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kiekvieno žuvusio darbininko'
szeimynai tūkstanti doleriu
apart visos paprastos apdraudos, insurance ir kitu pomirti-j
niu. O visi darbininkai kurie
iszliko gyvi, dabar darbo ne
turės per kelias sanvaites, bet
512 ŽUVO
jiems kompanija pilnus sziptus
mokes taip kaip ir mokėjo kai
TEXAS CITY, TEXAS. —
jie dirbo.
Valdžia dabar paskelbė kad
jau yra suskaityta 542 žmones Daug sudegusiu ar sutrintu
Merginos Nepaiso
kurie žuvo kai tas laivas su- j lavonu negalima pažinti, ir dasprogo ir kitus fabrikus su- bar policija, daktarai ir RauUnijos Bosu Gryžta
sprogdino. Valdžios žmones ! donoj o Kryžiaus darbininka i
Prie Teleponu
sako kad buvo daug klaidu pa stengiasi, kaip nors surasti
daryta isz pradžios kai skai- vardus tu kuriu da niekas ne
pripažino už gimines ar paczius buvo imamas.
WOODWARD, OKLA. —
žinstamus.
Likusieji gyvi gyventoj ai
Telefono darbininkes szitanie
dabar ima gryžti in miestą,
miestelyje stacziai savo unijai
Major General Lewis B. in savo sugriautus namus ir
pasakė kad jos pameta unija ir
dirbs kaip ir dirbo, nepaisant Hershey per visa kara vede jieszko giminiu ir pažinstamu.
Valdžios žmones pradėjo ty
ka bosai ir unijos vadai sako ir ir tvarkė sztaba kuris trau
ke
vyras
in
vaiska.
Dabar
jo
rinėti kaip ta nelaime atsitiko.
reikalauja.
darbas baigiasi. Visu vardai Eina gandai kad vienas darbi
Saitas miestelis baisiai nu turi būti sutraukti in knygas
kentėjo nuo audros, per kuria kurios bus laikomas kiekvie ninkas užsirakė cigareta ir
daug žmonių žuvo ir baisiai nos valstijos sostinėje. Visas taip visa ta laiva susprogdino.
Kai darbininkai dažinojo kad
daug namu buvo sugriauta.
darbas turi būti atliktas in kas ten laivo viduryje dega jie
WASHINGTON, D. C. — Kongresas inKai telefono darbininku uni viena meta, kada jo darbas tuoj aus pradėjo jieszkoti lieps
jos vadai paskelbė straikas, užsibaigs.
nos. Jie surado ir pradėjo ge ALBANY, N. Y. — New
nesze ir patvirtino kelias Bylas (Instatymus)
szitos darbininkes stacziai pa
sinti, bet jiems nebuvo valia York valstijos gubernatorius
kurie daug teisiu ir daug jiegos aprimtu nuo
sakė, kad “jos nestraikuos.”
per daug vandenio lieti aut Thomas E. Dewey, per radija
Unijos vadai jas grasino, bet
gaisro, kad nesugadintu tavo- davė visiems žinoti kad jis už
unijos vadu, uždraustu daug straiku, ir privers
nieko neiszgazdino, visos dirba
ra kuris buvo laive. Jie tada taria ir remia tuos instatymus
ir sako kad unijos bosai gali ei
tu unijas derintis be straiku. Bet Senatas daug
paleido garas nuo- inžino in kurie užrdaudžia valdžios dar
ti velniop. Jos sako kad kom
bininkams
straikuoti.
tuos kambarius kur liepsna bu
szitu Bylu atmeta ir kitas suszvelnina.
panija joms prižadėjo duoti
vo rasta, ir visus langus ir du Gubernatorius sako kad dar
tiek kiek kiti gaus per straikas,
ris uždare, manydami taip už bininkai kurie tokius darbus'
Gal Kongresas visas neuždraus su savo inMOSKVA,
RUSIJA.
—
Kai
tai jos nemato jokio reikalo
dirba,
kurie
lieczia
visus
žmo

dusinti ta gaisra. Bet kai pa
statymais, bet jau dabar ima aiszketi, kad uni
Dideli Fabrikantai Ir mate
straikuoti.
kad nieko isz* to nebus, nes negali straikuoti, nes to Sekretoriui Marshall ligi gyvo
kios straikos nėra vien tik tarp kailio insipyko derintis ir gin- jos vadu visagalybes dienos jau suskaitytos.
Unijos vadams szitas szitu Kompanijos Atpigins jie apleido laiva, ir neužilgo
pasigirdo baisus trenksmas ir darbininku ir kompanijos, bet czytis su tuo pesztuku Moloto
darbininkių pasielgimas bai
Savo
Tavorus
laivas in padanges pakilo ir su priesz visus valstijos žmones, vu, jis jam taip atkirto ir sta Kad jiems gresia pavojus, matyti isz to kad visi
siai nepatinka, bet jie nieko ne
kurie naudojasi tokiais darbi cziai pasakė kad Molotovas tysprogo.
jie subėgo in Washingtona ir viens kita pabugali padaryti. Kad daugiau to WASHINGTON, D. C. —
czia trukdo visa konferencija.
ninkais.
kiu darbininku ir darbininkių Iždo Sekretorius, John W. Žmones stengiasi isz tu griu
Jeigu darbininkas turi valSekretorius Marshall parei cziavo ir dabar visi isz vien stengiasi Kongresui
atsirastu, tai ir tie uniju vadai Snyder pataria' visiems dide vėsiu atsitatydinti savo name
taptų žmoniszkesni ir su jais liems biznieriams atpiginti sa-, lius ir susirinkti savo daigtus. diszka darba tai reiszkia jis kalavo kad jis nori su Stalinu pasiprieszinti ir tas Bylas, tuos Instatymus išzvaldžiai dirba; jeigu toks dar- pasitarti. Jis nuėjo in Kremlibutu galima žmoniszkai susi- vo tavorus, jeigu jie nori savo; Mansanato kompanija tuoKongresas sako, kad visai nėra tei
na ir su Stalinu pasikalbėjo. braukti.
(Tasa Ant 4 Puslapio)
szneketi.
bizni palaikyti. Jis sako kad' jaus paskelbė kad ji duoda
Jis
pas
Stalina
iszbuvo
valan

