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Tiria Vengrijos Užgrobimą
Isz Amerikos Žuvis Sulyg Vaiko

Raszyk Savo 
Kongremonui
NEW YORK. — Neseniai 

mes minėjome antra sukakti 
Europos iszlaisvinimo. Mes at
simename! Bet ka galime saky
ti apie tuos žmones, kuriuos 
mes iszlaisvinome isz Buchen- 
yald ir Belsen isz Auschwitz ir 
Theresienstadt ir isz daug kitu 
darbo stovyklų visoje Europo
je? Daug sziu žmonių vis lau
kia iszlaisvinimo. Negalėdami 
gryžti in savo senuosus krasz- 
tus, apie 850,000 isz ju: Lenkai, 
Lietuviai, Estai, Latviai, Uk- 
rainiecziai, Jugoslavai, Žydai, 
Rusai, Slovakai ir kiti vis gy
vena Tremtiniu Stovyklose, 
tukstaneziai isz stovyklų gyve
na.. Padėtis sziu benamiu iszli- 
auoiu nuo persekiojimu ir karo 
vis tapsta rimtesnis. Kas toliau 
bus?

Johnnie Smith pagavo szi- 
ta didele žuvi kuri sveria be
veik tiek kiek ir vaikas. Jis 
ežia linksmai didžiuojasi ir 
rodo ta savo pagauta žuvi. 
Jis nepasisako, bet jo tėvas 
jam padėjo szita žuvi pagau
ti ar nors intraukti. Johnnie 
Smith su savo tėvu gyvena 
in Bayonne, N. J.

Pusėtinas atsakymas geriau
sioje Amerikos tradicijoje, pa
rūpintas “Bill H R 2910,” ku-

Mainieriu Uni.
Nustato Algas

Su Kirviu Už-' 
puolė Draiveri j

NEW YORK. — William 
Ronald Davis, trisdeszimts me
tu amžiaus troko draiverys va
žiavo namo ant autobuso. Kai 
jis inlipo busa jam buso drai
verys iszmane kiek ten pinigu. 
William Davis sako kad jis ga
vo tik keturios-deszimtys pen
kis centus reszto o jis buvo da
vės tam buso draiveriui, Al
fred Ottavio, visa doleri.

Jiedu susiginezino ir susipe- 
sze. Kai buso draiverys pasi
ėmė kirvi atsiginti, tai Davis ta 
kirvi isz jo ranku isztrauke ir 
ant jo užsipuolė. Jis su tuo kir
viu pataikė buso draiveriui in 
koja. Kai busas sustojo kryž- 
kelyje Sixty-eighth ulyczios ir 
Columbus Avenue,* Davis nu
mėtė kirvi ir iszspruko. Polici
ja ji sugavo ant stogo ir dabar 
jis suaresztuotas. Troko drai
verys sako, kad jis davė visa 
doleri, buso draiverys gina kad 
jis gavo tik pusdoleri. Del to 
pusdolerio dabar vienas su nu
laužta koja ligonbuteje guli, o 
antras kalėjime tupi.

labai greitai nuskendo: In pen
kias minutas jau buvo ant ež
ero dugno. Beskesdamas laivas 
insitrauke ir kita maža valtele 
su savimi.

Laivynas greitai iszsiunte 
laivus in pagelba. Iszgelbeti 
žmones buvo valtelėse ar ant 
iszsikiszusiu akmenų. Kapito
nas laivo nuskendo su savo lai
vu. Laivas plauke isz Port Ar
thur, Ontario in Astabula, 
Ohio.

Rusija Ir
Ispanija

MADRID, ISPANIJA. — Is
panijos augszti valdininkai 
slaptomis užtikrina savo biz
nieriams ir užsienio prekybi
ninkams kad jie gali vesti biz
ni su Sovietu Rusija ir kad val
džia nieko priesz tai neturi ir 
nieko nesakys.

Szitoks iszsireiįfzkimas, kad 
ir slaptas, patvirtina ka mes 
jau seniai maustame ir rasze- 
me; Būtent, kad Rusija viena 
sako, o visai kita ka daro.

Sovietu Rusija prakeikia

MAINIERIU
SUIRO

Mergina Pasmaugta, Lavonas 
In Geležine Baczka Inkimszta 
Philadelphia, Pa,; Suvaržymai 
Ant Cukraus Bus Panaikinti;

Laivas Nuskendo, 12 Žuvo 
Ant Lake Superior

suklydo ar kad dabar ji nusi
leido. 1

Biznis jau dabar tarp Rusi
jos ir Ispanijos eina per Trans- 
Jordan ir per Perzija. Mat, Is
panai biznieriai siunezia savo 
tavora ir savo auksa in Perzija,

WASHINGTON, D. C. — Senatorius 
Arthur H, Vandenberg, isz Michigan valstijos 
yra Pirmininkas Suvienytu Tautu Sanjungos 
Užsienio Sutarties Komiteto. Jis dabar pata
ria, kad jeigu bus priparodyta kad Komunistai 
tikrai nuvertė teisetina valdžia Vengrijoje, tai

ri pasiūlė Balandžio April 1 d., 
liam G. Stratton isz Illinois ir 
“Congressman-at-large” Wil- 
kuris pasiustas “House Com
mittee on the Judiciary.”

Szis Bilius užtvirtintu Suv. 
Valstijas priimti savo tikra da
li tremtiniu dabar gyvenaneziu 
Vokietijoj, Austrijoj ir Italijoj. 
Nustato ta dali ligi 400,000 ar
ba mažiau negu puse skaieziaus 
Immigrantu, kurie butu gale j e 
atvykti in Suv. Valstijos po 
egzistuojacziu kvotos instaty- 
mu karo metais, jeigu karas ne
būtai sulaikęs juos. Bilius in- 
ieistu 400,000 asmenų — 100,- 
000 per metus. Inleistieji turė
tu prisilaikyti prie visu kitu 
immigracijos instatymu reika
lavimu apart kvotos.

.Didesne dali szimtu tuks- 
taneziu benamiu asmenų, ku
riuos pasaulis vadina “Trem
tiniais” sudaro drąsus, sveiki, 
ir stiprios protines staminos 
žmones, kurie narsiai kovojo ir 
kentėjo visokiu persekiojimu. 
Dauguma ju yra darbininkai, 
apie 117,000 žemdirbystes dar
bininku, 20,000 naminiu tarnu, 
ciaug prityrusio darbo darbi
ninku, profesijonalu, ir preky
bininku. Yra apie 150,000 vai
ku nesulaukusiu 17 metu. Tie 
žmones perstato visokias 
tikybas. Apie 75 iki 80% yra 
krikszczionys invairiu deno
minacijų, 20 iki 25% yra Žydai.

Musu praeitis parodo kaip 
invairiausi tremtiniai prisidė
jo prie szios szalies iszsivystiji- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — 
Derybos tarp kompanijos at
stovu ir Unijos Vadu vėl pairo 
kai unijos pastate savo reika
lavimus, kad mainieriai gautu 
daug daugiau mokėti ir mažiau 
turėti dirbti. Kompanijos at
stovai staeziai pasakė unijoms 
kad: “Negali būti jokiu pasi
tarimu ar sznektu apie mokesti 
mainieriams už sugaiszinta lai
ka einant in darba ir pareinant 
isz darbo.”

Derybos visai prastai eina, 
o laikas bėga ir kontraktas bai
giasi. Anais laikais John Lewi- 
sas, kaip gaidys straksėjo ir vi
siems straikas grasino, bet da
bar tas John Lewisas jau kita 
daina gieda! Jis baisiai rūpina
si kad, niekas negalėtu intarti 
kad jis straikas rengia, nes jis 
bijosi Kongreso, Trumano ir 
tos Naujos Bylos, kuri yra dar
bininkams rengiama Washing
tone. Jis dabar statosi kaipo 
taikos žmogus, kuris vien tik 
ramybes ir pakajaus jieszko ir 
nori. Nei žodžio dabar negirdė
ti apie straikas ar kokius grū
mojimus.

Sunku dabar inspeti ar Le
wisas iszdrys straikuoti kai 
szitas kontraktas užsibaigs ir 
kai kito nebus, ar kai kitas ne
duos viso to ko jis dabar reika
lauja. Kaip paprastai daroma, 
kompanija nusileis ir Lewisas 
mažiau reikalaus; bet didžiau
sias klausimas kiek vienas nu
sileis ir kiek mažiau kitas rei
kalaus. Jeigu nei vienas nei ki
tas gana nenusileis, tai da vis
ko gali būti.

Laivas
Nuskendo

WINDSOR, ONTARIO. — 
Prekybinis laivas, beplaukda
mas ant Lake Superior sudužo 
in akmenis ir nuskendo. Laivas

Amerika ir Anglija, už tai, kad 
mes palaikome draugiszkus 
santykius su taip vadinama 
Faszistine Ispanija.

