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Isz Amerikos Mainieriai
Grasina 
Straikuoti

Daugiausia
Uždirba

20,000 AUTOMOBI
LIU DARBININKU 

STRAIKUOS 
SEREDOJJ

DETROIT. - Auto
mobiliu darbininku uni
ja pasiuntė laiszka Bri
ggs Kompanijai, kad 
“visi darbininkai tuose 
fabrikuose iszeis ant 
straiku Seredoj, jeigu 
kompanija nenusileis 
ir nesusitaikins.”

Jeigu szitie darbinin
kai iszeis ant straiku, 
ta paezia diena Chrys
ler ir Packard Kompa
nijų fabrikai turi užsi
daryti. Reiszkia, 20,- 
000 straikuos, o szimtai 
tukstaneziu darbo ne
teks!

Szitie darbininkai reikalau
ja kad jiems pakeltu .mokestis 
penkiolika centu ant valandos.

Tuo paežiu sykiu Fordo fab
rikuose 3,800 darbininku jau 
devyniolika dienu kai strai- 
kuoja. Fordo kompanija suėmė 
keturis darbininkus kurie la
biausiai reke ir reikalavo visko 
ir kitus kurstė. Tie keturi da
bar laukia teismo.

Szitokios straikos niekam 
gero neatnesza dabar, nes juo 
daugiau straiku ežia bus, juo 
ilgiau bus sunku gauti naujas 
automobilius, ir juo brangiau 
reikes už tuos automobilius 
mokėti.

WASHINGTON, D. C. — 
Minksztos Anglies Mainieriai 
dabar veda derybas su kompa
nijomis ir grasina iszeiti ant 
straiku Liepos (July) septinta 
diena. Komisija, kuri buvo pa
skirta mainieriu klausima isz- 
tirti ir iszaiszkinti sako kad 
mainierys gauna daugiau mo
kėti negu visi kiti darbininkai, 
jeigu jis tik kasdien dirbtu.

Per pastaruosius szeszis me
tu mainierio uždarbis taip ir 
tiek daug pakilo kad jis už de
szimts doleriu tik pusiau tiek 
dirba kiek pirmiau dirbdavo.

Aplamai imant, mainierys 
gauna deszimts doleriu už de
vynis tonus iszkastu anglių.

Kai mainieriai visas dienas 
dirba, tai nei vienas kitas dar
bininkas negali su juo susily
ginti.

Bet mainieriai patys save 
nuskriaudė, kai jie pareikala-, 
vo kad jiems dvigubai mokėtu! 
Subatomis ir del “Overtime” 
nes dabar kompanija uždrau
džia darbininkams dirbti il
giau negu nustatytas laikas. 
Reiszkia, jie galėtu daug už
dirbti, jeigu dirbtu, bet jie ne
dirba ir negali dirbti.

Mes tokia padėti mateme ir 
pirmiau, kada mainierys daug 
uždirbo ant dienos, bet tik dvi 
ar tris dienas dirbdavo.

Dabar mainierys gauna $59.- 
25 ant sanvaites jeigu jis pen
kias dienas iszdirba; $75.25 
jeigu jis szeszta diena dirba. 
Bet dabar retai kada jis gauna 
proga ta szeszta diena iszdirb- 
ti.

Per straikas ir ginezius pri
ėjome prie to kad mainierys 
gauna labai gera alga, bet ma
žai parsinesza namo; uždirba 
daugiau kai kiti, bet mažiau 
gauna.

irgi

ežiais kareiviais.
Per kara Amerika iszspauz- 

dino daug Vokietijos markiu, 
pinigu. Rusija taip pat dare, 
bet ji keliais tukstaneziais sy
kiu daugiau tokiu markiu isz- 
spauzdino ir nieko už jas nepa
statė.

Ruskis kareivis turėjo pilnus 
kiszenius Vokietijos markiu, 
spauzdintu Moskvoje. Jis su 
tomis markėmis pirkosi isz 
Amerikieczio kareivio laikro
dėlius, peiliukus ir kitokius 
baubalus ir nežmoniszkai bran- 
gai mokėjo. Bet ka jis paisė, 
Dede Juozas jam daugiau tu 
markiu iszspauzdins ir vėl jo 
kiszeniai bus markėmis iszsi- 
pute.

Amerikietis, kareivis
nieko nepaisė. Jis savo laikro
dėli už kuri jis mokėjo kokia 
deszimts doleriu, pardavė už 
penkis ar szeszis szimtus dole
riu, gavo Vokiecziu markes, 
nuėjo in banka, iszsimaine ant 
Amerikoniszku doleriu ir buvo 
ponelis su turteliu.