daug kompanijų per pastaruo
sybes kai darbininkai buvo priversti straikuoti
da ir puse, bet visiems laiksius metus padare daugiau biz
rasztininkams pasakė kad jie ar jie nori ar nenori, teipgi visai neteisinga kai
Brangus Taupumas
nio ir gavo daugiau pelno negu
nieko negali paskelbti apie szi
jos nori dabar prisipažinti. Bet
ta pasikalbejima.
( vieni darbininkai be jokios priežasties straijis taipgi visus perspėja kad
žmones dabar net taip greitai
Konferencijoje, Sekretorius kuoja vien tik parodyti kad jie kitiems straikoperka, ne taip lengvai savo pi
Marshall Molotvui stacziai pa riams pritaria ir juos užjauczia.
nigus meto.
sakė kad Molotovas tyczia
Dabar matyti kad ir Senatoriai pritars del
trukdo
visus pasikalbėjimus
2 Žuvo; 87 Sužeisti
Paskui jis visiems mums

Isz Amerikos
Pasitraukė
Isz Unijos

Atliktas Darbas

Texas City
Nelaimėje |

Instatymas
Priesz
Straikas

PLIENO
DARBININKAI
NESTRAIKUOS

Denmarko Karalius Christian
76 Metu Amž., Pasimirė, Jo Sū
nūs Kunigaiksztis Frederik IX
Užima Jo Vieta; Amerikos Sek
retorius Marshallas Rengiasi
Isz Rusijos Parvažiuoti

Marshallas
Susikirto Su
Molotovu

Daug Daigiu
Atpigs

Traukinio
Nelaime

pranesze linksmas ir geras
naujienas: daug fabrikantu ir
CHAMPAIGN, ILL. — Du
kompanijų savo tavorus atpi
geležinkelio darbininkai žuvo
gins už keliu sanvaicziu. Jis s ta
ir 87 keliautojai buvo sužeisti,
ežiai nepasake kas bus pigiau,
kai greitas ir didelis traukinys
bet davė visiems mums žinoti
nubėgo nuo rieliu ir keli vago
kad didžiausios kompanijos
nai apsivertė. Traukinys va
jau rengiasi mažiau uždirbti ir
žiavo isz Chicago in Miami,
daugiau parduoti. Szitokios ži
Florida.
nios yra mums labai geros.
Daktarai ir slauges greitai
Plieno ir geležies fabrikan
pribuvo aprūpinti sužeistuo
tai prižada kad neužilgo jie at
sius, kurie buvo nugabenti m
pigins plieną. Pigesnis plienas
ligonines.
baisiai daug daigtu atpigins
Inžinierius pasiaiszkino kad visiems. Ir kai jie prakirs ke
jis per vėlai pamate kad rieles lia in mažesnius kasztus ir pinebuvo atidarytos greitam gesnius daigtus, beveik visi ki
traukiniui. Jis greitai stengėsi ti fabrikantai, noroms nenotraukini sustabdyti, bet buvo roms turės taip pat padaryti.
per vėlai. Inžinas pirmucziausiai nulėkė nuo rieliu ir nusi
traukė kitus karus ir vagonus. i Skaitykite ‘ Saule”

į

inneszdamas visokiu n«reika- keliu instatymu, kurie unijos
lingu klausimu. Jis sako kad
J
’ '
jau atėjo laikas Rusijai aiszPITTSBURGH, PA.
kiai pasisakyti, ar ji nori žmoniszkai derintis ir pne taikos ^es
va(|ai dabar
stalo žmoniszkai pasielgti, ar
visai pasitraukti.
tariasi del didesniu algų.

Kai valdžia nutarė pini
gu sutaupinti ir kasztus sumažinti, daug mažiau pinigu
buvo paskirta del kraszto
rubežiaus saugumo. Prie
San Francisco uosto, sargy
bos darba dirbdavo 76 policijiantai, kurie prižiūrėdavo
kad niekas nieko in mus
kraszta neinvežtu be nusta
tytos mantos. Dabar vienuo-

liko, liko szita darba dirbti.
Szitie sargai atstatyti nuo
savo darbo ir ežia atiduoda
savo revolverius. California
valstijos gubernatorius Earl
Warren piktai atsake Kon
gresui ir Senatoriams, saky
damas szitoks taupumas yra
durnas, pavojingas ir visam
krasztui brangus.

vadams nepatiks!
1

Plieno ir gelesu fabrikantais

Ateina žinios
Amerikos
laikrasztininkai kad unija su kompanija susitaikė
biski
toje Moskvos Konferencijoje,!
sako kad Sekretorius Marshall j daugiau negu penkiolika centu ant valan
jau pasirengęs viską mesti ir j dos pakelti mokesczius.
važiuoti sau namo. Anglijos
Elektros ir radijo darbininkai taipgi suBevinas su visu savo sztabu
jau gavo insakyma isz Anglijos sitaike ant penkiolikos centu ant valandos
valdžios už keliu dienu gryžti
daugiau.
namo.
Kaip dabar iszrodo, tai galima tikėtis
Matyti kad musu pranaszyste apie szita Konferencija žodis
kad szitos derybos gerai iszeiš ir nebus
in žodi iszsipildo. Nieko niekas
nepesz ir nieko gero isz szitos straiku.
Kompanija davė unijoms ir ju
(Tasa Ant 4 Puslapio)