Dabar matyti, kad Rusija 
nori ta daryti už ka ji mus pra
keikia. Ispanai dabar gali biz
ni vesti su Sovietu Rusijos biz
nieriais, bet ne per Rusijos už
sienio valdžia, nes Rusijos val
džia negali prisipažinti kad ji

kur Rusijos biznieriai perka ne 
isz Ispanijos, bet isz Perzijos; 
Sovietą siunezia savo daigtus 
in Perzija, kur Ispanai perka 
ne isz Rusijos, bet isz Perzijos.

Ispanu ir Sovietu valdžios 
užsigina kad kas panaszaus yra 
daroma, bet abieju krasztu biz
nieriai gera bizni varo ir abi 
valdžios užsimerkia savo akis.

Europos Badaujantieji

Europos gyventojams 
badas stūkso in akis. Visuose 
Europos krasztuose žmones 
ima nerimauti, nes jie nema
to jokios vilties. Žmones szi- 
taip renkiasi beveik visuose 
didesniuose miestuose ir vie-

szai reikalauja maisto. Sži- 
tie žmones susirinko Vien
uos mieste prie konceliari- 
jos.

Amerika dabar skubinasi 
Vokietijai pristatyti dau
giau maisto, nes tenai di

džiausias badas žmones kan
kina. Amerika siunezia 
maisto Vokiecziams, o tuo 
paežiu sykiu Sovietai gabe
na maista isz Vokietijos.

------- ★-------

reikes priesz tuos Komunistus bendra frunta 
nustatyti ir juos nubausti.

Didžiausias nubaudimas butu sustabdyti 
jiems visa paszelpa.

Senatorius Arthur Vandenberg teipgi sako 
kad dabar negalima jokios sutarties kas- 
link taikos padaryti su Vengrija, bet taikos su
tartis del Italijos negali būti atidėta.

Senatorius William Fulbright isz Arkansas 
valstijos nesutinka su Senatoriumi Vandenberg 
ir sako kad Italijos Taikos sutartis turi būti 
teipgi atidėta. Jis aiszkina kad kai tik bus nu
tarta Taikos sutartis del Italijos, tai Amerikos 
kariuomenes turės isz to kraszto iszsikrautyti. 
Komunistai kaip tik to ir laukia,

Amerikos Sekretorius Geo. Marshallas per
spėja visus, kad jeigu bus atidėtas Italijos ir 
Vengrijos Taikos Sutartys, tai Rusija nesutiks 
ant jokios.sutarties del Vokietijos.

Czia mes sakytume kad Amerikos Sekreto
rius Marshallas, visai už dyka sielojasi ir rūpina
si ir tik burna auszina su tokiomis pastabomis, 
nes jis daug geriau už mus žino kad Rusija jo
kios sutarties nesudarys ir nenori sudaryti del 
Vokietijos.

Jau dabar Washingtone eina pasisznekeji-
’ (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Daug Amerikos garsiu dai

nininku, artistu, szokiku ir 
szposininku, kurie szimtus 
tukstancziu ant sanvaites už
dirba ytra Komunistai ir Komu
nizmą skelbia.

Jis nepasitaria ir nieko bendro 
neturi su partija Washingtone, 
kuri vyrauja, kuri turi daugia
usia atstovu ir delegatu. Vil- 
sono taikos sutartis ant nieko 
nuėjo. Taip ir dabar gali būti 
su visais Sekretoriaus Marshall 
darbais. Jeigu jis su Repuibli- 
konais nieko bendro neturi, tai 
ir Rspiiblikonai nieko bendro 
su juo neturės.

Dabar jau vis daugiau ir 
' daugiau žmonių randasi be 

darbo-. Už dvieju ar trijų mene
siu mes, turėsime kelis milijo
nus tokiu žmonių kurie negales 
darbo rasti.

Jeigu ketinate važiuoti kur 
szia vasara ant vakacijos,. tai 
mes patariame jums isz kalno 
pasirūpinti kur busite ir kur 
miegosite. Sziais metais daug 
daugiau žmonių važiuos ant 
vakaciju ir jau dabar vieszbu- 
cziai yra užpraszti,. Patariame 
visiems vežtis daugiau ■ pinigu 
negu manote reikes, nes viskas 
brangu ir bus vis ‘brangiau!

Komunistai iki dabar mažai 
ka sake ar darei vieszai del sa
vo Komunizmo, bet dabar ne už 
ilgo jie pradės vieszai ir drą
siai skelbti savo Komunizmą..

•1 ■> p • j
Jie didžiausias pastangas pa
dės Francuzijoje ir Italijoje, 
nes szituose krasztuose jie ma
to geriausia proga dabar kai 
Moskvos Konferencija nieko 
tiems žmonėms neatnesze ir ne- 
prizadejo.

Paszelpa ir parama Europos 
krasztams kasztuos daugiau 
negu 10,000,000,000 (deszimtš 
bilijonu) doleriu Amerikie- 
eziams. Francuzija su Italija 
jau dabar tikisi tokios pagel
bos kokios susilaukė Graikai 
fsii Turkais.

Telefono darbininkai buvo 
sumuszti ir turėjo gryžti in sa
vo darbus 'be visu tu didžiu pa
reikalavimu. Jie gavo algas pa 
kelti, bet ne tiek kiek jie reika
lavo. Jie gavo tik tiek, kiek 
kompanija jiems siutino priesz 
straikas.

Telefono darbininku strai- 
koiv nepavyko už tai kad visi 
telefono sanvininkai ir didi 
virszininkai stojo in darba ir 
dirbo prie telefonu kai darbi
ninkai straikavo. Žmones kurie 
taip sau turi algas in szimtus 
tukstancziu doleriu stojo in 
darba ir dirbo dvylika ir pen- 

, ikiolika valandų in diena visai 
už dyka, kad visi galėtu telefo
nus vartoti. Szitoks ju darbas 
visas tas straikas suardė ir 
straikininkai nieko negavo.

Žmogaus klaidos yra geriau
sios pamokos.

-------- ::--------
Mainierin bosas rengia kitas 

straikas. Jis tiek daug reika
lauja isz'kompanijų, kad kom
panijos jokiu budu negali su
tikti. Valdžia atiduos visas 
mainas kompanijoms, tada 
Lewisas paskelbs kad jo mai- 
nieriai negali dirbti del kon
trakto.

Geras pavyzdys yra geriau
sias pamokslas.

Armija vis sako ji turi per 
mažai kareiviu, vis visokius
vajus varo prikalbinti daugiau 
jaunu vyruku stoja in vaiska. 
Armijos augsztieji karininkai 
aiszkina kad negana vyruku 
stoja in vaiska, kad darbo daug, 
yra, bet mažai kareiviu. Tie 
patys karininkai priverezia 
kareivius dirbti visokius ne
reikalingus ir kareiviui netin
kamus darbus; kaip tai dirbti 
in karininku namus, padėti ka
rininku moterims su naminiais 
darbiais. Jie turi karininkams 
patarnauti, ju namus iszvalyti, 
indūs, “diszes” suplauti, lovas 
pakloti ir net karininku kliu- 
buose ‘ ‘ bartinderio ’ ’ darbus 
dirbti, alų szinkuoti.

Kiekvienam žmogui yna skir
tos . dvi vietos: lopszyš ir gra - 
bas.

Rėpublikonai dabar nori 
žmonėms taksas sumažinti, už 
tai, kad jie jauezia, kad jeigu 
sziais metais taip, nepadarys, 
tai kita meta, jau bus per vėlu. 
Jie nujauezia ir numato, kad 
už metu ar kitu reikes taksas 
ne sumažinti, bet padidinti, nes 
Amerikos valdžia turės palai
kyti didesnes armijas, daugiau 
paszelpos svetimiems krasz- 
tams duoti, ir daugiau pinigu 
praleisti, jeigu mes norėsimo 
sulaikyti.Rusija. Rėiszkia, at
eitis ne kokia!

Žmogus, kuris mažai mato i r 
mažiau supranta, daug dy vina- 
si ir daugiau piktinasi.

• • . L '. o < .j

“MEMORIAL DAY”

IR DIDELIS
UŽDAVINYS

NEW YORK. — Abraham 
Lincoln savo Gettysburg kal
boje tarė žodžius, kurie geriau
sia perstaio “Memorial Day” 
rėikszme. Jis žinojo, kad gyvi 
galėjo geriausia pagerbti mirų 
sius užbaigdami darba kuri jie 
pradėjo— save pasiaukodami 
“Didžiam uždaviniui, kuris 
mums lieka.”
■j ' \ . '! V •> t •

Szioje “Memorial Day” tu
rime dideli uždavinį: Iszvien 
veikti padaryti Amerika mil-' 
Žiniszka, kad ji visuomet butu 
teisinga ir mielaszirdinga ir 
pavyzdis žmonėms kitu szaliu, 
kuri jie gali sekti, isz aikinti 
rasine, tikybine ir kliasu ne
apykanta, kurie tik perskaldo 
ir susilpnina ja.

