žiūrėt naujus darbus meisterio. 
Isz: tos tai dirbtuves iszejo lik
toriai del vietines bažnyczios ir 
daug kitokiu dalyku in kitas 
bažnyczias.

Sziandien dirba ant užbaigi
mo laibai puikaus kieliko kuri 
miestiszka valdžia, davė pa
dirbi jam. Už deszimts dienu 
ketina karalius pribut in mies
tą. Nuo senei 'rodavojosi kokia 
dovana dovanot karaliui, ir ant 
galo susitarė duot kielika. Vie- 

■ nas isz rodininku prietelis Fe
likso tarė:

— Del ko turimie jieszkot 
kito meisterio? Ar-gi miestas 
musu neturi tinkama žmogų 
kuris mums atnesze garbe ? Fe
liksas apsisedo tarp mus, jo 
vardas yra žinomas ir už muru 
musu miesto. Tegul jisai pada
ro mums kielika del karaliaus, 
auksini su ženklu musu miesto 
puikiausia koki gali padirbti.

Miestisžki tėvai sutiko ant 
to inneszimo.

Feliksas isz to laibai nudžiu
go, buvo tai del jo didele gar
be. Padare pirma paveiksią 
kieliko ir pagal ji dabar baigė 
šavo darbia.

Auksinis kielikas buvo jau 
gatavas del karaliaus, tikrai 
buvo tai puikus darbas. Dalbas 
Felikso likos iszstatintas ant

# parodos rotulžyje. Visas mies
tas susirinko ji apžiūrėt ir gė
rėtis puiku darbu.

Visas miestas likos paredin- 
tas ant priėmimo karaliaus. 
Pasveikino ji burmistras ir 
prezesas. Ant rotužes likos in- 

’ teiktas kielikas laike tam tikro 
pasveikinimo.

— “Tegul mus mylimas ka
ralius priima szita dovana pa
dirbti per musu meisteri, kaipo 
iszreiszkima musu prie jusu 
mylistos.”

— Nusistebėjo karaliaus pa
matęs taip puiku kielika.

— Ar czionais padirbtas ? 
Puikesnio negalėtu padirbt nei 
Berline. O kas ji padirbo?

— Meisteris Feliksas.
— Norecziau ji pamatyt.

* Feliksas stojo isz minios 
žmonių. Burmistras nuvede ji 
priesz karalių. Feliksas giliai 
pasiklionojo. Džiaugėsi isz sa
vo daibo ir garbes, kokia ji pa
tiko. Karalius temino ant jo su 
užganadymu. Patiko jam meis
teris, kurio akys net žibėjo isz 
džiaugsmo.

— Esi tamista geru meiste
riu. Patiko man tavo darbas. 
Diibkie tamista ant toliaus 
taip. Kielika paimsiu su savim 

. in Berlyną, bus ta piapuoszi- 
mas mano skarbeziaus. Nuo 
sziandien ponas meisteri aptei

kiu tave mano karaliszku auk- 
sorium. Kada, turėsiu koki dar
bą tai ne užmirsziu apie tave.

Paraudonavo visas viedas 
Felikso. Pasiklionojo giliai ir 
pabueziavo ranka karaliaus. |

Karalius atsisveikino su 
juom szirdingai.

Visi gyventojai džiaugėsi 
isz jo laimes, o miestiszka rodą 
prisiuntė jam pavinezevonia ir 
pavadino ji “gilukningu vyru 
karaliszkos malones, ant ku
riuo visąs miestas su garbe žiu
ri.”

Ant dirbtuves davė nauja 
parasza naujo meisterio su ka
raliszku herbu.

Feliksas dabar suvisai užsi
ėmė veikalais miesto. Visur bu
vo pirmas, o jo rodos visi klau
sė.

Namie Rože ir džiaugėsi isz 
pasekmes Felikso, o uoszvis at- 
lankinejo ji konia kas metas.

— Džiaugiuosiu isz tavęs 
Feliksai, kalbėdavo Lomskis, 
atneszi mano dukteri ir mums 
garbe isz priežasties karalisz
kos meiles del tavęs, atvežiau 
per tai tūkstanti raudonųjų 
ant pavinezevojimo.

Miestiszki rodininkai tan
kiai atlankė narna Felikso. Vy
nas liejosi tada lyg vėlybai 
nakeziai, o stiklai Skambėjo 
garsindami garbe iszlavinto 
miestiszko gyventojaus.

Pasisziauszias auksorius ži- 
onjo del ko užpnaszo. Reikalin
gi jam buvo prie dasigavimo 
szloves ir garbes.

Kuom pasiliko vyras tarp 
savo prieteliu miestiszku gy
ventoju tuom buvo pati “poni 
karaliszka auksininke ’ ’ tarp 
moterių. Buvo pageltoje del 
savo vyro ant dastojimo da di
desnes gaibes.

Ne turėjo vaiku. Gal but, jog 
pora kudikiszku lakucziu pra- 
sklaidytu tamsias debesys pa- 
puoszimo tarp tamsybes. Bet 
buvo Štokas nekaltu akueziu 
kūdikio, be to name Felikso ne 
buvo laimes.

Puolė pirmi ląszai kartume 
in kielika saldybes. Atėjo žinia 
jog meisteris’ Lomskis numirė. 
Rože verte tėvo, o Feliksas 
taipgi.