Amerikos valdžia priėmė ne 
vien tik savo iszspauzdintas 
Vokiszkas markes, bet ir Rusi
jos iszspauzdintas. Dabar mu
su valdžia, daro apyskaita ir 
mato kad szitas biznis musu 
valdžiai kasztuos daugiau ne
gu keturis szimtus milijonu do
leriu ($400,000,000). “O už vi
sa szita bizni mes dabar užmo
kėsime su savo taksomis. ’ ’

Poniszkai
Gyvena Isz

Paszelpos

Prez. TrumanDarbirimkai
Dalyvavo

Parodoje
Pesczias Marsziavo

Su Kitais
KANSAS CITY, KANS. — 

Prezidentas Trumanas dalyva
vo parodoje, pagerbti pargry- 
žusius 35-tos divizijos karei
vius savo mieste. Isz pradžios 
jis toje parodoje važiavo auto
mobiliu, bet paskui jis iszlipo 
isz automobiliaus ir su kitais 
žingsnis in žingsni marsziavo 
pusantros myilos.

Kai visi garbingi svecziai ir 
garbingesni to miesto gyvento
jai marszavo toje parodoje, vie
nas vagis pasinaudojo ta proga 
ir apvogė viena banka, isz ku
rios jis iszsinesze apie 1,500 do
leriu.

Kivircziai New
York Mieste

Prezidentas Trumanas Ir Szei- 
myna Szvecziuojasi In Ottawa, 
Canada; Tvanai Padare Daug 
Bliedies Amerikoje; Minksztos 
Anglies Darbininkai Grasina 

Iszeiti Ant Straiku

Ana sanvaite Chrysler kom
panija iszleido 16,318 naujus 
automobilius, Packard kompa
nijos 1,034. Jeigu szitos dvi 
kompanijos nors sanvaite tu
rėtu savo fabrikus užsidaryti, 
tai automobiliai da labiau pa
brangtu ir butu da sunkiau 
pirktis.

Doleris !r M ar 
ke; Ruskis Ir 
Amerikietis

Ruskis Pirko; Ameri
kietis Pardavė; Mes 

Užmokėsime

SKAITYKIT
!?>>=

PLATINKI!!

i

WASHINGTON, D. C. — 
Jau dabar, biski po biski, ima
me dagirsti apie labai gera ir 
pelninga bizni, 
vare per kara

kuri Ruskiai 
su Amerikie-

NEW YORK. — Vienas tris- 
deszimts penkių metu petingas 
ir raumeningas vyras nuvažia
vo isz New York miesto in New 
Jersey valstija nusipirkti sau 
antru raunku automobiliu. Jis 
sake kad jam insipyyksta vis 
namie tupėti, tai su automobi
liu gales sau iszvažiuoti kur. 
Antru ranku automobilius' 
kasztavo $250. Jis sutiko duoti 
ant rankos $135. Kai jis isz 
New York valstijos gaus savo 
$732 kuriuos valstija jam sko
linga, už tai, kad jis dabar ne
gali dirbti, tai jis liekama at
mokės. “Asz tada gal nauja ir 
geresni ir brangesni automobi
liu sau nusipirksiu,” jis pa- 
aiszkino.

Pargryžo jis in New York, in 
Manhattan su savo automobi- į '• y' 
liu ant Fifth Avenue kur jis su 
savo žmona ir penkiais vaikais 
gyvena jau daugiau negu sze- 
szi menesiai. Czia ant Fifth 
Avenue, nei musu skaitytojai 
nei redakcijos sztabas neisz- 
tektu pinigu tik sanvaite pagy-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Po parodos Prezidentas Tru
manas biski užkando vieszbu- 
tyje, kotelyje ir paskui nusi
skubino in Grand View mieste
li, kur jo motina gyvena. Jo 
motina dabar jau sveiksta.

Szitos divizijos kareiviai, 
kuriuos pats Prezidentas pri
buvo pagerbti, buvo pirmuti
niai persilaužti per St. Lo tvir
toves, ir paskui gavo insakyma 
atsimuszti ir atimti isz Vokie- 
cziu Mortain miesteli. Po tam 
szitie patys kareiviai perplau
kė ir perbrido Moselle upe ir 
paėmė Nancy miesteli.

Gruodžio (Dec.) menesi, po 
szimto ir szeszios deszimts 
dvieju dienu kariavimo ant ka
ro frunto be paliovos, visa di
vizija buvo atszaukta ir kiti 
stojo in ju vieta. Bet pirm ne
gu jie galėjo pasitraukti isz ka
ro lauko, Vokiecziu Vadas, 
Field Marshall General Karl 
von Rundstedt prasimusze isz 
Vokietijos ir marszavo stacziai 
in Antwerp miestą ir Amerikos 
didžiausias tvirtoves.

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Komunistai, 
kurie randasi visose valdybos vietose tarp dar
bininku, iszszauke straikas del visu darbininku, 
kurie dirba ant traukiniu. Dabar visi trauki
niai sustojo ir niekas negali niekur važiuoti. 
Vien tik maistas yra vežamas

Szitos straikos suparalyžiavo visa kraszta! 
Jeigu kokia sanvaite szitos straikos prasitęs, 
tai beveik visi fabrikai turės užsidaryti.