Harry O’Donovan gal taip 
galvojo kada jis nesenai para- 
sze laiszka Re v. Joseph Rabun.
Mr. O’ Donovan yra sekreto
rius “Marine Corps Fathers’ 
Association.” Jo brolis, Ar
thur Donovan, garsusis sportu 
“referee,” ir tėvas Mike Dono
van, boksininkas. Rev. Mr. Ra
bun yra Baptistu ministras 
Georgia valstijoj, buvo kape
lionas “Marine Corps” karo 
metu ir jis invede ir reme stip
ria rezoliucija, smerkiant rasi
ne ir tikybine neapykanta 
Georgia Baptistu Seimo priim
ta praeitais metais.

Mr. O ’Donovan rasze: “ Ra- 
szau szi suvėlintai laiszka 
Tamstai pasakyti, kad kaipo 
katalikas Gold Star tėvas US 
marino, dekuoju Dievui kad at: 
sirado toks Dievo-baimingas 
ministeris, kuris taip stipriai 
pareis z k e pasiprieszininia 
priesz Žydu-gaudyto jus. Ži
nau, kad prijauti visus užmeti
mus priesz musu Žydus-Ame- 
rikiečzius brolius ir Tamstai 
rupi musu Amerikoniszki bu
dai. Man butu didele garbe 
Tamsta pažinti.

“ Sziandien saule teka ir nu
sileidžia ant kapo mano jau
niausio sunaus, Stephen R. O 
Donovan, paczioje duobėje gu
li lavonas Abe Levin, kurio ko
jos vaikszcziojo tas paczias 
New Yorko gatves1 kurias 
vaikszcziojo tas kitas- garsusis 
Amerikietis — Al Smith. Czia 
miega du jaunikaicziai. Jie 
abudu kriti prie Mt. Surabachi,

'žmones kaip Tamsta 
kova priesz neapy-

mirė k 
galėtu

kauta ir fanat iszkinna. ’
‘‘Jeigu tik mano sūnūs, ku

ris norėjo būti kunigu kada isz- 
vyko in Iwo Jimo, butu paži
nes Tamsta. Turėjote daug 
bendrumu, baigdamas szi laisz- 
kuti, jo tėvas pareiszkia sena 
Airiu sakini: “Lai Dievas lai
mina tavo rankas.”

iSziandienos Amerikoje. Visi 
Žmones — C)’Donovan, Raibulis- 
ir Levins — Katalikai, Protes- 
tonai ir Žydai, marszuoja petis 
iii pe'ti laikyti ir pagerint Ame
rikos Demokratija. Taip turi
me pagerbti savo narus miru
sius. Tokiu budu užbaigti dide
li darba. Tai ta yra tikra 
reikszme “Memorial Day.”

— In. F. Am. Dem.

lūi: alkanam papenėti, troksz- 
taneziam pagirdyti, nuogam 
pridengti.

Duokime savo auka Lietu
viams Tremtiniams paszelpti 
per BALE skyrius, savo orga
nizacijas ir instaigas, kurios 
gautas aukas persiunezia BAL 
F centrui, aiba tuojau siųski- 
me sekaneziu adresu: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

TAUTINIAI KOMITE
TAI BRITU VIETOJE

:: JUOKAI ::

Ne Ruko

ISTORIJEapie Ea *“ “*• 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 1G0 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
taikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.

VYKSTANTIEMS IN 
ANGLIJA LIETU
VIAMS TAIP PAT 
REIKA BALF’O 

PAGELBOS

Vokietijoj gyvenantiems 
Lietuviams Anglu vietuose 
priesz melus laiko buvo atim
tos teises turėti tautinius komi
tetus. Tai (buvo padaryta neno
rint pykinti Sovietu. Dabar vėl 
duotas parėdymas atkurti tau
tinius komitetus. Tuo budu 
Lietuviu gyvenimas Britu Zo- 
hoje, (vietuose), Vokietijoje 
bent kultūriniai, pagerės.

Pati in savo vyra : — Pra- 
szau tavęs, nerūkyk. tiek 
daug, nes rūkymas padaro 
plauti, kosuli, pūdo plau- 
czius, o ir ant proto kenkia!

Vyras — Ar-gi tai gali bū
ti teisybe?

Pati — Taip, teisybe!
Vyras — O asz manstinu 

jog tai melas. Juk tu pypkes 
nerūkai, o nuolatos turi plau
ti, kosti kaip dusulinga ku
mele, o ir proto neturi kaip 
reikia!

Saule Pub. Co., Mahanoy City

Isz Britu Vietuos, Vokieti
joj in Anglija ankscziau isz- 
vežta darbams ligoninėse 1,000 
Baltijos krasztu moterų. Da
bar vėl ruosziasi iszvykti 4,000. 
Szis transportas Baltiecziu bus 
namu darbams. Už 3 menesiu 
galės mokytis slaugėmis, kai 
tik jau gales Angliszkai susi
kalbėti. Anglijoj naudojasi to
mis pat teisėmis kaip ir Alijen- 
tu piliecziai. IU|ž 5 menesiu gali 
priimti Britu pilietybe. Bet 
drabužiu ir apsiiavimo Britai 
niivykstanczioms moterims ne
garantuoja. Jie patys mažai tu
ri. Del to jos tikisi daugiau pa
gelbos ir isz BALFo.

Anglijoj Leicester ir Mark
field ligoninėse bedirbau- 
ežioms Lietuvėms isz Vokieti
jos buvo laibąi malonu, kai laik- 
rasztiš Leicester Mercury jas 
gražiai aprasze, pareikszda- 
mas, kad “ jos da Angliszkai 
nemoka, bet visos noriai dir
ba. ’ ’

In Anglija numatoma insi- 
leisti 120,000 D. P., ju tarpe ir 
daugeliui Lietuviu. Juos nu
mato imti isz Austrijos ir Vo
kietijos. Bus duodama užsiėmi
mo 82 profesijų darbininkams. 
Patariama ir jiems genai apsi
rengti isz Amerikos gautu ru
bli, nes Anglijoj rubli didele 
stoka. BALF’o pagelba ir 
jiems labai reikalinga.

Susimildami, jeigu iszkeiiao 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
lai'kraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunczia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir greicziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

SKAITYKIT
H^SAULE”^
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Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

OF Knygele, Dabar $1.00 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimaa.
Pamiltai.
Kalendorių*.
Maldo* Rytmetinei.
Vieszpatie* malda.
Aniuoliazka* Pasveikinimą*.
Apasztalu Sudėjimą*.
Deszimti* Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai. * 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* b 
Gailesczio.
Maldo* vakarine*.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldo*.
Psalme 45.
Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldo*.
Maldo* pirm Iszpažintie*.
Perkratymas sanžine*.
Maldo* priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažintie*.
Litanija apie visu* szventu*.
Prisitaisyma* prie Szv. Komunijoj 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jezauc 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

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

Komunijo*.
Garbinima* Szv. Sakramento 
Malda Szv. Tamosziaua.
Malda prie Vieazpatie* Jėzau*.
Malda prie Panos Szvencziausio*.
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžancziu* prie Szv. Marijos 

kalbama*.
Litanija prie Szv. Pano* Marijo*.
Litanija prie Szv. Antano i*z 

Padvo*.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszia* mirusiųjų 
Litanija Saldžiausio Jėzau* vardo 
Maldo* po palaiminimo Szv. Sak 

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministrantura*.

Nužiūrėjo

Mylimas — Ar tu eisi su 
manim, mano mylmausiai, 
kad ir ant galo svieto?

Mylima — U-gi kodėl? 
Gal keno skrynele iszpleszai 
kad nori taip toli runyti!

Kytras Vaikas

Vaikas — Bobute ar tavo 
akuloriai labai padidina?

Bobute — Žinoma, mano 
anūkėli.

Vaikas — Tai kaip bobute 
rieksi mano pyrago, tai nusi
imk nuo nosies akulorius!

Jisai Kitokis

Pati — Esi kitokis vyras 
ne kaip mano pirmasis, szau- 
ke užpykus pati in antra sa
vo vyra, kuris nenorėjo jai 
pirkti naujas skrybėlės!

Vyras — Žinoma kad kito
kis, anas numirė, o asz da 
gyvas!

Atmaina

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

:: Tiktai 150 ::

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA

DOVANA!
...i1/1 ■

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

Lietuviu tremtiniu szirdys, 
akys ir rankos yra. atkreiptos 
iii Amerikos Lietuvius. Jie 
maldauja., kad nebutu užmirsz- 

palikti vieni. Jei savieji ju 
ir neiszgirs, kas juos 

supras, išzklausys ir suszelps.
Sekime pavyzdžiu Amerikos 
raiku ir Žydu, kurie visu nuo- 

dosniai ir gausiai ati
ko ja saviesiems suszelpti.

Aukokime pagal savo gali
mumą. Kiekviena auka bus 
uuoszirdžiai invertinta ir su
naudota szvencziaiusiam tiks-

Panaite — Neseniai buvai 
kurtinys, o dabar ubagauji 
kaipo neregįs!

Ubagas — Maloninga pa
naite, juk reikia del žmonių 
parodyt kokia atmaina!