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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kia ji yra gera ir duosni ir kad cijos szioje szaly' ’ # gauna pra- susįnesza su “Inter-Govern
American Rcmittanct to Eu- szaliu jau priimami, bet nebus padaryti kostiumą vyrui arba
ji gali geriau suszelpti susiedus szymu del pagelbos nuo tokiu mental Refugee Committee pa
rope, Ine. (CARE), Paul Com- galima pristatyti siuntinius kostiumą ir palta moterei.
regu Amerikiecziai. Jugosla tremtiniu.
dėti tremtinius atvykti in Suv. ly French sziandien pranesza, pakol CARE neinsteigs savo Siuntinis turi 2 mastus vati
vai atidavė daug savo maisto ir
Padėti tokiems asmenims, Valstijas, in kitas szalis arba kad Vengrija ir Rumanija yra sandelius isz kur gales prista nes medžiagos pamuszalui; 500
dabar net ir su UNRRA pagelmastus siulu, 1 pakirta adatų,
musu valdžia insteige “Corpo sugryžti in savo namus, ir t. t. 12-ta ir 13-ta szalis būti aptar tyti siuntinius.
Teisėjas Malcolm Hatfield 'ba negali pati iszsimaitinti.
“
Church
World
Service
pasinautos
CARE
nepelningos,
val

rate Affidavit” ir pavėlino ke
P. French paežiu laiku davė viena antpirszti, tris didelius
iszleido maža knygute, kurio Albanija skolinasi isz .Yugo
ruoszus užtikrina po $500, del džios užgirtos organizacijos.
lias
privaeziai
užlaikytas
getekstą pianeszimo gauto isz guzikus ir 15 mažu guziku.
je jis paaiszkina ir pataria slavijos, bet dabar abi ubages.
600
asmeniu
per
metus
atvykti
toves organizacijas partraukti
P. French pranesze apie nau Herbert Hoover, kada jis gri Naujas maisto siuntinis susi
kaip iszsigydinti nuo visokiu
tokius tremtinius in Su v. Val in Suv. Valstijas. Jos apgy ja CARE siuntini, isz trijų ir žo isz Europos nuo Prezidento deda isz 12 uncijų mėsos, 1 sva
Visi
delegatai
ir
pasiunti

nervu ligų, ir kaip pagelbeti
stijas po szitokia patikrintos, vendinimo veikimą parūpina puses mastu vilnoninęs med Trumano maisto misijos. P. ro “braised” jautienos, 1 šva
tiems kurie per daug rūpinasi niai in Moskvos Konferencija
perkelima tremtiniu in szia
garantijos būda.
žiagos, su visais reikalingais Hooverio telegrama sake:
ra kepenų kepalo, 2 svarai cukir visko bijosi. Žurnalas “Rea nieko nenuveike ir, rodos, nie
szali, laikina globa kada jie jau
daiktais
padaryti
vyro
ar
mo

ko
nenuveiks.
Anglijos
visas
tikros
raus, 2 svar ai daržovių rieba
“Asz prisidėjau prie
Tos tikros parinktos organi atvažiuoja, suradimą vietų ap
ders’ Digest” labai iszgyre
ters
drapana.
Treczios
ruszios
insteigti CARE, kaipo priva- lu, 7 svarai miltu, 1 svaras ap
skitą knygute. Ja galima visai sztabas rengiasi apleisti kon zacijos, apart savo paszelpos ir sigyventi, suradimą darbo ir
siuntinis
draugams
ir
gimi

ferencija
ir
parvažiuoti
namo.
czia, ne-pelninga organizacija, ribotu, 1 svaras džiovintu sly
kitu patarnavimu Europos nu t.t.
už dyka gauti, jeigu tik paranėms Europoje per CARE, anie kokia turėjome po pirmuoju vų, 2 svarai szokolado, 1 švara
szysite laigzka ar kortele in: Sekretorius Marshall stacziai kertėjusiems dabar smarkiai
‘
‘
The
American
Christian
parūpina nauja maisto siunti karu. Turėjau progos matyti kavos, puse svaro džiovintu
visiems
pasakė
kad
jis
tenai
padeda užlaikyti Amerikos ve
Judge' Malcolm Hatfield, Pro
Committee
for
Refugees,
147
ni ir blanketo siuntini.
kaip organizacija veikia nuo kiauzsiniu pudro, 2 svarus pu
bate Court for the County of 1 aiko neaikvos besipeszdamas dima: prieglauda nuskriaus
W.
42nd
St.,
New
York,
N.
Y.
”
ar
besiginczydamas.
Ir
jis
ren

pat pradžios. Tai yra vienati druoto pieno, 6 uncijas muilo.
tiems. Isz tu organizacijų, tik
Berrien, Chambers of Judge
“
Pasiraszymas
sutareziu
su
rai paskirtu, dvi yra ‘Non-Sec- Buvo uždėta 1943 m. Padede Vengrijos ir Rumunijos val nis tikras ir puikus būdas sius Maisto siuntinis turi 21.6
Malcolm Hatfield, Court giasi važiuoti namo.
tarian,’ dvi Protestonu hažny- Protestantus ir staeziatikius džioms duoda mums teise sius ti siuntinius draugams ir gi svaru maisto isz 40,963 kaloru.
House, St. Joseph, Michigan.
Prezidentas Trumanas, nie czios organizacijos, viena Ka tremtinius ir kitus, kuriuos Žy
ti savo siuntinius in tas szalis minėms Europoje. Milžiniszdu,
Kataliku
ir
vaiku
geroves
kas skaiezius, isz suvirsz 100,- Treczias CARE siuntinys
Darbininku dideli vadai da kur nevažiuodamas, sau namie, taliku ir dvi Žydu.
be
taksu,
'be
muito
ir
kitu
ap

draugams ir giminėms Europo
draugyjos nepasiekia, ypacz
bar straiku nenori ir stacziai Washingtone betupėdamas vi- Nors Protestonu, Kataliku ir
sunkinimu,” p. French sake. 000 siuntiniu per menesi in Vo je yra blanketu siuntinis isz
bijosi. Tos baimes priežastis: galinga Kremlina sukriete ir Žydu organizacijos buvo in- maistytu vedybų asmenius. “Musu siuntiniai turi tas pa- kietija ir suvirsz 30,000 per me
dvieju visos vilnos armijos
per daug darbininku jau dabar pati Stalina iszgazdino, kai jis steigtos padėti savo tikybos komitetas, su pagel’ba vietiniu czias privilegijas Austrijoj, nesi in Austrija svarbiai prisi
blanketu kartu su siuviama
szeimynu patarnavimo insteipaskelbė kad Amerika stoja
be darbo.
Belgijoj, Czekoslovakijoj, Ita deda prie žmonių maitinimo. medžiaga ir padams ir kar
žmones,
jos
padeda
visu
tiky