Puse turto numirusis paliko 
savo paežiai, o kita puse savo 
dukterei. Aiszkiai tai pasakė 
testamente, jog Rože ir Felik
sas ant to užsitarnavo. Meiste
ris Feliksas dabar pastojo tur
tingiausiu gyventojum visam 
miestelyje.

Giliukis jam visame tarnavo. 
Atėjo in miesteli kaipo pakele- 
vingas gizelis, o jau po dvieju' 
metu dirbtuve kurioje pristojo 
už gizeli pasiliko jo; dėl jo ėjo1 
paskui ji vienatine duktė tur
tingo miesterio Romskio; o po 
tam vis pirmyn ir augsztyn ir 
puolinėjo isz visu szaliu garbe J 
ankstas ir turtas.

In du metus po tam iszsipil- 
de Felikso geismas. Burmis
tras ne priėmė daugiau nomi
nacijos, nes parode ant Felik
so, kaipo savo užžanga.

— Geresnio kaip jisai ne ra
site.

Vienbalsiai iszrinko ji bur
mistru. Giliukningąs nusiszyp- 
sojimas pasirodė ant veido- Fe- ( 
likso. Bet ar jo duszia jautėsi , I
giliuknmga savo gilumoj ? Kas • 
gali atmint?

III.
Su pasisziauszimu klausė 

Feliksas naujo vardo “burmis?

tras ” taip pat ir jo pati. I mainyt tubsia laikuosia. CzTo-J virkTlavo. Į Atėjo nepažinstamas ir ne- * Per pasirupimma kunigo/
Miestas pradėjo daug persi-(nais ir tenais murai miesto pra-i Da vien kirmėlė griaužė jo. pažinstamu iszejo. Bromoje stojo ant jo grabo murmurine

'dėjo gruit, o su jais ir senovisz-l savžinc. Begije paskui auksa jau ne stovėjo sargas kuris ve-| plyta ir protas geležinis kryže- 
1--', lintu jam giliukningos keliones1 lis. Ant akmens jszkalta toks 

ba jau kromu ne buvo. Apie pu - Į
siaunakt iszvažiavo isz miesto. Czionais Amžinam Atilsi guli

TARADAIKA S

Ka tik isz keliones 
sugryžau,

Ba Vestuose buvau, 
Daug tiligramu gavau 

ir nusiste'bejau, 
Rankas ant galvos 

uždėjau, 
Kad musu moterėles 

neapsimalszina,
Isz doraus kelio 

iszeina,
Net labai graudu 

■man skaityti, 
Ir apie rūteles raszyti.

Po noglti jau karta 
nustokit,

Namuose tarp vyru 
nepliovokit, 

O tada jus neužkabines, 
Ir in laikraszti 

neraszines.
Jau žmones nubosta 

skaityt,
Kad vis apie jus 

turiu raszyt.
Nuolatos rugojat 

ant manės,
Ba ta užsipelnet 

ant saves,
Bet jeigu busite 

geros ir szvarios, 
Tai niekas ant jus

— ------------------nerugos,
Visi vyrai jus paguodos.

Bet kad daryt, 
Asz turiu zurzet, 

Ant jus piktu darbeliu 
vis žiūrėt, 

Ir vis tai del visiems 
garsyt, 

Jusu darbelius 
apraszyt!

* * *
Po Velykų buvo veseile, 
Ir pavakare sukliuvo, 

Apie Pennsylvanijos mieste 
vienoja,

Tai kaip pasigėrė, 
Vienam kitam kaili 

gerai iszpere, 
Ir taip susimusze, 

Kad net keletą suėmė, 
Ir in lakupa padėjo, 

O kaip bausme užmokėjo, 
Tada namo parėjo.
Trys kiti pabėgo, 

O jeigu policija sugaus, 
Tai nesmagumas bus!

* * *
Va jei, 

Kas pasidarė Oklahomoj, 
Stebuklai 'buvo tenais, 
Užėjo smarki vėtra, . 
Da nemaeziau tokia 

viesulą, 
Vos in tenais su autobilu 

atvažiavau, 
Tuojaus priverstas 

iszlipti buvau, 
Nes ten mieste daug

'bledies padaryta, 
Ir keliei suardyta, 

O kad ja gala, 
Nemaeziau tokia vėtra, 

Pribūva in ten 
vistiek turiu, 

O jeigu ka blogo 
pamatysiu, 

Tai ir apie viską 
apraszysiu.

Gud Bai Visiems.

ki papratimai miestiszku gy- indejo savo ir savo paezios tur- 
ventoju. Laikai naujos gady^ta ant loterijos. Vakar dažino- 
nes reikalavo liuosybes, už tai jo jog viską pralosze. 
buvo jiems per aukszta apsiau- viskas, 
bime senu muru.

Ant akmens jszkalta toks 
paraszas:

Dingo

---------- - . imiuv. cix ctp- 
j Feliksas buvo turtingu. Tur- leidai! Sudejuodavo isz jo szir- 
itas jo isznesze vertes ant ketu-( dies,- kiek'kartu pamanstyda-i

— Dieve mano, ar mane ap-
vežimėlis ant kurio sėdėjo Fe
liksas keliaudamas in platu 
svietą jieszkodamas prieglau
dos.