Francuzijos Taryba turi ingaliojima ir teise 
szitas straikas greitai sustabdyti ir visus štrai- 
kuojanezius darbininkus nubausti ir priversti 
gryžti in darba, bet Premieras Ramadier sako, 
kad jis nenori taip po prievarta straikas sustab
dyti. Valdžia dabar iszleido insakyma vi
siems autobusams, trokams, sunkvežiamamš ir 
eroplanams diena nakti dirbti ir vežti tavora ir 
žmones, kurie negali dabar traukiniais važiuoti.

Jeigu ilgiau szitos straikos prasitęs, tai viso 
kraszto fabrikai, biznis ir pramone nukentės ir 
visi bus be darbo,

Szitie jau nuvargę 35-tos di
vizijos kareiviai gavo insaky- 
ma, žut-but, pultis ant Genero
lo Kari von Rundstedt armijos 

•isz vieno szono. Jie taip ir dare 
ir prisiartino prie Bastogne, 
kur Amerikiecziai buvo apsup
ti isz visu pusiu. Po szito mu- 
szio kuri Vokiecziai pralaimė
jo, szitie kareiviai buvo pa- 
siunsti in Hollandija padėti 
Amerikiecziams ir Anglams 
Reino upe paimti ir perplaukti. 
Kai karas pasibaigė, szita divi
zija buvo iszmarszavus 1,600 
myliu. Visa ta kelione buvo 
krauju paženklinta. 15,000 kri
to. Generolas Patton labai isz- 
gyre szitus kareivius per kara.

i*.'
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Komunistams ežia ne tiek rupi darbininkai 
ar darbininku gerove kiek politika ir esamosios 
valdžios nuslopinimas.

NEW YORK. — Du darbininkai buvo 
nubausti ir suspenduoti, už tai, kad jie visus ki
tus kuso ir ragina kompanijai prieszintis ir ty
czia visus strytkarius suvėluoti.

Strytkariu kompanijos komisija davė unijos 
vadams ir visiems darbininkams žinoti, kad visi 
darbininkai, kurie sulaužys instatymus, bus 
tuojaus nubausti

Ana Petnyczia buvo apkaltinti du darbinin-

- --- • .j

kai, Adrian Cabral ir Mark Ca
vanaugh.. Jie du buvo vadai 
visos “genges,” kuri tyczia su
vėlavo d a r b a asztuoniems 
szimtams darbininku. Dabar 
du kiti buvo nubausti: Thomas 
Carew, motormonas buvo pa- 
szalintas ir James F. Kelly 
gavo žinia kad bausme ir jo 
laukia.

Jis dabar užsisėda ant stryt- 
vekariu kompany nuo 1937 me
tu ir gaudavo $1.35 ant valan
dos. Jis pernai pasitraukė isz 
savo darbo ir visa savo laika 
paszvente dirbdamas del uni
jos ir organizuodamas kuopas 
unijai. Jis dAbar kiszasi kur 
jam nereikia ir kur ne jo biznis.

Jis dabar užsisėda ant gatve- 
kario ir tuoj aus ima klausinėti 
vežiką, motormona: “kodėl jis 
taip greitai važiuoja, kam jis 
nesustoja prie kryžkelio, kam 
jis taip greitai duris atidari. 
Jis neturi jokios teises kisztis, 
bet lenda ir visur stengiasi su
kelti darbininkus priesz kom
panija. Tokie kurstytojai nėra 
naujiena visose unijsoe, jie tik 
naujiena visose unijose, jie ki
tus sukurstyti ar supjudinti.

Komunistai
Austrijoje

Moskvos Reikalauja
Naujos Tarybos 

Austrijoje
VIENNA — Augsztas Aus

trijos valdininkas vieszai pa- 
szelbe kad Austrijos Komunis
tai aiszkiai pasakė kad Moskva 
reikalauja naujos tarybos ju ✓

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Jaunas kareivis, kurio gys

lose karsztas kraujas teka, drą
siai ir garbingai ant karo lau I 
ko krinta; bet jo tėveliai namie-, 
daug daugiau nukenczia.

Amerikos valdžia dabar s u 
atyda žiuri ir temija kas t»m 
Italijoje darosi. Jeigu Itialyjo
nai sutvers sau taryba kuri’ oje 
nebus Komunistu, tai An neri
bos valdžia tuo jaus paskelbs 
125 milijonu doleriu pa s skola 
Italijonams. į

-------- ::------— /
Fordo kompanijos darbinin

kai dabar pradėjo balsi uoti ar 
straikuoti ar nestrtaikuoti. 
Apie 130,000 diarbinirif;u bal
suos.

' •
Kai Trumanas pas’rzelbe, kad 

Amerika stoja in pa<relba Grai
kams ir Turkams pijlesz Sovie
tu Rusija, tai Rusijos Komu- 
nistiszki laikraszciziai szoko 
pirmyn ir pradėjo Amerika 
puldinėti ir szmeiviti. Bet, Ru
sijos valdžia nei žodžio nepra
sitarė, nors jai baisiai nepatiko 
ir visas Kremlinas isz to piktu
mo net sudrėbėjo. Visi nuste- { . i į y ■ ' ' •
bo ir dyvinosi:; Kodėl Rusija 
nieko nesako, kodėl nepareisz- 
kia savo nepasitenkinimą?