Istorija apie Amžina žydą 
lo kelione po svietą ir liudyma- 
apie Jėzų Kristų. Per paczV 
20 centai. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO..

Dabar visokis medis del sta
tymo yra labai brangus ir sun
ku gauti. Bet už keliu menesiu 
atpigs, kita meta tai net visu 

i. Tai jeigu ke
tinate rengiaties sau namus 
statydintis, tai patartina pa
tartina palaukti ilki kito pava
sario, kada bus daug pigiau 
statytis ar taisytis namus.

Eina gandai kad Katalikai . , .° , c.’v.ercziu atpigs,misijonieriai .tikisi kad Japo- .
.nijos Imperatorius, Hirohito 
priims Kataliku tikėjimą.

Jeigu vis laukiate ir norite 
pirktis automobiliu ir turite 
gana pinigu, tai palaukite iki 
rudenio, kada antru ranku au
tomobiliai atpigs, ir nauji au
tomobiliai bus lengviau gauti, 

o". Bėt ir rudenyje ir nauji ir ary 
■* „iru ranku automobiliai bus per 

byaingus ir neverti tiek, kiek už 
; juos bus praszoma.

Dabar matyti kodėl Rusija 
tylėjo ir tyli. Daug tautu ir 
krasztu Europoje pareiszke sa
vo norą nusikratyti Sovietu 
jungo ir kreiptis in Amerika 

Rusija

zirdumu Saule. Mahanoy City, Pa.

Sziandien gerai atliktas dar
bas, reiszkia mažiau bėdos ry
toj.

Sekretorius Marshall dabar 
• daro tokia paczia klaida kokia 
padare Prezidentas Vilsonas 
po ano karo, kai taika tvėrė.

pagelbos ir paramos, 
kaip tik to ir bijosi.

O dabar, kai Amerika paske- 
be, kad net ir Lenkija gales 
gauti paskola isz musu, tai ir 
kitos tautos, kurios vis palaiko 
Komunistiszkas valdžias ren
giasi tu valdžių nusikratyti, 
jeigu Amerika joms užtikrins 
apsauga ir paszelpa.

SKAITYMO
. .IT ..

R ASZ Y. M O

pus., Did. 5x7coi 
Dabar Po 25c.

* MAHANOY CITY. PA *

Tai Bent Skaitlis

Pirmas — Mano tėvukas 
numirė, kada turėjo 100 me
tu amžiaus!

Antras — Tai nieko! Mano 
bobute gyveno 105 metus!

Treczias—Tai vis nieko! 
Asz turiu giminiu kurie da 
suvis nenumirei

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .2^4

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

"SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Mahanoi Cit v. Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien J
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tur ir gyventi nesinorėtu nes J 
kaipgi atprasti nuo to kas nuo 
kūdikystes matosi? O, tam vis 
kas linksminiafei! Ir tuojaus ma-

Pirkte U. S. Bonus

BALTRUVIENE

nSAULI ” MAHAN 0Y CITY, PA.

praszau ir aiszkinu, kad tasai 
Į dalykas nevertas tokio riksmo! 
j Asz žmogus atsargus ir persi-j 
[ gaudau bėdos. Ant galo vienok 
asz nutilau ir klausau.

Szvogeris visas paraudona
vo ir sakia :

— Ar tai tie skuduriai yra 
koks tai. Dievas! Ne apie tai,

nyje kas toksai susileido: juk man einasi: pasakykit'; 
teisingai ant tos žemes priesZ^^ ar pįrpįa mano, ar tai.
mane gulinezios, netik mano 
akys žiuri, bet ir duszia.

V . .Vedžioja tada po ja laikini >r

Miestelyj žmonių pilna. Var
pai ore graudžiai,-netrukus bus 
suma tasai miestas mįęstetas, 
nelyginant ir už kita kaimen- 

i kespis. Tiek tik kad jame ran
dasi parapijine bažnyczia. Po 
tam keli žydu kromai, na, ir 
raudonsiuliai keli valkiojasi, 
bet tie žmonių neprieteliai re
tai pasirodo kaimuose.

Inejome bažnyczion.
žmogus atsiminei Poną Dievą 
ir nemirsztanta duszia. Vargo
nai grajina taip rodos saldžiai; 
paskui kunigas insilipo sakyk- 
lon ir sako:

“Nesupratau visko prideran- 
cziai tiktai žinau kad ka tai 
kalbėjo apie Dievo sudus ir ne
mirsztanta gyvenimą kad žmo
nes netik viena kurna turi, bet 
taip-gi ir duszia. O rūpinatės 
pasakoja vientik apie lyg laiš
kini kuna idant jis ilsėtus ir 
valgytu. Atėjo man tadai in gal
va griesznos mintys; gerai tai 
kunigui klebonauti ir pasako- ' 
ti, bet...

Bet tuojaus apmanstijan ir 
gal ne tiek paisydamas to grie- 
ko kaip to kad man kunigo žo- ' 
džiai tuoj pasirodė teisingas!

Ba kaip-gi tuo paežiu laiku 
pasijutau nei alkanas nei su
vargęs, bet tik kas toks man 
szirdin vere.

Gal tai Dominiko toks asz- 
trus pasakojimas man szirdi 
insmeigo? Baisiai taip skauda, 
bet ka? Negaliu žinoti tai ne ka 
kad skauda, kaip tik duszia. 
Supratau kad viena kunia mai
tinti neužtenka da.

Ir prisiminė man dabar tie 
dyvai szukaujenti naktimis: 
Žmogau kame pametei savo 
duszia? O Jėzau! Vėl tarytum 
isz manes tasai balsas iszeina.

Tada, pradėjau karsztai mels- 
ties, idant man Dievas miela- 
szirdingas leistu atjausti kad 
toji duszia manyj da nepražu
vus.

Ir dūmojau apie ja, nes kū
nui žinojau ko reikia o dusziai ? 
Tai suprantamas dalykas, kad 
atsidukseti prie Dievo, bet ko 
daugiau? Mylėti Agota ir val
kelius? Juk ir žvėris prie pa
taites pripranta, o savo mažy- 
czius myli.

Jei duszia yra nemirsztanta, 
itai ir mylėjimas isz jos turi pa
eiti didelis, didesnis nei mano 
margas lauko su pirkele!

Po dievmaldystei atsistojau 
sau už bažnyczios muro. Norė
jau užeiti pas seseri kuri mies
telyje gyveno bet su tuo apsi
lankymu nesiskubinau. Po sto
gu tai vis rodosi aukszta, o ežia 
taip man kai ant krutinės sun
ku pasidarė!

Stoviu, dairausi sau; priesz 
mane plati lyguma sniegu ap
klota ir kaip žiurosi duos Die
vais javai neiszals. Ir staiga i 
man kas tokio nepaprasto pra- 
simate: buk tai ant mano poros 
margu turi but užderejimai, o 
ežia aplinkui viena beda. O Je 
Zau! Net pats nusistebėjau, 
taip man szirdi suspaudė.

O delko man tas apeina? Ki
bą todėl, kad ezionai viskas ap
linkui taip kaip mano, viskas 
panąszu! Juk žmogui kur ki-

rupesnio diena isz dienos, me-, Vienok aisz stengiausi szvara 
go daugybe smaguriavimu. Jie palaikyti. Kas ryta turėjau 
pamirszo, kad tai buvo ju pa-! muilo su vandeniu ir kiekviena 
reiga atsižvelgti in liaudi. Jiė( diena szlaviau savo cele.” 
dažnai iszleisdavo dideles su
mas pinigu vieninteliams savo!

ĄSZ noriu būti karalaite! sraaguriavimains. O visa tauta 
Emilija stovėjo su szluota p(;11te skurdą. Del to liaudis bu- 

rarikoj ant laiptu ir žiurėjo m ',Vo nepatenkinta, įr .kai, paga- 
vidu savo gražaus, mažo kam- linu,. Liudvikas su Antoinette 
barelio, kuri ji pati kiekviena pamate savo klaidą, kuria jie 
diena turėdavo gražiai sutvar- buvo padarę, ir stengėsi savo

I gyvenimą pakeisti, jau buvo 
savo vadu 

paskatinta, karalių pora žiau-

i Tai matai tu czia paveiksle 
karaliaus dukteri, ir, 'būtent, 
kaizerienes Marijos Terezijos 
isz Austrijos anūke, žymiau
sios moterį! istorijoj, kaip ji 
f-.zl uo ja savo celes asla;. >

Kaip tu manai, kas jai tomis 
dienomis teike geriausio malo
numo: ar prisiminimas, kad ji 
garbingo karaliaus duktė, ar 
jos patyrimas atlikime ruoszos, 
kurios ji iusigijo da būdama 
laiminga karalaite, kol gyveno 
rūmuose, apsupta didelio skai- 
cziaus tarnu?”

nemano?!
Žemargis isz to piktumo pra- 

j deja juokties.
tarytum mylanjuos; mano ne J 
mano? Rodosi, mano ir gana!j

Atsisuku, o czia už kertes ar
ti stovi Dominikas. Kažkas 
man liežuvi iszriszo ir asz sa
kau :

— Man rodosi kūmai, kad 
asz ezionai gaspadorius.