Apleisdamas miestą maždau- 
giau turėjo kaip in ji atėjo. Že- 
miszkas giliukis tik tada buna 
mums vertas kada ji priimame 
ir naudojame pagal ji vardan 
Dievo. Turtas ir laime žemisz- 
ka dingsta, jeigu žmogus už- 
mirszta per juos apie Dieva ir j 
turtą dangiszka. Viėszpats yra'

res deszimts tukstaneziu rau
donųjų. Taip turtingu da nie
kas ne 'buvo miestelyje. Bur
mistras ir jo pati galėjo per 
tai rodintis su savo turtu ir pil- ant kapiniu.

i ni buvo pasisziauszimo.
• Diibtuveje dirbo toliaus, bet 1° isz. rupesezio in kelias sali
ne taip kaip tai kitados dirbda-J vartės pasidarė isz jo senelis.
vo. Akys paties meisterio jai? Meisteris Feliksas tikėjosi ...
ne prižiurinejo gizeliu, o dirb-^jog nelaime praloszimo savo teisingas ir geidžia teisingys-

mas apie sttVo nupuolimą.
•Sveikata įvožės taip nupuolė 

jog turėjo paszaukt kunigą. In 
tris dienas po tam palaidojo ja

Feliksas ,Dup^j^gjt;is.
Karaliszkas auksininkas ir 

buvusis burmistras (czionais 
vardas miesto iszbrauktas). 
Numirė vietiniam ligonbuti.

Pakajus jo dusziai!

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisina 

i gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
į primename, idant kožnas skai- 
I tytojas, kurio laikas pasibaigė 

, i už laikraszti, kad nevilkintu il-
tuves be meisterio tai mokslai- j turto pasiliks jo slaptybe. Blu- les nuo žmogaus,, jam žmogus SR at,nanjįn1mi1 užmOkes- 
ne be mokytinio. Meisterys se-^do tame. Laikraszcziai placziai turi tarnaut, o nebalvonui, no- ^eg neg laukti
dėjo rotužeje ir rūpinosi reika^ aprasze apie jo nupuolimą. Isz- rinte tasai vadintųsi: — szlovel Juk del visu yra tas žinom a, 

| kad darbas pabrango, popiera 
Kur nusidavė Feliksas? lr atl tatalsy^ nes aždyka 

rotušest nėjo taip-gi gailesti, jog nelai-, svietu, idant da karta pradėt lalkrM2c2io negalime siuntine- 
j ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytoj aii ir nuoszirdžiai dė
ka vejame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redystė.

Į Plaukai da jauno vyro, pasa

lais miesto ir priimdavo savo reiszke jo pravarde ir jo neisz- ir turtas, 
prietelius.

Bet užsiėmimas ant
.. | - - T - . » | - - i

nebuvo taip vaisingu kaip ki-,me patiko žmogų, kuriam nese- isz naujo, kaip tai priesz tai. j 
tados dirbtuvėje pono meiste-' nei priesz. tai ugnis 
rio. Prižiiirineje darba isz ryto 
ir vakare, o gizelei matydami 
tai dirbo pagal iszdalyta darba 
ir laika ‘ paskirta per poną 
meisteri.

Meisterys pradėjo niekint 
ranku darba, per ka antras ak
muo puolė isz kasyklų Gilukio.

Antras? Pirmutinis jau senei 
iszpuole, buvo tai ramybe szir-Į tarp mus, dastojo 
dies. Kaipgi žmogus gali turėti da augszcziau pastot 'bet sztai 
ramybe pasiszaususiam szirdi-j szuvis ateities pataikė in nar- 
je, bėgdamas paskui laime ir su ereli. Puolė ir nepastos dau- 
garbe? jgiau.

Feliksas apleido darba iri Burmistras skaitė tuos žo- 
maldas, ir pradėjo spekulavot džius temingai. Dabar persi- 
idant uždengt iszeigas garbiu- tikrino jog turi neprieteliu, ba

j mintinga apsiejima. Apraszi-

go gyvenimo. Spekulacija ne 
nusidavinejo. Priek tam patiko 
ji baisi nelaime.

Kada iszkeliavp viena diena 
in Berlyną sudegė jo visas na-
mas,. Sugryžes rado tik griuver 
sius. Pati gulėjo serganti name 
kaimyno. Paskutinėje valan
doje inpuole in dirbtuve, norė
dama gelbet brangenybes, beet 
apsiaubė ja visa liepsna. Iszne
sze ja visa apdeginta. Susir 
grandines stovėjo Feliksas 
prie josios lovos.

Kada ėjo su procesija Dievo 
Kūno žmonys kalbėjo jog tai 
ne tas pats žmogus. Akys jo 
žiurėjo in tolyma szali, melstis 
negalėjo, laikas nuo laiko pra-

sunaikino Kas ji ramino ? Tas ka duoda 
narna, o smertis paėmė pacziaJ žmogui pajiegas; malda ir tike- 
Tikejosi taip-gi, jog isz prie-!jimas. Pažino jog ant nieko bu- 
žasties tiek panesztu bledu, su-ivo jo stengimai, pakol ne darb
eles saVo urėdą'burmistro, jog'sztavo ant didesnes szloves 
rokundai gminos nesutinka su Dievo. Stojo diibtuveje vie- 
jo rokundom.