-------- £;--------
Redaktorius su savo raszyto- 

jais yra tikra laimingas žmo
gus, jis negali suklysti, ar jei
gu ir pasitaiko suklysti, tai ne
ilgam, nes tuojaus visi musu 
susiedai ir skaitytojai mums 
pasako ir pirsztu prikiszami 
parodo visas musu klaidas. Ki
ti, kjaip daktarai, savo klaidas 
pakavoja, palaidoja, bet, re
daktoriaus klaidos ant kaktos 
r.szkaltos.

’I .

Hollywood mieste, kur visi 
musui krutamieji paveikslai, 
“Moving Pikczieriai” yra da
romi, raudosi daug Komunis- 
tiszka darba gauna neprastas 
algas: Apie tris ar penkis tuks- 
tanezius' doleriu ant sanvaites.

Ižriggs Automobiliu kompa- 
ni ja, kur yra gaminama dalys 
Packard įautomobiliaus, vieszai 
l/askelbe kad visos derybos su 
unijomis yrit nutrauktos ir 

.’Kontraktas panaikintas. Darbi
ninku uniju bosai tikrai nori 
ežia besanti ir sanvininkams 
insakyti.

Amerikos augszti karininkai 
Vokietijoje jiedrysta pasiprie- 
szinti Komunistams, nes Ko
munistai su UNRRA sztabo pa- 
velinimu, pagelba ir palaimini
mu tenai zulinasi.

Komunistai žiauriai elgiasi, 
stpmdo, stramužina ir daužo 
benamius tremtinius net ir 
Amerikos zonuose, (vietuose) 
kur Amerika valdo ir prižiūri.

Viena jauna Vokietaite atva
žiavo isz Silizijos, Vokietijos. 
Ji galėjo atvažiuoti už tai kad 
ji tenai per kana susipažino su 
jaunu kareiviu, Amerikiecziu 
Lietuviu, kuris ja parsitraukė 
isz Vokietijos ir ja ežia vede. Ji 
pasakoja kad jauni ne taip la
bai invertina pagelba ir paszel- 
pa kuria mes tenai siuneziame. 
Kai jie gauna musu dovanas, 
jie vis daugiau ir daugiau tiki
si ir paskui net ir ima reika
lauti, kad rodos mes priversti 
jiems duoti. Bet senesni žmo 
nes drėbaneziomis rankomis ir 
aszaruotomis akimis priima 
maista ir drabužius. Jie sten
giasi diaižinoti kas jiems tai pri
siuntė, kad jie galėtu paraszyti 
ir padėkoti. Kai nesuranda 
vardo to geradario, jie eina in 
bažnyczia pasimelsti kad Visa
galis Dievas tiems ju gerada 
riamsi szimteriopai užmokėtu.

Mes jau seniai raszeme apie 
Komunistus Hollywood mieste 
ir kaip jie tvarko ir nustato be
veik visus musu “Moving Pik- 
czierius.” Isz pradžios niekas 
nenorėjo tikėti. Dalbai’ jau visi 
laikraszcziai tai raszo. O da
bar mes daugiau norime pasa
kyti: Szitie Komunistai, ar 
nors dauguma ju gavo fenais 
gerus darbus ar sziltas vietas 
per Washingtons, per musu po- 
litikieriusu Washingtone jau 
dabar eina tardymai dažinoti 
kaip ir kodėl valdžia tiems Ko
munistams taip pataikauja.

Kai mes raszome ar kalbame 
apie tuos bilijonus doleriu ku
riuos musu valdžia sziandien 
szvaisto kaip mes deszimtukus, 
tai sunku paprastam darbo 
žmogeliui suprasti ar apimti 
kiek isz tikro reiszkia bilijonas 
doleriu. Jeigu paimtume bilijo
ną doleriu ir iszmainytume in 
dolerines bumaszkas, tai su
krautume szeszios deszimtys 
myliu augsztumo krūva. Da ki
taip roko jaut: Jeigu mes už
dirbtume doleri ant valandos, 
ir dirbtume keturios deszimtys 
valandų in sanvaite, tai mums 
ta bilijoną doleriu užsidirbti 
imtu 500,000 metu.

Tie žmones kurie kalba apie 
Amerika kaipo aukso szali, gal 
iszgirdoapie szitoki bizni: Vie
nas žmogus nuo valdžios nusi- ‘Ml i • ■ . <'■ . i - ■
pirko visokiu szriubu už 600,- 
000 doleriu. Ant rytojaus jis 
tuos paežius szriubus pardavė 
Už 1,800,000 doleriu. Vat tai tau 
kur geras biznis ir geresnis 'biz
nierius !

Jeigu mes daugiau prakaito 
iszliesime prie taikos stalo, tai 
mažiau kraujo praliesime ant 
karo lauko.