gu, aprūpina žmones kuriuos
Turkams ir Graikams in pagellijoj, Fiiancuzijoj, Suomijoj, Szie siuntiniai turi užtektinai koms vyru ir moterų batams.
bų,
kaip
ir
visu
tautu.
jie parsitrakiu in Suv. Valsti
Buvo daug visokiu gandu ba ir Rusijai pastoja kelia.
Graikijoj, Norvegijoj, Olandi maisto papildyti valdžios nu
jas.
Szios
szeimynu
insteigos
apiė Rusijos-Francuzi jos su
Czia paduodame tu organi
joj, Lenkijoj ir Amerikiecziu, statyta norma szeimynai isz Kiekvienas siuntinys kaszVisi mainieriai Anglijoje ga
veikia
su
vietinėms
bažnytarti, ir visi spėjo ir sznekejo
zacijų:
Britu ir Francuzu zonose Vo I penkių nariu del suvirsz trijų tuoja po $10. Pristatymas ga
li dirbti ilgiau negu jiems pa
czioms,
tautiniu
grupiu
komi

sanvaieziu. Kuris tik nori, gali rantuojamas. Nauju maisto
kad Prancūzija viena ranka
skirtas valandas ir jie už tai “The United States Commit tetams kitais padėti naujai at kietijoj kaip ir visam Berline. aptarnauti draugus, gimines
siuntiniu pristatymas prasidės
laiko su Rusija kaslink Vokie
gauna dvigubai mokėti. Bet vi tee For The Care Of European vykusius. Komitetas ketina Žmones dalbai- gales siusti la Euuropoje tose szalyse kurias
tijos. Bet kai Prancūzijos Už
sai mažai tokiu mainieriu, ang Children, 215 Fourth Avenue, atvežti 4,000 asmeniu isz Ame bai reikalingus reikmenis in CARE padengia. Teisybe kad Balandžio 1 d., nauji vilnoniu
sienio Ministeris Bidault pasi
liakasiai atsiranda kurie dirba New York 3, N. Y.” ‘buvo uždė rikos užimiantos vietos Vokie tas dvi naujas szalis, ypacz nėra kito užtikrinto budo siun siuntiniai apie Balandžio 15 d.,
matę siu Stalinu Moskvoje, Sta
ilgiau. Jie sako kad jiems tie ta 1940 mete, parūpinti prie tijoj ir Austrijoj in Suv. Vals tiems, kurie neteko namu ir tiniams pasiekti priimejus.” visose szalyse iszskyrus Ven
linas i stabare ir iszkoliojo Pran
turto. ’ ’
“ekstra” pinigai visai nerei glauda vaikams isz Europos tijas 1947m.
grijos ir Rumanijos, kur prasi
cūzai Biidault uiž tai kad Pran
P. French paaiszkino apie dės kada distribucijos sistema
kalingi ir jie ju nenori, nes kai. szaliu. Komitetas patvirtina
cūzija savotiszkai nori apsi
“United Service for New Direktorius pranesza, kad nauja CARE vilnones siuntini
daugiau uždirba, daugiau ir kad vaikucziai bus prižiūrėti
dirbti su Vokietijos Saar
American, 15 Park Row, New CARE dabar steigia iszdalina- turi tris ir puse jardu 100% vil bus suorganizuota. Visus insataksu turi mokėti. O su uždirb pagal ‘ ‘ U. S. Childrens Bureau
krasztu. Stalinas prižadėjo vis
York 7, N. Y.” veda savo ap mos būda Vengrjioj ir Ruma- nones medžiagos, 56X58 soliu kymus siuskite in CARE, 50
tais pinigais nėra kas pirktis. instęigtu sziandieninu, ir po
ką pami’rszti ir dovanoti jeigu
gyvendinimo patarnavimus su nijoj. Insakymai del abieju platus. Galima isz medžiagos Broad Street, New York City.
Jiems užtenka bile jie gana už priežiūra užgiriu vietiniu or
Prancūzai parems ir • užtars
tremtiniu-pagel'bos komitetais,
sidirba pavalgyt ir pragyven ganizacijų.
Viename laive
Lenkijos ir Rusijos pareikala
geroves
draugyjoms ir vieti
ti.
praeita Gruodžio-Dec., menesi
vimus ant Vokiecziu. Prancū
nėms kuopoms visoje szalyje.
Amerikietis darbininkas vi būrelis vaiku'cziu atvyko, j u
zas Bidault tik prižadėjo kad
Nors daugiausia padeda Žy
sai kitaip in ta uždarbio klau tarpe buvo Lenku, Czeku, Es
dams, bet padeda ir Krikszcziojis pasitars su savo vyresniai
sima žiuri. Jis vis nori daugiau tu Latviu, Lietuviu, Ukrainienius.
“Joint Distribution Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik
siais ir apmastins.
užsidirbti, ir nepaiso kad be cziu, Rumanu ir Vokiszku Žy
Committee, kuris padeda emi
50c., o atlaikysite knygas per paczta.
veik visas tas jo “ekstra” už du. Komitetas parūpina priegrantams Europoje pagaminti
Anglijos karišzka valdžia
darbis iszeina ant taksu ir ant glaude vaikucziams New Yor
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City. Pa.
savo popieras ir patvarko rei
daug sznipu ir szpiegu smima
visokiu ne taip jau reikalingu ke pakol privates geroves or
kalingus dalykus ir jeigu rei
Vokietijoje. Beveik visi tie
ir baisiai brangiu daigtu ir ganizacijos juos pasiima. Ko
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pasaka); Užliekos isz Senovės
Jis žvilgteli in auksztai žikai, ūžesys ir žibintuvai.
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greitai
skaito
mi