Ant galo dadave: — Buvo tai 
žmogus mokslo ir drūto pasta- 
navijimo. Atėjo nepažinstamas 

> norėdamas

szuvis puolė isz prieszingo aba
zo.

Kada ant rytojaus susirinko 
miestiszka rodą, meisteris Fe
liksas sudėjo savo urėdą 'bur-

nam isz mažesniu miesteliu 
kaipo už prasta giželi.

Po dvylekos metu ranka jau 
ne buvo už daug nuvargus. 

' Akys kitados žiūrėdamos 
szviesai, sziandien pamėtė sa
vo szviesybe. Pažinojo jog tur
tas szios pasaulės ir visokia 
szlove. neužganadina szirdies, 
bet pakurstina da daugiau jo 
geismus.

Niekas nežinojo kas jis do 
vienas. Kas-gi galėjo 
jog tai tas garsingas 
meisteris.

Numirė ligonlbutyje.
ji nunesze, nes ne turėjo nieko

BROLYSTES
SANVAITE

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

tiketis, 
kitados

Tenais

mistro. ■ ,
Kas kiszosi rokundu gminos fl

liepe isztyrinet savo kiasztu. 
Laikraszcziu teisybe skelbe. 
Štokas kasoje buvo kelioleka 
tukstaneziu bet ne isz jo prie
žasties. Tikėjo kasieriui o tasai 
ant jo vardo praleidinejo pini
gus. Feliksas ne norėjo iszeit 
isz miesto kaipo nuskriaudikas 
jisai kuri miestas vadino liku- 
czius savo ant uždengimo kasz- 
tu panesztu per jo neprižiure- 
jinua ir apsileidimą.

kuris juom rūpintasi. Priesz 
smerti pasakė savo iszpažinto
juj, navatna savo gyvenimą be- 
gija paskui auksa ir garbe. O 
dabar mirszta nepažiiistamu, 
svetimam mieste toli nuo pa- 
žinstiamu kurie buvo budinto
jais jo laimes.

Paskutiniojo glitoje graibu, 
jo grabas randasi paskutinis. 
Smertis lygi del visu turtingu 
ir vargszu. Karaliszkas aukso
rius yra tenais lygus ubagai, ir 
valkatai.

Indomiausi Paveikslai

Britannicos Enciklope
dijos redakcija kas metai 
iszrinka ir paskiria indo- 
miausius ir žingeidžiausius 
paveikslus, kurie buvo per 
tuos metus nutraukti. Keli 
paveikslai kurie buvo taip 
pažymėti ir kuriu sanvinin- 
kai gavo garbes dovanas yra 
ežia indeti.

Howard Shirkey, kuris 
dirba del International 
News Photos nutraukė pa
veikslą kur mažutis vaikutis 
jieszko savo szunyczio.

Harry Hall, kuris dirba 
del Associated Press laimėjo 
garbes ženklą del sporto, kai 
jis nutraukė paveikslą szitu 
dvieju beis-bolininku, kurie

bežaisdami beis-bole nety- 
czia susikūlė.

William J. Smith isz As
sociated Press, nutraukė 
John Lewiso, mainieriu boso 
paveiksią, kai jis pralaimėjo 
byla Aagszcziausiame Ame
rikos Teisme, ir. nutilo, nieko 
niekam nesake ir su nieku 
nesznekejo.

Kita ryta buvo . iszkabintas 
plakatas rotužes aiksztei.. Tai 
buvo George Washingtono pa
veikslas ir kartu 'buvo atvaiz
duota du vyrai kurie sveikino
si. Užraszyta buvo sekamai — 
“Sziandien antra valanda 
Mayoro ofise invyks susirinki
mas visu komitetu spaudos,
nadio, teatro, mokyklų,, visu,- 
Tikslas padaryti planus Bro
lystes Sanvaites szventei kuri 
prasidės Vasario 6, 1947 m.” 
Buvo pasinaszyta “Tom Ro
binson, Mayor.”

— Inst. F. A. D. .J,

Pasiskaitymo Knygelės
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Lę- 
dinius Krasztus). 96 pus. . .25<J

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tut
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy

Pirkie U. S. Bonus i

Did junior ever ask yotr whether 
you ever hit a home run? This is 
the time of the year when questions 
like that one will come poppin’ at 
pop. Well, daddy, you can look 
junior right in the eye and say truth
fully: “Yes, son, I did many times,” 
(that is if you are investing in Sav
ings Bonds every payday.) Figure 
it out yourself. Every Savings Bond 
represents a four-base hit for jun
ior’s future. EVehf' Babe Ruth 
couldn’t hit one over the fence every 
time he came to bat. Step' to the 
plate, dad, and clout one more Sav
ings Bond into your strong box. 
Some day junior will stand up and 
cheer a real home riin hitter.

U. S. Treasury Department

Pirkte U. S. Bonus Sziandien!



■ l : ■’į/ •/ ■

* * B A U E E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
' — Utarninke pripuola Szv. 
Petro Gonzales, C.