O jis kaip nepradės juokties 
tokiu kaneziu juoku, o Jėzau 
kad ko szirdis mano nesusvilo 
nuo kokio, tai karszczio: pasi
traukiau sau szalin.

Pirkioje pas seseri didelis 
liūdnumas.

Apalpo jiems vaikas, o kad 
tik ta viena turėjo ba kelis pir
miau Dievas del savo garbes 
pasivadino abudu baisiausiai 
sielvartavo.

Trumpai tenai pabuvus no
rėjau rengties namo kad tuo 
tarpu girdžiu kad kas toksai 
eina.

Durys greitai atsidarė inejo 
vyresnis žemsargis.

— O delko jus klausia 
Javos neiszkabinote? Ka?

Szvogeris pasižiurėjo ii’ 
ko:

— Kokia vėliava?
Žemsargi tie žodžiai kaip 

rarsztu 
vad da 
girtas, 
l naruti:

— O tu sziokis, sunau ar tai 
u nežinojai, kad sziandien yra j

caro szvente ?!
Atsiminiau, kad tas tiesa. 

Juk ant visu trobelių spalvuoti 
skuduriai iszkabineti. Seniau 
;aip nebūdavo, tik sziais lai
vais tas viskas iszrasta. Na, ne
didelis tai daiktas, bet man 
no jaus pasidarė liūdna ba kas- 
gi mums isz to, jei kur ten caro 
dvare kas linksminate? Claras, 
žmogus svetimo tikėjimo ir 
viskas pas ji yra svetima, kaszi 
noki ten pas ji džiaugsmai? O 
mums griekas džiaugtis.

Kad da nors pasiklaustu? 
Bet kur tau tokisai klausines? 
Nieko! Tiktai liepia ir viskas!

Ir tuojaus man pasidarė kar
tu: ba paveiksią galvijui kas 
teisybe, liepe dirbti ir jis dirbs, 
bet prie džiaugsmo neprivers, 
jei jam nesinori džiaugtiės. Je 
žus! Marija! Gal mes esame ar- 
šzesni už galvijus, ar kas czia? 
Sakau jums: sukarto mano 
szirdis nuo to. O szvogeris tur
būt apie ta pati pagalvojo, ba 
greitai galva pakele ir sako:

— !Pas mane trobelei smer- 
tis, o jus klausinejate apie ten 
kokius skudurine!

Žemsargis net’ pajuodavo.
— Asz tau . duosiu, skudu- 

riai! Suszuko Buntauczikas! 
Sukinsi! Naszalstva prisakė 
taip!

Truktelėjau asz szvogeriui 
už skverno.

— Perstok, sakau. Isznėiszk 
koki raudona skaruli ir paka
bink ant štoko!

Bet szvogeris, apimtas liūd
numo, kaip tai užsikirto, ar kas 
ba vis da savo kartoja!

— Pirkia mano, o pas mane 
pirkioj smertis!

Ir pradėjo abudu, su žemsar- 
giu, barties, raveties. Dykai!

I . ' . *' ' . '' . . . : . ’ i i

ve-

Scl-

įvyti.
“Del ko, mano vaike?” Pa- per vėlu. Liaudis, 

Jviause jos motina.
i “O, tuomet nereiktu man nei riai pamokė. Karalius ir kara-

— O tu pats keno?! Klausia, 
ar ne caro? Ka ?

Sakau jums, ant tu žodžiu 
mano szirdyj užgimė piktumas.

Pasižiurėjau in žemsargi ir 
sakiau, tarytum, in szvogeri:

— Asz priguliu Dievui, o po- 
tam sau paežiam.

Kaip tik pasakiau tuos žo 
džius, o tasai tuojaus ant ma
nes su kumsztim. Dievo Ronas! 
Neiszlaikau, atsakiau jam tuo- 
jaus in sprandą kelis sykius.

Na ir po tam jau pasidarė 
tikra sūdo diena, ant pabaigos 
pasakė, kad mane tuojau ati
duos sudan ir iszejo.

Na bus teismas, o po tam bus 
ir beda. Kokia? Nežinau, tiktai 
žinau kad tas dykai nepereis.

Bedime taip sau toj trobelėj, ' 
ant kiemo sutemo. Ant duszios 
man sunku, ba tai žmogus bū
damas sau ramus pats susi- 
jieszkojai nelaimes. Už sienos 
kamaraitei, silpnas vaikelis ty
kiai verkia, persigando naba
gėlis riksmo ir dabar kaip tik 
dūsuoja. ,

— Klausyk, atsiliepti in 
szvogeri, iir tas reiszkia, kad 
mes gaspadoriai ?

— Dievas ten žino-atsako.
Atsiminiau ta Dominiko juo

ką, rodosi, kad jis man szirdi 
sudraskys.

— Ka mes padarėme? Sa
kau da. Ha! Gal jam ir nereike- 
jo taip daug prieszinties ?

Ir vėl atsimenu sau, ka Do
minikas kalbėjo: Iszeisi isz už 
tvoros, tai ir prapuolė tavo 
paspadoriszkas vardas!

Sakau tada pusbalsiai: Tai 
kur-igi mes turime ir gyventi, 
jei jiau net namuose turime ver
gija?

Ir pradėjau pasakoti, kaip 
tai Dominikas aiszkino apie 
tuos žmones ir krasztus. Szvo
geris klauso, mano žodžius pat
virtina ir kalbame sau, kad jei 
tropitusi susitikt žmogų isz to- 
k’raszto, to juk mums butu ge
da priėszytis. Del ko? Na-gi 
kad ir mes easme mužikai tvir
ti ir sveiki, o vienok visaip per
sekiojami ir neapkeneziami.

Bile koks svetimas žmogus, 
o mums valdo, taip kaip vejas 
lapus szlaviheja.

O szvogeris greitai atsilie
pia:

— Nėra dyvu, kad pas tuos 
žmones kitaip, juk jie laisvi, o 
mes kas ? Caro bernai!

O saldžiausias Jėzau! Tasai 
žodis kaip szuva mane inkan- 
do. Atsiminiau locnus savo va-Į 
karykszczius griesznus žo
džius :

— Kas man apie tai, kas te
nai aukisztai valdo ir sudija, ar. 
koks lietuvis'zkas kunigaiksztis ' 
ar caras!

Akys prisipildė kąreziomis 
aiszaromis, o isz tu aszaru už
gimė stagus užsikirtimas. At-

I sistoju nuo suolo ir sakau, tar
si sudedamas szliuba: Netar
nausiu jokiam ten carui, nes 
asz esu Kristaus tarnas, o po- 
tam tik savas. Taip man Dieve 
padek!

Tiejei vyrai, ka. nemoka 
savo bobos suvaldyti, 

Tai niekad negali būti 
iszganyti, 

Jau jeigu boba vyrams 
žandus teszkina,

Tai jau gana!
Vienas žmogelis nuo vienos 

bobeles gerai aplaike,
In veidą bomba aplaike, 

Badai su pokeriu ar
šu peiliu,

To asz pasakyti negaliu.
Taip biauriai, net 

dantis buvo matyti,
Jog daktaras turėjo 

veidą susiūti,
Jeigu vyrai bobų 

nesuvaldo,
Tai tos kitiem galvas 

skaldo;
Ir da užmuszti gali, 

Pagriebus koki pagali.
Boboms daug valios 

nereike duoti,
Vyras turi vyru 

pasirodyti,
Ba juom tolyn, 
Tuom nieksziu

Nelaimingu tokis 
gyvenimas, 

Lyg smert turi pakutavot,
Sunku kryžių ant

Sprando neszioti, 
Tai gerai, vyrai.

Del to-gi genai apsižiūrėkite, 
Bile ragahos neimkite,

Ba tai ne karve, — 
nepardnosi,

Ir niekam nepadovanosi.
Nieks ne ims, 

Uždyka neims,
Da paspirs, 

Tokios nieks negirs!

liene kartu su ju abiem vaikais 
buvo sugauti ir uždaryti in ka
lėjimu.

Tuomet Francuzijoj vieszpa- 
tavo baisus laikai, ir kiekvie
nas, kuris pasirodydavo inta- 
liamas, kad buvo palankus ka
raliui, būdavo kiszamas kalė
jimai! arba po giliotina velka
mas. Sugautieji praleisdavo 
laika, kaip sau norėjo. Kara
liaus kasdien mokydavo savo 
sunu ir dukterį arba paskaity
davo kanors visiems, o Marija 
Antoinette, Miadamė Eliza
beth’a, karaliaus duktė ir jau
na Terese siuvo.

szluoti, nei dulkiu valyti, nei 
lovų kloti. Turecziau pakanka
mai tarnu, kurie atliktu visus 
mano darbus.”