• •
Žmogus, kuris žino kiek jis 

žino, ir žino kiek jis nežino yra 
tikras mokslinczius.

Židikai iszsigalvojo kita biz
ni dabar. Jie ateina, in namus ir 
motinai pasako kad jie turi nu
traukė paveiksią jos dukters. 
Ant paveikslo, jie paaiszkina 
kad jos dukrele plikai nuoga. 
Kai motina piktai ir susirupi- 
nūs paklausia kur ir kaip jie 
toki paveiksią gavo, jie atsako 
kad tai ju dalykas. Gana kad 
jie toki paveiksią turi. Jie da
bar ta jos dukreles paveiksią 
visur iszplatins. Žinoma, jie 
nieko nedarys jeigu jiems del
nas bus gerai pateptas. O toks 
paveikslas labai lengvai gauti. 
Jie tik susistveria, bet koki tos 
mergaites paveiksią ir paskui, 
kitos merginos nuoga paveiks
lą paima, abudu sudeda ir vėl 
nutraukia, ir sztai tavo nuogos 
dukreles paveikslas.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

:: PASKIRIMAS ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

vaikina, pasveikino ji, jog ro 
dos nuo senei pažinstiamas, < 
vaikinas atsake: jog yra alka 
nas, suszales ir namon toli, ta 
da senis prakalbėjo: Žinau asz 
apie tavo atsitikimus, geriau; 
ne kaip tu pats gali žinot, ir pa 
sake jam apie viską ta ssenelis. 
apie jo motina ir jos pareiga 
apie žuvininką apie aukso 
pauksztuka ir jo broli, jog likos 
karalium. Pasakęs tai dadave 
Jog ragana liepė po ju užgimi
mui padėtie szuni ir kalina, 
jog su savo raganysta skilvi 
paukszcziuko iszeme isz vidu
riu. Tas senukas buvo kitados 
tos raganos patim ir nuo jos 
daug iszmoko visokiu raganys-, 
tu. Kada su ja gyveno, tai jiai 
parszkadijo daryme piktybių, 
tai užtai pavertė ji in meszki- 
na, iszvare in girias, o pati vela 
eme už vyra jaunesni, jis-gi 
pavidale meszkino daug metu 
parleido, o per savo raganysta 
daejo to, jog vela žmogum pa
stojo. Dabar-gi per save daejo 
daug visokiu auguoliu jog ste
buklingus daigtus dirbo.

Susikalbėjo tas senukas su 
pakeleyingu jaunikaieziu, davė 
jam visokiu žolių isz savo dar
želio ir pasakė .kaip su joms ap
sieit, parode kele areziausia in 
karalystą, kurioje jo brolis 
vieszpatavo ir taip atsisveiki
nę atsiskyrė: — Jaunikaitis 
nuėjo savo keliu, o senis sugry- 
žo in soda.

Atkeliavęs jaunesnis brolis 
pas karalių vyresni broli, likos 
brpliszkai priimtu, jog kara 
liūs isz to džiaugsmo dideli 
bankieta parengė.

Tam mieste gyveno taipos-gi 
ta ragana, kuri norint turėjo 
daugybe pinigu, pamanstino 
karalių apraganaut ir iszimti 
isz viduriu galvute auksinio 
pauksztelio ir pastoti karalie
ne. Pribuvo ir ji pas karalių 
ant bankieta, tam mierije, jog 
galės prieite o prisiartinti ir 
padaryti pagal savo mintes.

Bet apsigavo, ba kada pietus 
baigė valgyt, atnesze visokes 
kepsnis ir salota, brolis kara
liaus turėdamas prie saves vi
sokiu žolių, ir iszrinkes isz ju 
vienas, inde jo pąslapta in ra
ganos torielka, o kada ta su
valgė, iszpuole isz jos viduriu 
skilvis ir isznyko, o ji pati pa
virto in kumele.

Brolis karalius iszvede lau
kan, pasibalnojo ir jode pora 
adynu lažydamas szonus su ge
ru rimbu, po tam liepe nuvest 
in s tada ir paszert avižoms.

* * *
In dvideszimts metu po paso- 

dinimui in tamsu kalėjimą ku- 
nigaiksztienes, vėla laukiniai 
Totoriai užplaukė ant musu že - 
mes, žudė visus, jog net žeme 
krauju patsieme. Priesz ta lau
kine goveda visi bego kur in- 
mane.

Ant to dvaro ponios bajoritp 
nes kuri buvo kalinije nekalta 
kunigaikszcziute, pati bajoru- 
no, apspito Totoriai ir jau pra
dėjo ’bromą kirst. Tame kara
lius, sūnūs kunigaįkszcziutes 
skubinos ant sprando Totorių 
ir in laika, spėjo atkeliaut, ka
da jau baigė bromą laužt. Ka- 
raliszkas vaiskas užklupo ant 
sprando laukiniu kalmuku ir 
in trumpa valanda didesne pu
se iszmusze, o kiti pabėgo, pa
bėgo, palike sugriebtus daiktus 
isz dvaru ir bažnycziu. Kara-

GARBINGA 
VIELIAVA!