— Ponia Alicija Milbutie- 
ne isz New Yorko, svecziavosi 
pas pažystamus ir prie tos pro
gos atlankė “Saules” redakci
ja, nes ponia Milbutiene yra 
musu sena skaitytoja. Taipgi 
atlankė savo sunu Antana ir 
szeimyna Tamakveje. Acziu už 
atsilankymu.

— Seredoj Szv. Bernadet
tes.

— Beis-boles sezonas jau 
prasidėjo.

— Sukatos ryta, Szv. Fide
lio (Vokiecziu): ba'žny ežioje, 
Kunigas C. F. Keller suriszo 
mazgu moterystes panele Geor- 
gene, duktė pons. John Lipp, 
nuo 533 E. Mahanoy Uly., su 
Edmundo, sūnūs pons. Jonu 
Dpczku (Dusky) nuo 327 W. 
Pine Ųlyczios. Svotai buvo pa
nele Mary Lipp ir Bernardas 
Doczkus. Jaunavedžiai apsigy- 
yens mieste, 327 W. Pine uly.

— Ketverge Szv. Aniceto.

Sekios Rumunijos Vaikams Valdžia Ir Spauda
ARGENTINA. — Ano me-j Jeigu jis butu szita laikraszti 

nėšio pradžioje, Kovo (Mar.^ uždaręs ar jo redaktorius su- 
septinta diena, Argentinos aresztaves, viso svieto laik- 
Prezidentas, Jaun D. Peron pa- raszcziai, laikrasztininkai ir 
aiszkino kokie yra valdžios ne-’ redaktoriai butu stoję kaip 
prieteliai.

Pirmas Neprietelius: 
bagocziai.

Antras Neprietelius: 
szinga Politikos Partija.

Treczias Neprietelis: 
munis tai.

rasztis prisipažino, kad jo ne- 
delinis numeris gavo daugiau 
skaitytoju, ir dabar negali dau
giau skaitytoju priimti, nes ne-j 
spėja tiek daug iszspausdinti. ( 
Dabar, nedelioj iszeina 507,000 
numeriai, o kasdien daugiau' 
negu 380,000.

Matyti kad valdžia apsiriko

PREZ. TRUMANAS
GIRIA FR. D.
ROOSEVELTA

Visi

Prie-

Ko-

Jo partijos nariai ir padup-j 
czikai pertrauke jo kalbia ir 
vienu balsu užgiedojo sutarti
ne: Ketvirtas Neprietelius yra 
“La Prensa!”

I vienas priesz Prezidentą Peron
' ir jo valdžia. O Prezidentui Pe- ir prasiszoko kai ji paskelbė 
ron labai rupi palaikyti gera kara priesz laisva ir teisinga 
varda ir draugiszkus santykius spauda.
su užsienio spauda.

Daugiausia biznio
, džiausiąs ineigos Pietų Ameri- ’ 
kos laikraszcziams ateina isz' 
darbo jieszkojimo pagarsini
mu.

Valdžios laikraszcziai, ku- 
nes jie 

tuo-

ir di VOKIECZIAI
NELAISVIAI

riems pinigai nerupi, 
yra valdžios užlaikomi,

HYDE PARK, N. Y. — Jau 
| du metai praėjo nuo Preziden
to Franklin D. Roosevelto mir
ties. Visas krasztas apvaiksz- 
czipjo tas liūdnas jo mirties 
sukaktuves.

RUSIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jean Gay su John Garcia 
isz Detroit, Mich., stoja in 
talka suriszti ir supakuoti 
visokiu seklu, kurias Ameri
kos Kryžius siunczia in Ru
munija, kur vaika jas pasės 
savo mokyklų daržuose, ir 
stengsis nors kiek maisto 
parūpinti savo kraszto “ba-

dauj autiems. ’ ’ Siuncziama
seklu už 22,575 doleriu

Raudonas Kryžius jau pir
miau pasiuntė 2,450 szmotus 
muilo ir daugiau negu tris 
tukstanczius drabužiu. Tuos 
drabužius persiuvo ir sulo- 
pino Amerikos vaikai mo
kyklose.

(La Prensa yra didžiausias 
ir intakingiausias laikrasztis1 
visoke Pietų Amerikoje, ir pra
garsėjęs po visa svietą.) '

“Ka gali geras ir isztikimas 
Peronistas daryti priesz toki 
neprieteliu kaip laikrasztis La 
Prensa?’’ paklausė Preziden
tas Juan Peron.

Prezidentas Trumanas pasa
kė prakalbas isz Kansas City. 
Jo prakalbos buvo per radijo 
girdimos Hyde Park ir visur. 
Prezidento Roosevelto naszle 
taipgi kalbėjo. Buvęs Iždo Sek- 
retorius Henry Morganthau ir 
dramaturgas, raszytojas Ro
bert E. Sherwood taipgi kalbe-

Sovietai jau per kara rupi- jo.
jaus paskelbė kad jie tokius nosi insteigti Vokiecziu armi- 

I paskelbimus ir pajieszkojimus' ja ir partija, kuri butu tuo pa- 
I indeda visai už dyka, nes jie' ežiu sykiu Komunistiszka. Da- 
nori darbininkams patarnauti. ■ bar daug Vokiecziu karininku 
Jie szitaip daro kad nutraukus randasi po Komunistu valdžia 
biznio nuo La Prensa laikrasz
czio.

ir priežiūra ir dirba Komuniz
mo darba.