Tai yra labai kvailas noras, 
kad asz manau, kad tu jai ir 
Imtumai karalaite, vienok bū
tinai reiktu iszmokti sziu visu 
geru darbu, kad galėtum atlik
ti juos nelaimingam atsitiki
me. ’ ’

“Bet-gi karalaitėms niekuo
met nereikia dirbti. ’ ’

“O, žiūrėk: Blogai supratai 
visa tai. Jei nori ateik pas ma
ne, kada busi darba pabaigus, 
tai asz tau parodysiu viena pa
veikslą. ’ ’

Mažas jos miegamasis buvo, 
pagaliau, sutvarkytas ir Emi
lija atėjo pas motina ir. primi
ne jos pažadejima, parodyti jai 
paveiksią.

“Ka czia matai, mano vaike
li?” Klause motina, rodydama 
savo dukteriai paveikslu.

‘ ‘ Matau jauna mergaite men
kais drabužiais, su prijuoste ir 
szluota rankoje.”

“Kaip manai, kokioje vieto
je ežia ji stovi?”

“Ne'žinau. Czia yna murai, 
skliautai ir.akmenine, asla..Ne
manau, kad tai czia galėtu būti 
gerai, malsvi vieta. ’ ’

“Teisybe, taip ir yra. Czia 
yr a kalėjimas, ir jauna mergai
te,- karaliaus duktė. ’ ’

‘ ‘ Karaliaus duktė? ’ ’
“Taip, ir jos istorija yra la

bai liūdna.”
“Praszau, motut, papasakok 

man ja. ’ ’
“Daugiau, kaip priesz 100 

metu Francuzijos karalium bu
vo Liudvikas XVI, ir Marija 
Antoinette! buvo jo žmona. Ka
ralius ir karaliene nebuvo vi
sai bedieviai, bet jie gyveno be niausiu

Po kurio laiko. . szelstanti 
liaudis iszvilko karalių ir ji už- 
niusze. Netrukuus atskyrė ma
ža sunu nuo motinos, sesers ir 
tetos, ir uždare ji viena po prie
žiūra žiauraus kalėjimo virszi- 
ninko. Po to atėjo eile Marijai 
Antoinette’i būti nugiliotiuno- 
tai. Tas invykp 1793 m., Spalio 
men. 16 d. Tik Marija.Terese 
buvo likusi su savo tetą Mada
me Elizabeth ’a.

Bet ir szi draugyste ilgai ne-: 
iszliko: madame Elizabeth’a 
buvo tuoj iszvesta ir. nužudyta. 
Ir taip vargo vargsze szeszioli- 
kos metu mergaite! vienui vie
na skurdžiame kalėjime, kur ji 
buvo žiauriu kareiviu saugoja
ma ir slaugoma. Taip ji iszgy- 
veno antra pusemetu labai var
gingai gyvendama, ir ji net ne
žinojo, ar jos motina da gyva, 
ar ne.

“Ar tai yra tikra istorija?
“Taip, Emilija, kiekvienas 

žodis yra. tikras ir pla daugiau, 
ka asz tau galiu tik pasakyti.”

“Kas gi, pagaliau, su ja pa
sidarė?”

“Ji buvo, pagaliau, isz kalė
jimo iszleista ir nusiunsta in 
Austrija pas jos motina. Bet 
praėjo net metai nuo jos atėji
mo in Vienna, ligi vėl ji pirma 
karta galėjo nusiszypsoti. Nors 
ji pasiekė aukszto 70 metu, am
žiaus, vienok niekados ji neuž- 
mirszo tu baisiu kalėjimo 
skausmu.”

Sztai ko asz norecziau tave 
pamokinti. Nors kartais butu 
labai malonu būti karalaite, 
vienok kita syk gali būti da ne
laimingesne. Nėra gyvenime 
tokio luomo, ar jis butu auksz- 
tas, ar žemas, kuriame mergai
tei, namu ruoszos prityrimas 
neimlu reikalingąs,. Iszaukleta 
mergaite, visuomet turi mokėti 
namu ruoszos darbu.”

L. TRASKAUSKAS

Jaunas 50 Svaru Buivolas

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!- GALAS

vandeniu apliejo. O 
jis prie szventes buvo 
tai kaip nepradės re-

Ask where you WORK
Ask where you BANK

SKAITYKIT 
n

PLATINKI!!

Per Dekoreiszion Diena 
Užėjau ant kapiniu

pati viena, 
Už duszias pasimelst,

Ir brangaus Dievo melst, 
Dangaus karalystes,

Ir amžinos szviesybes, 
Del brangu mano 

meistereliams,
Kurie atsiskyrė

Nuo szito svietelio, 
Gal kiti jiau apie juos 

užmirszo,
Ir kaip kada ant 

ju inirszo,
Maldose klūpojau 

prie ju s'tovylo nuskendus, 
Ir mintyse praskendus, 
Ilgai manstinau apie

• tai,
Jus už gyvasties paniekinėjo,

Ir visaip iszjuokinejo, 
Sukalbėjau kelis poterėlius, 
Ir apie kelis ražanczeliūs, 

Apsiverkiau graudžiai, 
Szirdi spaude skaudžiai, 

Pamanstinau atsidusus sau, 
Kaip ilgai darbszuojū jum,

Kiek tai vargo mes turėjom, 
Ir aszaru daugybe iszliejom, 

Sziandien palikot mus,
Ir visus svietiszkus niekus, 
Tarnausiu kiaiip tarnavau, 
Po svietą visur keliavau,

Su mano kurnu Taradaika, 
Ant senatvės tai nebaika.,

Todėl amžina atilsi 
visiems,

Mano m jestereliams!

Keletą metu vėliau po to, kai 
ji buvo paliuosuota, parasze 
knygiai apie savo kalėjimo gy
venimą. Joje skaitome: “Asz 
praszydavau tik reikalingiau
siu gyvenimui priemonių, vie
nok ir szitos man buvo žiau- 

budu draudžiamos.

Vaikai ne visuomet gali vis
ką gerai suprasti. Del to ir ne
sakau, kad Emilija nuo to lai
ko tuoj pamilo tuos darbus — 
szlavimia ir valyma. Vienok ne- 
pamirszkit, mieli skaitytojai ir 
skaitytojos, kad visuomet yra 
auksztesne, kilnesne ta mote
ris, kuri invairiose gyvenimo 
aplinkybėse panaudoja savo 
žinojimą ir sugelbejima geram 
darbui. Kuri nenusigąstą jo
kios pareigos, kuria ji turi at
likti, o tiktai džiaugsmingai ir 
ramiai to darbo imasi. S. S.

Saitas jaunas buivolas 
(buffalo) ar tauras buvo su 
džiaugsmu priimtas in bui 
volu szeimyna, Central Park 
Zoo, New York mieste. Jis 
sveria penkios deszimts sva
ru. Buivolai jau ima nykti

Amerikoje, ir už tai jie yra 
labai prižiuromi. Kai pir
mieji baltieji žmones keliavo 
in vakarines dalis Amerikos, 
szitie buivolai tenai ganėsi, 
ir j u buvo szimtai tukstan- 
cziu

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Narbuto.
;•— Ana diena lankosi mies- y >'<

te, panel t; Jęva B. Kuciauskiu- 
te ir sesuo Katąriną įsz Wash- 
inlgton, D. C. Apie kėiurids-de- 
szimtys metu adgal A. Ku- 
cziausko szeimyna gyveno Ma- 
hanojuje.

Sukatoj Szv. Pial. .Rober
to. >

— Nedelioj, Birželio, June 
l(j-ta diena invyks Szvento 
Juozapo Mokyklos Mokiniu 
Mokslo Metu Užbaigimas. Bus 
labai graži Programa. Malonė
kite tikietus isz anksto insigy- 
ti. Nepraleiskite progos nepa- 
nąate gražios programos, nes 
musu vaikucziai atvaidins 
Operetta.
t Pahedelyje, apie penkta 

valanda ryte, numirė Mykolas 
Komanitskas, nuo 516 W. Mar
ket Uly., sirgdamas per szeszis 
menesius. Velionis gimė 
Kingston, Pa., bet persikėle in 
czionais būdamas jaunas vy
rukas. Per daugelis metu bu
vo angliakasis ir dirbo prie 
Gilberton kasykliose. Prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos. Paliko savo paczia Mari
jona; sunul Mykolą namie ir 
dukterį Ona, pati Ernest Zo- 
brist isz North Tonawanda, N. 
Y., taipgi povaikiai: ponia P. 
Link isz New York; Antana ir 
Juozapa Boyer New York; Ma
re Boyer, namie, ir seseri Teo
filija Pastelinilck,. Mount Car
mel. Laidos Petnyczioj, su 
Szv. Misziomis Szvento.Juoza
po bažnyczioje 9-ta valanda ry
te, ir bus palaidotas parapijos 
kapuose. Graborius L. Tras- 
kauskas laidos.

— Kita ganysite! Nedelioj 
pripuola Szv. Viktorinos; Pa- 
nedelyje Szv. Primo ir Felici
jono; Utarninke Szv. Margare- 
tos Karai., Seredoj Szv. Ber- 
nafbo Ap., Ketverge Szv. Jono 
isz Fakundo; Petnyczioj Sal
džiausio Viesz. Jėzaus Szirdies 
Sžvente; Subatoj Szv. Bazylio 
Vyskupo, taipgi Amerikos Vė
liavos diena.