ris,
ežia
toks
'bejiegis,
toks
— Na, tai asz einu.
cirką, ir ima rengtis.
pažvelgia in publika ir pama- $
suteriojo,
vargszas, toks nelaimingas.
Iszejo ir tuoj cirke pasigir to, maža vaikuti. Krupteleja ir *
— In cirką, in cirką! Beva nutes. Valandėlė jis da dvejo
Ir da purvais apvalojo.
ja.
Atvirose
duryse.
—
Cha
—
cha
—
cha.
Staiga,
do skardus juoko ūžesys. Pub ne jucziomis, lyg iszsigandes *
liai kartoja ji ta žodi. Viena ir
Tokis narsunas tai ne kas,
Ir taip tylu, ir taip skurdu,
ne pats nejusdamas, nusikva lika net dūko.
arba pradžia
ta pati, in cirką!
nusigręžia. Bet mintis jau at- *
Taip kaip saldotas Rusiszkas,
ir
taip
liūdna.
Rodos,
ims
kas
toja
asztriu
pagiežos
juoku
ir
Taip, jam reikia eiti in cir
'Cha-cha-cha, hi-hi-hi, cho- gimė, kūdikis serga. Mintis, *
Kaip szauja, tai užmerkė
SKAITYMO
aptemusiomis akimis pažvelk cho-cho, cha-cha! Kvailiai ai kuria juo laibiau slopins, juo $
ką, nes kitaip badas pravers ir pravirks.
abi akis,
labiau ji aukš, pleses.
$
lusznoš duris ir savo negailes Staiga jis apsisuka ir žengti Mano, kad geriau pataikys! gia in toli. Bet ten, tik aukszti, dėjo pigus kvatojimas.
...ir...
*
laukan.
pilki
murus,
trobesiai.
Ir
sztai,
ten
prieszaky,
tie*
tingomis rankomis ims smaug
Jis priszliejo in dekoracija ir
RASZYMO
— Dan, dan, din-n-n! Nutę lauke savo eiles. Pro szali šiai ties virve, ant kurios turij^
— Ne, neik! Suszunka ji.
ti.
Vyrucziai,
ar
norite
daug
siamai iszmusza miesto boksz- szmekeziojo cirko artistai. Sce nuszokti, pasirodo rausvoj *
Taip, jam reikia eiti in cir Bet durys jau uždarytos. Ir ne
pinigu turėt, te laikrodis szeszias.
atsako,
nei
aido.
ką, nes ten jo laukia būrys nuonoj kvatojo juokdarys. Juoko szviesoj skausmo iszkreiptos' *64 pus., Did. 5x7col
Kad ant senatvės nestenet?
Lyg
szaltu
vandeniu
aplie

Skausmo
žeidžiamas
pra

luputes, pabalęs veidelis, isz- J
kritenama nerimo pulblika.
'bodžiaujaneziu
dykaduoniu,
Dabar Po 25c.
Asz jums gera patarimą
virksta
vaikas.
tas
pabunda
jis
isz
savo
min

Ir staiga jo galvoje kilo ta gasezio pilnos akys.
iszsiilgusiu margai apvilkto
duosiu, ties svaigulio ir ima skubiai ei
tikra, baisi, ji bauginanti min Jis nesusilaiko, nori}
juokdario szposu, ir szirdyj ty Už lango tamsus vakaras. Ir
“ŠAULĮ”
J
Ir
tik
teisybe
kalbesiu.
ti.
szaltas
vejas,
ir
smulkus
lie