Shamokin, Pa. — Ketverge 
7:45 valanda ryte per nupuoli
mo “tapo” penktam levale Lo
cust Gap kasyklose, du anglia
kasiai likos užmuszti, Alekas 
Malakauskas, 58 metu amžiaus 
nuo 1127 Pulaski Ave., iSliamo- 
kin, ir Monroe Wright, 54 me
tu amžiaus nuo 104 E. Shamo
kin Ųlyczios, Trevorton.

VĖTRA UŽMUSZE
151 ŽMONIŲ

WOODWARD, OKLAHO
MA — Baisi vėtra užmusze 151 
žmonių, apie 1,000 likos sužeis
ti, taipgi padare daug bledies 
Oklahoma ir Texas valstijose.

VIS DAUGIAU TELE
FONO DARBININKU

STRAIKUOJA

Vadai Suaresztuoti

ARMIJOS SANVAITE
9 ANGLIAKASIAI

ŽUVO KASYKLOSE

EXETER, PA. — Ketverge 
apie 7-ta valanda ryte kylo 
ekspliozija Schooley Szafte, 
Panzita Coal Co., kasyklose, 
arti Pittstona. Devyni Anglia
kasiai žuvo: Michael Panzita, 
46 metu amžiaus isz Pittston; 
Richard Trotta, 35 metu amž., 
Pittston; Stephen Allesandra, 
30 m. amž., Yatesville; Michael 
Giambra, 21 m. amž., Pittston; 
John Castelline, 45 m. amž., 
Taylos; John Gowlas, 32 m. 
amž., Wyoming; Charles El
lard, Minooka; Joseph Toma
szewski isz Minooka ir Eugene 
Vivaledi, 34 metu amžiaus, Du
ryea. Sekantieji likos sužeisti: 
Robert Groves isz Pittston; 
James Jackson, Jr., Wyoming ; 
William Zimmerman, Luzerne; 
Joseph. Kolesar,.. Wyoming; 
Edward Frederick, Minooka; 
Andrew Coryl, Wyoming; An
gelo Pennesi, Kingston; Benja
min Soglia, Exeter ir Chester 
Kaspriskie isz Du Pont, visi 
randasi Pittston ligonbute. 
Kompanijos, ir. Unijos virszi- 
ninkai tyrinėja priežasties eks- 
pliozijos.

NEW YORK. — Praeita 
Sanvaite buvo paszvesta ir pa
skirta Armijai. Szita Armijos 
Sanvaite buvo didingai ir isz- 
kilmingai apvaikszcziojama.

Subatoj, New York mieste 
apie 25,000 kareiviu marsziavo 
ir vieszai skelbe Armijos nauja 
ir garbinga obalsi: “Ginkluota 
Amerika yra R,ami Amerika.’’

Kai kareiviai marsziavo per 
ulyczias, dideli kariszki ero- 
planai skrido padangėse ir su
darė labai žavinga ir net baisu 
galybes inspudi.

Apie milijonas žmonių susto
jo ir žiurėjo in ta paroda. Jauni 
Kariszkos Akademijos studen
tai vede visa ta paroda.

Daug augsztu karininku ir 
generolu dalyvavo toje paro
doje, taipgi ir daug sugryžusiu 
isz vaisko kareiviu. Bet sztar- 
kiausiai ir gražiausiai marsza- 
vo pastovios Amerikos armijos 
kareiviai, kurie visi jauni, 
sztarkus ir labai gerai iszlavin- 
ti.

1,500 ATSTATO NUO
DARBO

SKAITYKIT
=> “C A TU 17” <=

WASHINGTON, D. C. — 
Telefono darbininku straikos 
dabar jau ne baikos. Unija ne
gali susitaikinti su kompanija. 
Unijos Prezidentas Joseph A. 
Beirne sako kad darbininkai 
rengiasi prie ilgu straiku nes 
kompanija nenori derintis. 
Valdžia Washingtone visomis 
galiomis stengiasi straikas už
baigti ir darbininkus su kom
panija sutaikinti. Keliose vals
tijose, valstybine valdžia isz- 
leido instatymus kurie uždrau
džia tokias straikas. Tose vals
tijose unijos vadai buvo su- 
aresztuoti, bet kiti darbininkai 
nieko nepaiso ir vist-iek strai- 
kuoja.

Czia didžiausia beda kad per 
daug atskiru uniju randasi ir 
sunku su visomis unijomis su
sitaikinti ir susiderėti. Ir kitas' 
keblumas yra, kad ne visose1 
valstijose randasi tokios pa-j 
ežios aplinkybes ir toki patys 
reikalavimai. Unija nori kad' 
visur taip pat butu mokama, 
bet ne visur taip pat yra tele
fono biznis vedamas. Jeigu 
kiekviena valstija gali kompa
nijai insakyti kaip bizni vesti, 
tai rodos, reiketu kad kiekvie
noje valstijoje ir unija sulyg, 
tos valstijos instatymais savo 
reikalavimus ir savo reikalus 
tvarkytusi.