Amerikos Garbinga Vieliava buvo nesza- 
ma in Pirmutini Pasaulini Kara pirmutini syki 
prie Vimy Ridge, Balandžio (April) 9,1917 
metuose, kai Amerika nebuvo paskelbus ka
ro priesz Vokieczius.

Szita garbe priguli kareiviui William 
Clancy, isz Texas valstijos, kuris nelaukė pa
kol Amerika paskelbs kara, bet stojo in Ka
nados kariuomene.

Kareivio Clancy pulkas buvo pirmutinis 
pultis priesz Vokieczius ant Vimy Ridge. 
Jis iszsime isz savo kieszeniaus maža Ameri
kos vieliava, kuria jis buvo su savimi atsive
žęs, prisiriszo ja prie savo durtuvo ir ėjo 
pirmyn.

Ant to karo lauko, daug kareiviu krito! 
Kai jo draugas suklupo, kareivis Clancy atsi
klaupė prie jo ir stengėsi ji suraminti ir jam 
pagelbeti. Bet, pagelbos jau nebuvo, jo 
draugas buvo mirtinai sužeistas!

Kareivis Clancy, Amerikietis pasiėmė ta 
savo maža vieliava ir ja pabueziavo. Abudu 
kareiviai, vienas Amerikietis, kitas Kanadie
tis, buvo isztikimi tai “Garbingai Amerikos 
Vieliavai.” Mirsztanczio Kanadieczio ak
ys sužibo, ir jis paskutiniais savo žodžiais isz- 
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tarė: “Sena ir Garbinga Vieliava! Sena ir 
Nauja! Asz džiaugiuos kad asz paaukojo sa
vo gyvastį del LAISVES visam svietui!” Jis 
pasimirė, ir kareivis Clancy paliko savo ta 
vieliava prie to kareivio, ir jis pats skubinosi 
in karo lauka.

liūs žinodamas kur jo motina 
patalpinta, tuojaus liepe duris 
kalėjimo iszmuszt ir motina 
drebanezia ir susirgusia iszve
de ant szviesos ir gražaus oro. 
Liepe potam uždegtie isz visu 
keturiu szonu kuris sudege, o 
podifauge ir nelaba bajoriene 
uoszve kunigaikszcziutes.

* * *
Pargryže du broliai in kara

lysta savo, iszkele dideli ban
kieta ant kurio Suprasze ne tik 
ponus beit ir biednus. Radosi

1ST0RIJEapie Da isz m 
----------------  iszo iszlins, Al 
pva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
ruoklis 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<. 
Saule Pub. Co.. Mahanoy City

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

:: Tiktai 15tf ::
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

TREMTINIAI
AMERIKOJ

(Stephan Fearce — Knygos 
Apžvalga)

NEW YORK. — Istorijos la
pai dažnai kalba apie masines 
žmonių immigracijas in kitas 
szalis. Jie dažniausiai turėjo 
apleisti savo tėvynė nuo invai- 
riu persekiojimu ir apsunkini
mu. Da viena maiuida priežastis 
prisidėjo prie szio judėjimo; su 
pakentintem valdžiom, atsira
do ir nepaprastas žiaurumas. 
Žmones bego, kad savo gyvy
bes iszaiugotu.

Musu szalis, žinoma yra vie
na isz nuolatiniu prieglaudų. 
Tie kurie nori sužinoti apie Eu- 
ropieczius norinezius czionai 
prisiglausti, suras atsakymus 
ju klausiniams nesenai iszleis- 
toj knygoj “Refugees in Ame
rica” — Tremtiniai Ameriko
je. Szi knyga paraszyta Prof. 
Maurice R. Davie, pirmininkas 
Yale Universiteto Department 
of Sociology. Szioj knygoj yra 
raportas “Committee for the 
Study of Recent Immigration 
from Europe,” kurio darba 
Prof. Davie vadovavo. Tenai 
yra pilnos informacijos kas-

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

tarp tu sveteliu, žuvininkas, 
ka užaugino karalių ir jo broli, 
taipos-gi senukas, pats raganų, 
atsirado ir kerdžius su savo pa- 
czia, ka isz mažumes augino 
kunigaikszcziute, ant pat galo 
atkeliavo senyvas pustelninkas 
su ilga barzda, o buvo tai tėvas 
karaliaus ir jo brolio. Kada da
vėsi pažint su aszaromis 
džiaugsmo sveikinosi.

----- G ALA S---- -

Susimildami, jeigu iszkeliau 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se 
na ir nauja adresa ir miestą ku 
riame gyvenot ir apsistojot, nes- 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszezio in nauja vieta 
Daugelis praszo idant perinai 
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo 
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laisžku 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 greieziau galėsi
me permainyt ir greįėziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mu? 
nerugokite, jog Iaikraszezio ne 
aplaikote. “Saules” Redyste

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Buy U.S.Savings Bonds 
REGULARLY

Ask where you WORK
Ask where you BANK

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co 
MahanoyCity, Pa.