tis, kūdikis mirtinai serga!
glausti ta silpnai alsuojanczia * MAHANOY CITY, PA. *
laus prakeikimo.
Užsiraszykit sau koki
Keli skersulycziai ir jau ne Jo akyse eme szmeszeltuoti krūtinėlė, szoka, ir nepataiko. **********»>t-**********j«-**>»Taip, jam reikia eiti in cirką, taus laszai. Pilki szeszeliai ir
laikraszti, toli cirkas. Jau matyti jo bal
mirties
drebulys.
kaž kokie rutuliukai ir viskas Cirką nukreczia sziurpas.
eiti, nors ir paliekant namuose
Prie szirdies limpanti,
tuoja
stogai,
žmonių
kamszaaplinkui insigaube neaiszkion Isz keliolikos metru aukszmirsztanti kūdiki. Reikia eiti,
*
*
*
SAULE” YRA
Tai visko dažinosite,
tis, margos iszkabos, skelbi pilkumom Lyg rudenio miglon, czio jis tiesiai in žeme.
jis, cirko klounas.
Ulyczioje, smulkus rudens Ir akyvai skaityti norėsite.
mai.
GERIAUSIA
kuri plauko lytais virsz nu Pasigirsta iszgasczio szauksJos galva, slegiama sunkaus lietus.
O žinote, kad “Saule”
Jis prasistumia pro žmones pjautu pievų. O isz tos pilku- mas.
skurdo, pamaži nusvyra ir vei Vieni kažko ir kažkur sku
DOVANA!
linksmiause, ir skubiai inneria vidun. Ten , mos eme ryszketi mažos, paba*
*
*
du nurieda aszara. Didele, lyg ba. Kiti, vos velkasi. Languose
Ir del visu žmonių geriause, jau jo laukta. Jis mato ant sie-Įlusios luputes, primerktos ake- Tuo laiku namuose mirė jo
žirnis. Ir tokia skaidri.
ima szviesti ankstybesni žibu Tegul kožnas sau pasirenka,
nu ir visur, visur didėlėmis les, skausmo iszkreiptas vei kūdikis.
Jis jau apsirenge. Neramiai riai. Vėlus ruduo.
Jeigu nežinai kokia
Katras laiknasztis jam patinka, skaitlenemis panaszyta 12. Tai das.
*
*
*
da kažko dairosi. Lupos keis Jis susigužia. in savo sudėvė
Bet, katras “Saule” turi,
jo numeris cirke.
Jis neiszturfejo ir pats nejus O-o! Kažkas sudejuoja..
tai virpa. Sziandien jam sunku ta apsiausta. Lyg susikūprina.
nupirkti Dovana savo
Tas be jos nurimti negali,
— Cha-cha-a, kaž kas nori
damas garsiai suszuko:
iszeiti isz namu. Sziandien, kai Ir ima spareziai, truputi ne
*
♦
*
Nepameta niekados,
Draugui ar Draugei,
nusijuokti.
mirtinai serga jo kūdikis.
tvirtu, svyruojaneziu, lyg pa— Tamsta pavėlavai, trupu-1 — O-o!
Skaito ja visados.
tai užraszk jiems laik
Nuo kaktos nubraukia szalto sigerelio žingsniu žengti. Rei “Saule” visas dalis svieto puti ruszcziai mesteleja jam — Kas tau? Nustebės pa — Nutilk, sudraudžia.
Ir staiga cirko tyla pertrauklausė
greta
stovis
juokdarys.
prakaito laszu ir susisagsto ap kia skubėti. Jo ten jau laukia.
keliauja, cirko vedėjas.
— Nieko! Duok, gal turi, kia nustebimo, iszgaszczio, ne raszti “Saule.” Prasiausta.
Laukia jo juoko, jo mitru, drą Niekad skaitytoju nebaudžia,
— Truputi, nei tai teisinda
paperosa. Paprasze, ir gavės1 suprantamos 'baimes užesysJ linksmins jiems gy
Laikrodis skubiai skaito mi siu judesiu, szuoliu.
Tai ko vyrucziai jums reikia, masis, nei tai atsipraszydamas
Publika siaubo pagauta ima
užsirūkę.
nutes. Dabar jos tokios trum Paveluos, gali netekti tar
pasako jis.
Jeigu “Saule” nepeikia,
Mane, kad asztrus dūmai pa bėgti laukan. Vienuok niekas venimą, ant viso me
pos.
nybos, to vienintelio savo men Tai tikru pusgalviu butu.
— Skubėk rengtis!
dės užmirszti ta karezia minty, neklausia, kodėl?
kos buities užlaikytojo.
Jis apsirengia. Užsideda kūdikis serga. Minti kuri už In scena pas nukritusi subė to ir džiaugsis isz ta
Mes mėgstame teisingysta ir Ir jis sugreitina žingsnius.
Žmogau, jeigu ant girto
marga, aukszta kepure, apsi valdė ji visa.
ga draugai klounai. Vilgo kak vo dovanos! Prenu
geidžiame, kad ir visi teisin- Pro szali praeina stipriai iszsiužstavosi, mauna dryžuotas kelnes, užsiPamažu vinguriuoją. baltu ta szaltu vandeniu, kuo imanygyste laikytųsi. Todėl, tankiai kvepinusios, iszsipuszusios po
Tai visai proto neturėsi,
velka rainuota szvarka. Ir pa- dnma .uogtel
k
h. BuW'darni gelbsti, Atsiranda cirko merata Suv. Valstijo
primename, idant kožnas skai ros. Kvepalu dvelkimas ir szal- Juk žinai, kad 'žmogus girtas, sidaro toks juokingas, bet
1 ‘
sidaio
palkszvi kamuoliukai, o vedėjas.
se metams $5.00
tytojas, kurio laikas pasibaigė toko rudens vėjo, szvytuliuo- Tai ne yra ant svieto pagirtas, drauge ir pasigailėjimo vertas.1
tarp j u vėl: mažos luputes,
isz-j Nieko. Atsigavo. Krisdamas
JJ
už laikraszti, kad nevilkintu il janezio nugeltusi parko medžio Juk girtuoklis svyruoja ir Apdaras verezia ji in keista,1
primerktos
Ps tik smarkiai susitrenkė. Isz- Kitose Vieszpatysbales veidelis,
;
gai su atnaujinimu užmokes- lapa, pūstelėjimas keistai ji
traukosi, kažkaip kvaila ir paszaipa bu-'
I gaszczio, skausmo ir karezios
akys.
tese $6.00. Užraszant
ties, nes ilgai negalime laukti. sziurpina.
Kaip Morkus po pekla
tyibe, vienuok gilios pilnos liū
pamažu
leidžia'
’
elos
P
ilnomi
,
iakimis
3
is
P
asi
;
Juk del visu yra tas žinoma, Jis užsisega atsisegusia savo
daužosi, desio ir gilos akys, nelaimes Jis stovi ir
i pro drebanczias lupas tirsztu žiuri in susirinkusius ir nusi- reikia drauge ir pre
apsiausto
saga,
Apdilusia,
pi

kad darbas pabrango, popiera
Parpuola ir sau sprandą
iszbraižytas asztriomis raukszPilku du- sz' ^SO‘
ir kiti intaisymai, nes uždyka gia saga.
nusisuka, lemis veidas sielos skausmu i durnut jkamuoliukus.
r kamuolius,
,
r
,lyg no- Tamsta nuo szios dienos isz numerata siunsti per
mu
didelius
laikraszczio negalime siuntinė Užsega ir neramiai dirsteli Neseniai maeziau kaip vienas paslėpti kietai sueziauptos lu
,
• j
j. • tarnybos
atleistas, pasako
jam
arba
užtemdyti vaizduotėj
d
,
d ( Money-Orderi
ti. Musu agentai yra guodoti in kita ulyczios puse. Ten ponu
varvalius, pos ir visa kažkaip sumenkus I redamas
•
,
•
•
•
cu
•
•
cirko
vedėjas
ir
palengva
nususzvitusi regini. Stovi ir gir- . .
°
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- aukle skubiai nesza in namus'I Kuris manstino, kad yra
pinigais registruotam
jo lytis, szirdi veria.
,
.
.
v
.
...
.1
eina
m
szali.
tomis
akimis
žiuri
tiesiai
kavojame visiems už platinima vaika. Mažuti vaika.
mandralius,
laiszke.
■GALAS
priesz save, in durnus. Pilkus
“Saules,” lai visus Dievas už Staiga! Ulyczios nerimstanIstorija
apie
“
AMŽINA
ŽY