Szitos telefono straikos bai
siai daug kasztuoja visam 
krasztui. Paprastam darbo 
žmogeliui gal niekados nebu-

‘ ‘ Sugriaukime, sudeginki
me!’’ suszuko visi žmones.

“Ne,” atsake gudrus ir ap
sukrus Prezidentas Peron; 
“mes geriau ir tikriau ji nuga
labinsime, jeigu niekas to laik- 
raszczio nepirks, neskaitys; 
jeigu darbininku unijos už
draus fabrikantams, kompani
joms ir sztorams tame laikrasz- 
tyje garsintis. Laikrasztis La 
Prensa subankrutuos.”

Galimas daigtas kad Sovie
tai rengiasi tukstanczius szito- 
kiu Vokiecziu sugražinti in

Vaikai, kurie neszioja laik- 
raszczius turi unija. Per szita 
unija vaikai tuoj aus pareika-' 
lavo daugiau nuo kiekvieno'Vokietija kad jie prisitrauktu 
numerio isz La Prensa laik-! 
raszczio. La Prensa laikrasztis 
daugiausia savo numeriu siun-' 
czia per paczta. Tie vaikai per 
savo unija sako kad La Prensa' 
laikrasztis szitaip darydamas, 
nuskriaudžia vaikus, nes jiems 
mažiau darbo duoda.

Per savo prakalbas, Prezi
dentas Arumanas labai gražiai 
paminėjo Roosevelto nuveik
tus darbus ir pastebėjo kad 
Rooseveltas paliko amžina pa
minklą žmonių szirdyse; kad 
jis ne tik Amerikai, bet visam 
svietui, visai žmonijai dirbo ir 
4arbavosi, ir kad visu krasztu 
žmones niekados nepamirsz to
kio prakilnaus žmogaus.

prie saves visus Vokieczius ir ----------------
taip sudarytu vienybe tarp Vo-j MAINIERIAI 
kietuos ir P-------------------
ru tautas, kaip 
Ii j a ir Francuzija.

Szitokia Vokiecziu Komu-

Rusijos priesz vaka-i „
kaip Amerika, Aug- GRYŽTA IN DARBA

PITTSBURGH, PA.

PLATINKI!!

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

SCHENECTADY, N. Y. — 
Už tai kad negalima gauti ga
na reikalingo tavoro savo fab
rikams, American Locomotive
kompanija atstato 1,500 darbi- va reikalo per telefoną szaukti 
ninku del visos sanvaites. 
Kompanijos atstovai sako kad 
gal reikes tuos darbininkus vi
sai paleisti, jeigu da vis nebus 

' galima gauti gana tavoro.
Kompanija pasiaiszkina kad 

ji turi gana biznio ir darbo del 
keliu metu nes ji dabar turi or
deriu, užpraszymu del nauju' 
inžinu del $80,000,000 bet di
džiausia beda kad visokios 
straikos po visa Amerika taip 
viską suardė, kad stacziai ne
galima gauti gana reikalingo 
tavoro.

in tolimus miestus, bet biznie
riams, kurie sudaro musu 
kraszto pramone ir bizni tele
fonas yra taip reikalingas kaip 
darbininkui maistas ir tulszys 
darbui.

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

Su szitais žodžiais Preziden
tas Peron paskelbė kara tarp 
valdžios ir spaudos. Jis labai 

.gudriai ir sumaniai padare.

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

G3F3 Knygele, Dabar $1.00 *^£1 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasitikai.
Kalendoriui.
Maldos Rytmetinei!.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszimsu 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.

Szv. Komunijos, 
Sakramenta. 
mieliau. Jėzaus 
Szvencziausios.

ii

Prisitaisymas prie 
Tikėjimas in Szv. 
Atsidūsėjimai prie 
Malda prie Panos
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

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

Komunijos.
Garbinimas
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos. 
Ranžanczius 

kalbamas.
Litanija prie 
Litanija prie 

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

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Sakramento 
Tamosziaua. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

prie Szt. Marijos

Szt. Panos Marijos.
Szv. Antano isz

valdžia iszleido visokius me
lagingus paskelbimus ir szmei- lūs ir Generolu Walter von 
žianezius plakatus, sakydama 
“La Prensa laikrasztis yra pi- 
liecziu neprietelius; viso krasz
to prieszias. Neskaitykite La 
Prensa laikraszczio!”

nistu armija jau buvo tveria- Mainieriai, be Lewiso patari
mu per kara po vadovyste mo ar paveinlimo ima gryžti m 
Field Marshal Friedrich Pau- savo darbus ir dabar Jau visi 

I kiti rengiasi eiti in darba.

Lewisas visa kalte mete ant 
Darbo Sekretoriaus Krug ir 
sake kad valdžia kalta kad tiek 
mainieriu žuvo Centralia mai- 
nese. Bet dabar patys darbi
ninkai ir darbininku vietiniu 
uniju vadai pripažinsta kad 
czia ne valdžia, bet vietiniai 
darbininkai ir vietines kompa
nijos kaltos.

Ir czia suprantamas dalykas. 
Nepaisant kaip gerai ir saugiai 
kasyklos butu intaisytos ir pri
žiūrėtos viso pavojaus negali
ma paszalinti. Jeigu mes užda
rytume kasyklas už tai kad ten 
žmonėms gresia pavojus, tai 
niekados nebutu galima nei 
viena kasykla atidaryti. Nes 
jeigu vienas mainierys nusine- 
sza degtuką, (meezke) in mai
nas, tai jis visiems sudaro pa

Seydlitz, kurie buvo in nelais
ve paimti prie Stalingrado.