SKAITYKITE “SAULE”

link skaiezius, tautybes, metus 
ir ekonomines ir socialines ap
linkybes sziu tremtiniu. Tenai 
pasakyta ka amerikioeziai apie 
juos galvojai, ka jie galvoja 
apie Amerika ir ka j:e ežia da
ro.

Visi Amerikiėcziai atsimins 
nepaprasta dėmėsi sudaryta tu 
persekiojamu žmonių, kada jie 
atvyko in szi kraszta pradžioje 
antrojo karo.

Keli amerikieežiai priėmė 
szia grupe su dideliu entuziaz
mu, kaipo žmones kurie galėjo 
prisidėti prie Amerikos kultū
rinio ir ekonominio gyvenimo. 
Kiti ju bijojo, manydama’, kad 
jie bus kenksmingas pamatas.

Daug nepagristu gandu, kas- 
link skaitlyniu invaviiarvusiu in 
Suv. Valstijas 'buvo paleista. 
Vienas gandas saite, kad mili
jonai tremtiniu užplude visa 
kraszta ir tai 'buvo nuo (1933- 
1943), kada immigracija isz vi
su szialiu sieke tik 49,996. Kitas 
gandas buvo kad visi nesenai 
atvykusieji immigrantai buvo 
Žydai. Bet žydai kuriuos Na
ciai žiauriausiai naikino užpil
de tik 1/3 tu visu atvykusiuju 
(168,128).

Daug kitu klausimu apie ku
riuos negalima gauti daug in
formacijos yra apsvartineti 
knygoj “Refugees in Ameri
ca. ’' Tas padaryta formoj im- 
migracijos lentelių ii- kitu' sta
tistikų, arba dramatiszki isz- 
gyvenimai pagristi tremtiniu 
nuotakiais, pav., mes sužinome 
isz Prof. Davie knygos kad 
apie 425 profesoriai ir mokyto
jai, kurie galėtu sudaryti 3 uni
versitetu suteda, užpilde asme
ninius larikietus. Keli szimtai 
tremtiniu mokslininku czionai 
atvykę prisidėjo prie technolo
giniu mokslu SuV. Valstijose. 
Tarp ju yra Nobel prizą gavės 
Albert Einstein ir Enrico Fer
mi, kurio iszradimai atomines 
energijos srityje ' yra gerai, ži
nomi. Keli tukstaneziai mediku 
irgi czionai rado prieglauda. 
J u yra apie 1,600 nors jiems bu
vo sunku orientuotis naujame 
kraszte daugelis isz ju prisidė
jo tobulinime medicinos moks
lo sziame knaszte.

Keli insikure mažuose mies
teliuose ir pradėjo praktikuoti. 
Prekybininkai, artistai, raszy- 
tojai ir muzikai yra tarp tu ku
rie rado saugumą ir prieglauda 
szioje szalyje ir kurie .savo kul
tūra prisidėjo prie Amerikos 
gyvenimo. Kaip kiti immigran- 
tai jie inrode netik savo tikru
ma Suv. Vai., bet per kara jie 
stojo apgint szi kraszta savo 
gyvybe. Pagal nustatytas Ame
rikos teises ir taisykles ateiviai 
ir naturalizuoti instojo in ka
riuomene arba akty viai daly
vavo naminiame fronte.

Nors Prof. Davie raszo apie 
sueropieczius, kurie jau yra in- 
eje arba tapo dalimi Amerikos 
gyvenimo, jo knyga kalba apie 
galimybe Amerikos perimti sa
vo dali tremtiniu EuTvj&je.

Baigdamas, jis sako: “Nega
lime sakyti kad ateiviu dalyka 
egsituojia Suv. Vai; lieka tik 
immigrantu dalyka, veikalas 
kuri egzistuoja per visa musu 
istorijos laika. Ir kuri buvo isz- 
spresta kiekviename szimtme- 
tyje teisingai del pagerinimo ir 
iszsivystijimo Amerikos kul
tūros; butu tikrai keista jeigu 
mes su savo tradicija kaipo 
prieglauda prispaustiems atsi- 
sakytumo prisidėti prie szios 
dideles žmonijos dalykos užda
rydami savo duris. ’ ’

— C.C.F.A.U.
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PASKIR1MAS ::
RAIP sziandien, tai kitados 

ne taip 'buvo, sziandien jei
gu kas turi laukeli, paczia ir 
vaikus, sėdi kaip pas Poną Die
va užpeczkyje, are laukeli, sėja 
ir potam sveikas sunaudoja, 
Kitados, norint laikai ir buvo 
geri, ibet ir patikdavo nelaime, 
ba trumpa valanda viskas 
dingdavo, ne tik triobas bet pa
griebdavo paczia ir vaikus. 
Sziandien turi visko, o ant ry
tojaus Totoriai viską užgriebė, 
inpuldavo in grinczia, žudinda- 
vo mažus vaikus, o pusiau nu
mirusia paczia, seseri arba 
dukteri surisze vare in savo 
szali, o parsivedė sotinosi be 
paliovos.