paperoso durnus.
laiko koilgiausia ir visame lai czio siautulio pirma lyg nu-'
DĄ.
”
Jo
kelione
po
svietą
ir
PLATINKIT!
SKAITYKIT
— Na, eik! Jau laikas, su
mina. Platinkite mylimi broliai. slėptas, dabar vaizduotėj atliudymas
apie
Jezu
Kristų.
duodamas jam per peti, para
Saule Publishing Co.,
ir sesutes jusu laikraszti, o mes: gimsta ir jo mylimo kūdikio
r“SAULE”
20
Centai.
gina juokdarys.
už tai busime jumis szirdingaii vaizdas.
Mahanoy City, Pa.
SKAITYKIT
SKAITYKIT
Jis atsipeikėja ir apsidairo.
Saule,
Mahanoy
City,
Pa.
,
Mažo,
serganezio,
mirsztan-'
dėkingi. — “Saules” Redyste.
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žinios Vietines
— Utarninke pripuola SS.
Sotero ir Caio.
— Pulkininkas P. O. I/O
Albinas Amceraviczia kur jis
tarnavo ant Amerikos subma
rine “Norwhal” Pacifike ir
nesenei atvyko isz Balboa, Pa
namos, lankosi pas savo tėve
lius pons. Vincu Anceravicziu
ant 916 E. Pine ulyczios, ir sa
vo paeziule Blanczia, (po tė
vais vadinasi Sidariute isz Gil
berton). Albinas ketina sugryžt prie tarnystes in Ports
mouth, New Hampshire.
— Serddoj Szvento Jurgio.
— Gus Guntosh, 50 metu
amžiaus angliakasis, nuo 30 So.
9 th ulyczios, likos sužeistas in
tiesa koja laike daibo arti De
lano. Gydosi Locust Mt. ligonbute. Taipgi Mikolas Kamins
kas, nuo 736 E. Market uly.,
randasi ligonbuteje, kur jis tu
rėjo operacija.
—• Ketverge Szv. Fideliso
M.
— Aleksandras Klemauskas, 63 metu, nuo 824 E. Centre
lulyęzios, likos skaudžiai su
žeistas in ranka peti ir koja,
laike darbo Mahanoy City ka
syklose, ir randasi Pottsville
ligoiibute.
t. — Petnyczioj Szvento Mor
kaus Evangelisto.

Kareiviai Ūkininkai

t

iSEKR. MARSHALL
SUSIKIRTO SU
MOLOTOVU

ir kalnus kur galima gražiai szoma apie tuos susikirtimus
praleisti vakacijas.
tarp Amerikos ir Rusijos at
New York mieste laikraszti- stovu ant klausimo kaip pri
ninkai ir korespondentai galiū žiūrėti ir suvaldyti tos sprognuose prie 'baro liūdnai galvas stanczios bombos gaminimą.