Kingston, Pa. — Sena gyven- 
toje Jeva Budzeikiene, 60 metu 
'amžiaus, nuo 22 Murray Uly., 
Larksville, pasimirė ir likos 
palaidota Gegužio 26-ta diena 
su apiegomis Szventos Marijos 
bažnyczioje ir parapijos kapi
nėse. Velione paliko savo vyra, 
penkis vaikus, taipgi keturis 
anukus ir viena broli.

— Kazimieras Pavilionis, 
nuo 53 Penn Uly., Kingston, 
numirė ir likos palaidotas Ge
gužio 23 diena. Velionis gimęs 
Lietuvoj ir apie 40 metu adgal 
atvyko in Amerika. Paliko sa- 
vo paczia Marijona; sunu Joną, 
mieste, dvi dukterys: ponia T. 
Dick isz Brooklyn, N. Y, ir 
Anelia namie, taipgi du anū
kus. — G.

‘Nonfood, Mass, f Gerai ži-

nas Kneižis, klebonas Šzvento 
Jurgio parapijos, staigai numi
rė Utarninke, Gegužio 27-ta 
diena nuo szirdies ligos. Nede
lioj, Gegužio 25-ta diena velio
nis laimingai minėjo savo 
/‘Dvideszimts Metu Kunigys
tes” diena. Gimęs Lietuvoj 
1897 metuose, isz Panevėžio 
apskr., Kunigu inszventintas 
Poston, Mass., 1927 m. Jo lai

dotuves invyko Petnyczioj, Ge
gužio 30-ta diena, su Szv. Mi
sziomis Szvento Jurgio parapi
joje. Velionis paliko seserys ir 
viena broli Antana. — D.

Minersville, Pa. f Panedelio 
vakara pasimirė Mykolas Yo- 
nąluuas, senas MinersvjUes 
miesto gyventojas ir isztikimas 
parapijietis. A. a. Yonelunas 
parapijos kapines prižiūrėdavo 
ir buvo duobkasys. Paliko savo 
irotere ir keturis vaikus, tris 
dukterys ir viena sunu. Laido
tuves invyko Petnyczioj su isz- 
kilmingomis Misziomis Szv
ento Pranciszkaus 'baižnyczioje, 
ir palaidotas parapijos kapinė
se. Graborius Tucinas laidojo.

Catawissa, Pa. — Ponas Vin
cas Lazauskas buvo užejes in 
redakcija ir papasakojo apie 
nepaprasta kiauszini kuri jis 
rado ant savo ūkio. Kiauszinis 
buvo beveik asztuoniu coliu ap7 
link, beveik keturiu coliu ilgio 
ir pustreczio colio augszczio. 
Bet tai vis ne'butu jau toki dy- 
yai, nes kiausziniu visztos 
'daug padeda ir padės. Bet kas 
buvo nepaprasta, tai kad szita- 
me kiauszini viduryje, buvo 
raistas kitas kiauszinis.

St. Clair, Pa. — Szvento Ka
zimiero parapijos Keturios De- 
szimtys Valandų Atlaidai 
sziais metais buvo labai gra
žius ir pasekmingi. Kunigu at
silankė isz visos apylinkes. Ra
si jonis tas Misijonierius Kuni
gas Geraldas pasakė visus pa
mokslus. Žmones ėjo kas vaka
rais pasiklausyti szito iszkal- 
baus pamokslininko.

Utarninke 4-ta valanda po 
pietų Szvento Kazimierio para
pijos klebonijoje kunigai turė
jo susirinkimą del “Lietuviu 
Dienos” parengimo. Vaidyba 
ta pati pasiliko.

TREMTINIAI INVER- 
TINA BALE AUKAS

Amerikiecziu ir Francuzu 
vietuose įgy venancziu Lietuviu 
tremtiniu delegatu konferenci
joj, tarp kita, besvarstant Lie
tuvos laisvinimo ir tremtiniu 
reikalus, priimta ir rezoliucija 
didžiai invertinanti BALF dar
bą, szelpiant tremtinius, re
miant besimokanti jaunimą. 
Suvažiavimas pareiszke BAL 
F’ui ir atskiriems aukotojams 
nuoszirdžiausia padėka už gau
siai teikiama jiems parama. 
Girdint musu auku invertini- 
ma, norisi da daugiau aukoti, 
nes aukos pasiekia tikslą.

ITALIJOS VALDŽIA 
BE KOMUNISTU
ISZ RYMO, ITALIJA. — 

Premjeras Alcide de Gasperi 
sutvėrė nauja Italijos Taryba 
kurioje nesiranda nei vieno So
cialisto ar Komunisto. Jis savo 
Tarybos nariu vardus nepa
skelbia, nes laukia vieno inta- 
kingo žmogaus atsakymo ar jis 
sutiks stoti in ta taryba ar ne. 
Eina gandai, kad tas žmogus 
yra Cesare Merzagora, kuris 
dabar yra pirmininkas Italijos 
pasiuntinystes Brazilijoje. 
Premieras Alcide de Gasperi 
jam siutina Užsienio Prekybos 
Ministerija.

Nieko tikro negalima dažino- 
ti apie szita nauja taryba, bet 
mes isz kitu szaltiniu dažinojo- 
me, kad toje taryboje bus try
lika krikszczioniu demokratu,

Amerikos kariszki laivai 
ir eroplanai dabar svecziuo- 
jasi svetimuose krasztuose, 
norėdami parodyti Ameri
kos norą su visais sutikti, 
bet tuo paežiu sykiu visiems 
priminti kad Amerika ir tai
kos laiku yra galinga.

vienas republikonas, vienas isz 
Tautines Demokratu Unijos ir 
vienas isz neprigulmingu lais
vamaniu ar liberalu.

Szitokia taryba butu visiems 
Italijonams gera, bet klausi
mas kyla ar ji iszsilaikys. Daug 
politikierių ir intakingu žmo
nių prieszinasi szitai tarybai.

O Komunistai jau pradėjo 
savo szmeižimo propaganda.

Socialistu Partijos laikrasz- 
tis “Avanti” piktai raszo: 
“Tik durniai ir mulkiai gali ti
kėti kad taryba, kuri nepripa- 
žinsta Socialistu ir Komunistu 
gales ilgai gyvuoti!”

Komunistu vadas Palmiro 
Togliatti savo partijos laik- 
rasztyje “Unitą” raszo: “Sta- 
cziai kvailas dalykas tikėti kad 
Premieras de Gaspari ka gero 
nuveiks su tokia bejiegia Tary
ba. Tokia Taryba tik žalos pa
darys visam krasztui.”

Komunistai sako kad Pre
mieras de Gasperi yra Popie
žiaus už nosies vedžiojamas ir 
kad Popiežius jam insake Ko
munistus isz tarybos paszalin- 
ti.

BUS GANA
CUKRAUS

WASHINGTON, D. C. — 
Buvo spėjama kad Spalio Oct. 
menesyje visi suvaržymai ant 
cukraus bus panaikinti ir visi 
galėsime pirktis kiek tik norė
sime. Dabar ateina linksmos ži
nios kad visi tie suvaržymai 
bus da daug ankseziau panai
kinti.

Bus visiems gana cukraus ir 
nereikes jokiu sztampu. Tai 
mes dabar savo skaitytojams 
patariame netaupinti ir neezie- 
dinti savo tu cukraus sztampu, 
bet dabar pirktis cukraus ir ji
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Amerikos Laivyno Ir Oro Jiega

Viduryje paveikslo mato
me Amerikos kariszka laiva, 
kuris veža kariszkus eropla- 
nus ir didelius bomberius. 
Szitas laivas “Leyte” in- 
plauke in Turkijos uosta Is
tanbul.

Amerikos laivynas pasi

vartuoti, jeigu tik yra reikalas.
Darbininkams Instatymas

MERGINOS
LAVONAS

BACZKOJE
PHILADELPHIA, PA. — 

Graži, laiba geltuonplauke 
mergina buvo pasmaugta ir in 
geležine baczka inkimszta; ir 
ta baczka paskui buvo isznesz- 
ta ar iszvežta ir palikta netoli 
Front Uiyczios ir Erie Avenue.

Kas szita baisia žmogžudys
te padare gerai žinojo geleži
niu baczku darba, nes ta bacz
ka buvo labai gerai ir moks- 
liszkai užpeczetyta. Policija 
taipgi sako kad vienas žmogus 
jokiu budu negalėjo tos pacz- 
kos paneszti ar paristi, kad 
dviem geriem vyram buvo sun
kus darbas.

Policija taipgi sako kad mer
gina buvo nuoga kai ja užmu- 
sze, ir paskui ant negyvos lavo
no suknele buvo užmauta. Iki 
sziol policija nežino nei nužu
dytos merginos vardo nei jos 
žmogžudžio. Policijantai toje 
baczkoje rado kelis laikrasz- 
czius ir viena kraujais suskre- 
tusi abrusa, kuris buvo pavog
tas isz vieno hotelio Atlantic 
City, N. J.