HENRY WALLACE 
ANGLIJOJESzitas laikrasztis isz pra

džios nieko nesake, bet paskui 
kai valdžia nesiliove su savo 
puolimais ir szmeižtais, tai tas 
laikrasztis labai gražiai ir man1 k - - — 
dagiai pasiaiszkino: “Valdžia,! žemes kur ž“10^8 žm0^ui ne‘ 
kuri bijosi priekaisztu negali' Pasitiki- LaPas nuo laP° skĮria' ' CJi rr r\ reti n mm irm ncea iic< clzim 
būti tikra valdžia; Prezidentas 
kuris laikrasztininko bijosi, 
bijosi teisybes.
kuris
pataikauja ir kaip klapcziukas' dystes, kai Kainas nužudė savo' 
tarnauja, savo skaitytojus broli, mes materne ir matome! 
skriaudžia. Mes ne kokiai kad gyvenimas yra kova. Irj 
partijai atsakome, bet visiems kaip mes negalime gyvenimo 
žmonėms, nes musu laikrasztis sustabdyti, taip negalime tos 
ne valdžiai, bet žmonėms pri- kovos paszalinti. Liūdna ir 
guli ir tarnauja. Mes vis dra-' skaudu, bet tiesa beveik visa- voju; jeigu vienas mainierys 
šiai raszeme ir skelbeme tiesa,' dos karti.
taip kaip mes supratome; taip . . , . , „. , . , i Uz tai mes sakome kad Hen-
ir darysime. Skaitytojai, ta-Į ry WaJiaoe ktysta ir klaida da- 
ne su tokiu musu nusistatymu ne 
nesutinka, gali mesti musu u- kad
laikraszti ir imti valdžios pa^ suklaidintas ir suklydęs' reiszkia kad visos turi būti už. 
laikomus laikraszczius. Tie Jmogus, BM mes jam 
kurie nori teisybe sužinoti ir dovanojame_ kad tlkimies kad| 
kuni teiesos nesibijo, W jis iK vaUos klysta, bet 
skaitė, taip ir skaitys La Pre.L , klajda baisjai vojingal 
S3 ’99 . Ijnes jis su savo gerais norais

Per visa menesi valdžia per kertakeliairklojatakaKomu- 
savo laikraszczius, radija viso- nizmui. Nes Komunistiszka 
kias prakalbas ir plakatus už-, Rusija kaip tik tokio vieno pa- 
puldinejo La Prensa laikraszti šaulio, vieno svieto, vienos Įęyį reikia ir pavalgyti ir savo 

žmonijos ir nori.” Tada visi' szeimyna aprūpinti. O straikos 
butu Rusijos piliecziai raudoni jam kiszenius isztusztino ir da- 
Stalino tarnai. Sovietai kaip Kar, nepaįsant kokius spyezius 
tik ir to siekia, kad visas pa- Lewisas sakys ar kaip jis vi-

siems gramuos, kiekvienas rū
pinasi savimi ir savaisiais.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jis ne danguje gyvena, bet ant

si, žmogus nuo žmogaus skiria-
I si, vilkas vilką ėda, Susiedas su 

Laikrasztis'susiedu nesutinka.” 
valdžiai ar valdovams Nuo tos pirmutines žmogžu-

kur ten kampe užsirūko ciga- 
reta ar pypke, jis gali visus to
se kasyklose pražudyti.

O jeigu ir atsitinka nelaime 
vienose mainose, tai jau ne-

darytos. Jeigu vienas žmogus 
užsimusza su automobiliu, tai 
nereiszkia kad mums visiems 
turi būti uždrausta automobi
liais važinėti. Mainieriai ima 
ta suprasti, ir už tai ima gryžti 
in savo darbus.

O isz kitos puses, darbiniu-

•i’

ir visaip ji szmeiže ir niekino ir, 
žmones ragino ir grasino ne
pirkti, neskaityti ir neremti.

Laikrasztis La Prensa nieko 
daugiau nesake, neatsikirto ir 
pagiežos neliejo, bet rasze,. 
spausdino ir leido kaip ir pic-j 
miau. Paskui, menesio pabai- garbingas žmogus Henry Wal- ISTORIJE apie Gre£°riu* 
goję, tas laikraszczio sztabas lace kaip tik ta Komunistu' 
iszleido savo biznio raportą.

Skaitytoju skaiežius nesu
mažėjo, bet vis padidėjo. Nei 
vienas fabrikantas ar sztornin- 
kas nesustabdė savo pagarsini
mus. Ineigos ta menesi buvo'“Saules” prenumerata in Su 
didesnes ir geresnes negu per vien. Valst. yra $5.00 metams 
visus metus. La Prensa laik- o $3.00 ant puses meto.

saulis butu vienas po ju val
džia.

O musu augsztas ir kitados

1------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 15# ::

karba sziandien dirba kur kas 
geriau negu visi Komunistai 
sykiu.

Skaitykite ‘ Saule”
■v •.

Neužmirszkite kad dabai SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.