Pirkie U. S. Bonus

krato, karezias aszaras su' Sovietai prieszinasi priesz
sznapsu maiszo ir drebanezio-' visokius suvaržymus ir nesu-Į
mis rankomis sznapso stikle-' tinka insileisti kitu tautu atkonferencijos neiszeis.
liūs kelia. (Beveik visi raszyto- stovus peržiureti ir prižiūrėti
Molotovas susitiko su žmo- . .
...
.......
... „ . . .>
...
,
,
iai, redaktoriai, ir korespon- kiek ir kokius ginklus Sovietai
gumi kuris szposu nekreczia, ,
. 1
°
i
.
.
ideutai daug gena. Tokia jau gamina.
į
ir ponas Molotovas dabar nu, . T. . ...
v. .
i .
......... . ,
; .
. 'mada.) Jie kitiems žinias pra-' Amenkiecziai reikalauja, kad
steko ir negali suprasti kaip
.
. ...
,, , . .
, x
x
. .. . . „i
.
, nesza ir iszaiszkma; bet dabar butu sutverta
komisija,
kuri ne
Amerikos Sekretorius Mar-' ..
. . v. . .
x
, .
, „
x . . t, 'Jie patys nemaloniu znnu lau- tik pnziuretu ka kitos tautos
shall gali įszdrysti taip m Ru-. ,kia
. ir
. visokius gandus
__ ______
|
,
,
,
x
_..x
____
gaudo, j daro, bet galėtu tas tautas nu-I
sijos garbinga atstovą asztriai
I bausti už prasižengimą.
ir net žiauriai kalbėti. Moloto Laikrasztininku unija, kur
Neužmirszkit atnauvas nežinia ka duotu kad Sek-j randasi daug Komunistu val Rusija ant szito, nieku gyvu
jinti savo prenumerata už laikretorius Byrnes butu Moskvoje dyboje, pyksta ir kaip Sekini- nesutinka, nes szitokia sutartis
iraszti
“Saule.” Del daugelis
o ne Marshall. Jis visus Ameri- niu Versziukas straksi ir szo- panaikintu Rusijos geležine'
laikas jau pasibaigė ir apie tai
kieczius už durnius laike, pa kine ja, bet jaueziasi be jiegos. uždangti, sugriautu jos plieno (
I praneszeme! Bizni be pinigu
kol susitiko ir susikirto su bu Laikrasztis New York Herald siena, ir Sovietai turėtu kitu
sunku varyti, ypatingai lai'k
vusiu Generolu, Sekretoriumi Tribūne paleido dvideszimts- tautu atstovus ir delegatus in
Valdžia daug kitu tokiu Marshall, kuri nei saldus žo penkis laikrasztininkus. New savo kraszta, in savo Rojų insi- raszczio, kuris sureikalauja
Valdžia daug žemes pa
kožna doleri. ACZIU!
skiria tiems kareiviams ku ukiu rengia ir duoda vetera džiai, nei grūmojimai nei vod York Post laikrasztis paleido leisti,
nams, pargryžusiems karei ka negali paveikti.
rie nori apsigyventi ant ūkio
devynis korespondentus. ‘ ‘ P. Isz kitos puses, ir mes neno
ir ūkininko darba dirbti.
viams. Bet ne taip lengva
M. ’ ’ laikrasztis, kuris yra mili rėtume kitoms tautoms iszduo- SKAITYKITE “SAULE”
Idaho valstijoje, Minidoka gauti toks ūkis, nes labai
jonieriaus isz Chicagos palai
apylinkėje valdžia inrenge
daug kareiviu nori ir laukia REDAKCIJŲ REIKA komas ir kuris yra perdem Ko- ti savo sprogstanczios bombos
paslaptis, jeigu mes nors Jkiek
tokio ūkio. Už tai, jeigu kas
ir kareiviams paskyrė net 43
•__ i------------------ Isz Numirusiu
munistiszkas ir Komunistus vilties turėtume kad galėsime
LAI IR BĖDOS
isz musu kareiviu norėtu
gražius ukius.
remia, paleido net dvideszimts- tas paslaptis pasilaikyti. Bet Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
Czia du kareiviai parodo tapti ūkininku, patariame
tris laikrasztininkus, kores mums mokslincziai aiszkiai pa me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
Naujas Laikrasztis pondentus
kai gerai viskas auga ant to tuoj aus kreiptis in savo Ve
ir raszytojus.
.«#
::
sako, kad tokia paslaptis nega
kiu ukiu, ir kiek galima nu teranu Organizacijas ir Ad Pasimirė, Pirm Negu
Dabar laikrasztininku unija li būti ilgai užlaikyta, kad ne- SAULE PUBLISHING’ CO.,
veikti jeigu tik darbo ir pra ministracija.
karezias krokadiliaus aszaras' užilgo visos tautos mokės ir ži- Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
Užgimė
kaito nesigailėsi.
lie ja, per vėlai susiprato ir in Į nes kaip tas sprogstanezias
protą atėjo. Mato, kad 'buvo bombas pagaminti,
Laikrasztininkai Be 'baisi klaida visai už dyka
Maldų Vainikėlis
Už tai mes norime sutverti
straikuoti priesz Philadelphi- komisija, kuri szitokiu sprogDarbo
:: Knygele ::
jos laikraszti, kuri redakto stancziu bombų gaminimą pri
rius buvo priverstas parduoti žiūrėtu. Ir kaip tik del szitu pa B3F Knygele, Dabar $1,00
NEW YORK, N. Y., —
Gilberton, Pa. t Paulina MilKomunistai Tveria Savo Valdžia Su
Curtis Publishing redakcija il ir visiems savo laikrašztinin- ežiu priezaseziu Sovietai neno 2-7/8 x 4 coliu didumo, 327
leriene, nuo Quality Hill, pasi
giai rengiasi ir labai daug pini kams sakti duoti.
ri jokiu suvaržymu. Jie tikisi Puslapiu; Juodi Apdarai;
Rusijos Pageiba*
mirė Petnyczio j 9:30 valanda
Aiszkus drukas; smagi
go iszleido ant naujo žurnalo,
kad neužilgo ir jie žinos kaip
vakare, itamie, sirgdama trum
tokias bombas gamintįs, ir ta-j
kuris butu buvęs užvardintas
Rodykle:
pa laika. Velione gimė Shena- ATHENS, GRAIKIJA. — sziandien. remia szita draugys su raide' ‘ XRedakcija pasi PLIENO DARBININ da nenorės kad Amerika žinotu'
doryje. Josios vyras Liudvi Laikrasztininkai ir raszytojai te, nors ji yra, kaip mes pernai samdė net virsz trisdeszimts KAI NESTRAIKUOS
nei kokias nei kiek tokiu Pasilikai.
kas mirė Birželio men., 1940 m. pranesza kad visi sukilimai ir raszeme, perdem Komunistu gerišsiu ir gabiausiu raszytoju
sprogstaneziu bombų jie ren Kalendorių*.
Maldo* Rytmetinei.
Prigulėjo prie Szvento Liudvi priesz valdžia pasiprieszinimai valdoma.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ir korespondentu, ir jiems ge
gia ir kam rengia.
Vieszpatie* malda.
visuose
Balkanuose
yra
veda

ko parapiijos Maizevilleje. Pa
Szitiems Komunistams Grai ras algas isz anksto mokėjo,
Aniuoliszka* Pasveikinimą*.
Isz
to
ir
visi
ginezai.
Visi
no

vadams žinoti kad ji visai jo
f
Apasztalu Sudėjimą*.
liko 6 dukterys: J. Stružinskie- mi ir remiami isz Moskvos. Ru kams kurie priguli prie ELAS
ri taikos, jieszko kelio in szvie- Deszimti* Dievo prisakymu.
munijos,
Yugoslav!
jos,
Bulga

Szitas
'žurnalas
prižadėjo
bū

kiu
derybų
neveda
ir
neves
ne, J. Shrockman isz St. Clair;
draugystes, baisiai nepatinka
i sa; bet nei vienas kitam nepa- Du didžiausi meiles prisakymaL
C. Naspinskiene, Mahanoy Pla rijos ir Albanijos Komunistai kad Amerika nutarė gelbėti ti ne kaip kiti. Raszytojąi in apie ta pareikalavima kad dar-jI sitiki!
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* ia
Gailesczio.
ne; H. Folk, Washington, D. C., drąsiai tveria savotiszkas val Graikija ir Sovietams kelia pa szita žurnalą butu rasze kaip bininkas gautu mokėti nuo to
Maldos vakarines.
paneles Bernadine ir Alberta džias nes jie gauna paramos ir stoti. Amerikoje randasi daug jiems patinka, be jokio suvar laiko kada jis eina isz savo na
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
namie; 5 sūnūs: Henrika ir pagelbos isz Rusijos.
bagocziu Graiku, ir beveik visi žymu nuo redaktoriaus ar nuo mu in darba. 'Unijos vadai pri NAUJAS VASAROS
Psalme 45.
skaitytoju,
nes
szitas
žurnalas
žadėjo
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