KONGRESAS-
PERSPĖJA PREZ.

TRUMANA
WASHINGTON, D. C. — 

Senatorius Carl A. Hatch, isz 
New Mexico apsilankė pas savo 
gera dranga Prezidentą Tru- 
mana ir jam draugiszkai pata
rė nesiprieszinti priesz Repub- 
likonu sudaryta Byla, instaty- 
ma del darbininku uniju. Jis 

rinko Turkijos uosta kaip 
tik tada, kada Prezidentas 
Trumanas paskelbė kad 
Amerika stoja Turkams in 
talka ir in pagelba priesz So
vietu Rusija.

-------- ★--------

gražiai ir draugiszkai patarė 
Prezidentui Trumanui nesi- 
kiszti, nes jeigu jis ta Byla at
mestu, tai Kongresas su Senatu 
nepaisindami Prezidento Tru- 
mano pasiprieszinimo, ta Byla 
vistiek inves.

Dabar Washingtono žinovai 
spėja kad Prezidentas Truma
nas savo to draubo paklausys 
ir ta instatyma priims ir ant jo 
pasiraszys.

Darbininkams Byla yra labai 
nutaszyta ir suszvelninta, nes 
isz pradžios Kongresas norėjo 
labai asztriai uždrožti unijoms 
bet Senatas suszvelnino.

Darbininku unijos dabar 
renka paraszus, daro susirinki
mus ir kelia visokį triukszma 
kad parodžius darbininku ne
pasitenkinimą su ta Byla. Per 
r^įijo darbininku unijos pasi
samdė garsiausius dainininkus 
ir kalbėtojus kad jie ragintu 
.žmones raszyti savo Kongres
menams ir reikalauti kad jie 
tam instatymui prieszintusi.

TIRIA VENGRIJOS
UŽGROBIMĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mai ir pasitarimai sudaryti at
skiras taikos sutartis, be Rusi
jos palaiminimo. Herbert Hoo- 
veris, buvęs Amerikos Prezi
dentas ir dabar Prezidento at
stovas ir patarėjas del maisto 
ir paszelpos klausimo, jau savo 
žodi isztare kad Amerikai in 
nauda butu sudaryti taikos su
tarti su Japonija, be Rusijos 
dalyvavimo. Washingtono val
džia daug labiau klauso Hoove- 
rio negu viso valdžios sztabo ar 
paties prezidento. Jeigu taip 
bus padaryta su Japonija, tai 
ne už ilgo ir su kitais krasztais.

RASZYK SAVO 
KONGRESMONUI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mo, buvo Puritanu, Kvakeriu, 
Huguenotu, Marylando Kata
liku isz Vokietijos iszvytu Li
beralu.

Kiekvienas tremtiniu naujas 
bangas reiszkia nauju piliecziu 
kurie sunkiausiais patyrimais 
pilnai invertinti Amerikos lais 
ve.

Daug Amerikiecziu susirūpi
nę likimu tremtiniu, kurie pa
siliko Vokietijoj, Austrijoj ir 
Italijoj. Jie tiki, kad Suv. Vals
tijos kaip vadas tarptautiniuo
se reikaluose turi imti pirma 
žingsni priimti tinkama skai- 
cziu sziu tremtiniu ir tik tada 
kitos tautos seks pavyzdi.

Daugelis tautiniu, bažnyti
niu ir civiliniu organizacijų re 
mia szia biliu.

Saryszyje su iszklausymais 
apie biliu — H. R. 2910— Earl 
G. Harrison, pirmininkas Citi
zens Committee on Displaced 
Persons ir buvęs immigraeijos 
komisijonierius primina vi
siems interesuotiems Ameri- 
kiecziams paraszyti arba tele
gramas pasiusti savo kongres- 
monams ir senatoriams kad jie 
remtu szi biliu. Kongreso na
riai nori iszreikszti norus savo 
balsuotoju.

— C.C.F.A.U. 

AR IMTI VISUS VY
RUKUS IN VAISKA?

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresmonu komitetas pra
dėjo vėl nagrinėti klausima 
apie imima in vaiska visus vy
rukus. Daktaras Kari T. Comp
ton, pirmininkas Prezidento 
Patarėju Komiteto sako kad 
pasaulis dabar toks -nepasto
vus, kad negalima ilgiau atidė
ti szita svarbu klausima.

Daktaras Compton pasiuntė 
laiszka in Kongresmona Wal
ter G. Andrews, kuriame jis ra
szo: “Viso svieto ateitis tokia 
nepastovi ir neaiszki, kad 
mums gresia baisus pavojus 
jeigu musu vaiskas sumažės ir 
musu kariuomenes susilpnes. 
Niekas negali mums užtikrinti 
kad szita nepastovi padėtis nė
ra tyczia uskurystyta kurios 
nors tautos, kuria butu in nau
da ir sveikata jeigu Amerika 
nusilpnėtu. Tiesa pasakius, 
pastarųjų keliu metu atsitiki
mai ir invykiai kaip tik parodo 
kad taip ir gali būti.” Jis var
du nei vieno kraszto nepaminė
jo. Bet buvo lengva isz viso 
laiszko suprasti kad jis apie 
Rusija kalbėjo.

In klausima: “Ar imti visus 
vyrukus in vaiska, ’ ’ visoki 
žmones visaip atsiliepia. Vie
niems patinka, kiti piktinasi. 
Vieni giria, kiti peikia, vieni 
sutinka, kiti prieszinasi.

Daug dvasiszkiu prieszinasi,

nes jie sako kad jaunimas vaiš- 
ke isztvirks, kad musu vaikai 
savo tikėjimą pamirsz būdami 
vaiske.

Tėvai prieszinasi, nes jie ki
to karo bijosi ir nenori savo 
vaikus taip greitai vaiskui ati
duoti. Kiti tėvai jau viską turi 
surengė del savo vaiko ateives 
ir mokslo ar biznio, ir dabar 
ežia vaiskas viską suardys ar 
nors suvėlins. Da kiti tėvai ti
kisi kad ju vaikai eis in darba, 
uždirbs ir savo tėvams padės.

Bet labiausiai prieszinasi 
darbininku unijos. Czia rodos, 
nieko bendra nėra tarp jaunu 
vyruku in vaiska ėmimo ir uni- 
jo reikalu, bet uniju vadai nu- 
jauezia kad jauni vyrukai vais
ke duotu valdžiai daug jiegos 
ir galybes. Unijos kaip tik to ir 
bijosi. Musu uniju vadai, Ame
rikoje tupėdami, su iszgastimi 
skaitė ir seke kas darėsi ir da
rosi Francuzijoje. Kai visos 
darbininku unijos sustraikavo 
ar tikriau sakant grasino strai- 
kuoti ir visa kraszta suparaly
žiuoti, Francuzijos Prezidentas 
tuojaus davė ne tik uniju bo
sams, bet ir visiems darbinin
kams žinoti, kad jis visa Fran
cuzijos vaiska iszszauks ir 
straikas suardys ir straikinin- 
kus nubaus.

Uniju vadai Francuzijoje di
džiavosi ir sakėsi kad jie nesi
bijo tokio grasinimo, ir kad 
Prezidentas neiszdrys taip pa
daryti, bet ant rytojau jie la
bai greitai iszsipagiriojo isz sa
vo paasididžiavimu ir straikas 
atszauke.

Kaip tik tokios jiegos val
džios rankose musu uniju bosai 
dabar bijosi ir stengiasi byla 
del jaunu vyruku ėmimo in 
vaiska panaikinti.

Kiek dabar matyti tai tas in
statymas nebus taip greitai in- 
vestas, nes Kongresas da daug 
visokiu kitokiu klausimu turi 
iszriszti ir nutarti. O visi Kon- 
resmonai ir Senatoirai, kaip 
maži vaikai laukia, dienas skai
to, iki savo vakaciju, atostogų. 
Jie nori kuo greieziausiai isz- 
gurmeti isz Washingtono ir va
žiuoti namo, nes Prezidento 
rinkimai artinasi, ir kiekvieno 
gero ir savo partijai sanžiningo 
Kongresmeno szventa pareiga 
visus rėmėjus partijos patik
rinti ir naujus prisikalbinti.

Mat, partijos labas kur kas 
svarbesnis negu viso kraszto 
gerove ar viso svieto likimas.

Ant Pardavimo
Namai del dvieju szeimynu, 

geram padėjime, ant puses loto, 
prie 628 West Mjalhanoy St., ir 
629 West South St. Atsiszauki- 
te ant adreso :

524 West South St., 
Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo
Naminiai Baigtai, kaip tai: 

peezius, Dining Room ir Living
Room Fornicziai, rakandai. Vi
si geram padėjime. AtsiszaUki- 
te po N r. 633 West Spruce St., 
Mahanoy City, Pa.

ĮRt1 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!