Taip tai buvo kitados! Ir isz 
to laiko ketinu del jus apraszyt 
apie aukso pauksztuka; bet isz 
laik pasakau, idant manes ne 
kaitytume! ir už melagi ne pa- 
laikytumet, ba tai asz tiktai ta 
paantrinu, apie ka musu tėvai 
kalbėjo, o apie ka asz ausis pa
statęs klausiau, norite tai tikė
kite, ne norite, tai ne, o asz sa
vo pradedu.

Tame tai laike kaip jau už ■ 
miniau, laukinis To t oris in- 
sprudo in musu žeme, degino, 
žudė, musu merginas gėdino, 
jam buvo vis tiek, ar mužikas 
ar poną, panaite ar kaimo mer
gaite; kožnia. aptaisinėjo, o 
kraujas Sriovems tekejo.

Vienas bajoras, aukszto gi
mimo nuo rytu bego nuo Toto
rių su savo gimtine ir likos apie 
Volyniu pagriebtu.

Kaip in ju rankas inpuole, 
tai pati bajora sukapojo, o ir jo 

. tarnus, paczia pasiėmė su sa
vim, o miažiulele mergaite nu
mėtė in krumus.

Totoriai ne užtrukdavo ilgai 
ant vienos vietos, ba plauke 
kaip pavietre, viską plesze, žu 
de ir degino. 'Lenku vaiskas 
ne galėjo ju visose vietose už- 
klupt, bet kada kur kaimyne 
Totorių pasitikdavo, tai gyvo 
ne vieno nepaleisdavo, baisiai 
bijojos Lenku kareiviu. Už tai 
padare piktybe kuo greicziause 
bego in savo žeme.

Apsielgia su bajoru Totoriai, 
nutraukė, ūkininkai iszeja isz 
giriniu kovoniu, vela pradėjo 
laukuose krutet o kerdžius be 
baimes gynėsi gyvulėlius ir 
žiurėjo ant girios, ar laikais 
vilkas neselina prie kaimenes, 
o kada pamatydavo tai surik
davo: “U-ah! u-ha!” Tai, tas 
uodega pabrukęs bėgdavo at
galios in krumus.

Vienas isz tokiu piemenų, 
iszgirdo baisa, verkianczio kū
dikio ir ėjo ant to balso; sztai 
rado krūmuose pamesta kūdi
ki kuris rankutėms in kerdžių 
klęscziojo.

Paėmė kerdžius mažyte mer
gaite, o patogia kaip aniuoleli, 
ba ve, 'buvo geras žmogus, o 
kas gi to nepadarytu ?

'O kad jis su savo bobele ne 
turėjo vaiku, tąi labai Dievui 
dėkavo jo už ta dovana: myle - 
jo mergaite abudu szirdingai, p 
ir ji prie ju taip prisiriszo jog 
kada seniai iszgydavo gyvulius 
in laukus tai ji nenorėjo namie- 
je sėdėt, bet drauge su jais ga 
nydavo.

Bet tas žmogelis buvo labai 
biednas, jog negalėjo ne sau, 
ane paežiai, o ir mergaitei in- 
provyt szyentadieniu drabužiu, 
ir del to mergaite norint sz va
riai, bet suvis prastai dėvėjo.

Biednysta žmogaus ne žemi-

Svetimas Kūdikis
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Ponia Leonard Sosa, 28 
metu amžiaus motina, sako 
kad szitas kūdikis, kuri ji 
ant ranku laiko yra svetimas 
kad Bronx ligoninėje per 
klaida kūdikiai buso sumai- 
szyti. Ji tvirtina kad jos kū
dikis buvo maža mergaite. 
Ji dabar apskundė ta ligoni
ne ir reikalauja 200,000 do
leriu. Ligonines sztabas pri- 
sipažinsta kad klaida buvo 
padaryta.

na ir tiktai kvailas tupinėjo 
apie pinigus, o ir tie ka godus 
ant pinigu, tai bagoeziu ir 
ineszla suvalytu kad tiktai ka 
nuo jo pelnytu. Tankiai po 
prastais rubais dangstosi dory- 
be, taip ir ta mergaite prie savo 
patogumo, turėjo ir puikia du- 
szele, o kas tik in ja dirstelėjo, 
tai ne galėjo akiu atsisotint.

Ir vienas bajoraitis budamąs 
karta ant medžiokles su savo 
szeimyna, kada paregėjo taip 
patogia piemenaite, gananezia 
gyvulius taip ilgai in ja temijo 
jo net jam prie szirdies prilipo.

Joniniu vakara, prie žemos 
grineziukes kedržiaus, užvažia
vo karieta isz kurios iszsedo 
patogus jaunikaitis ir inejo in 
grinezuke.

Nusidyvijo kerdius, ir pati, o 
ir mergaite, ba da ju grinczele 
niekad tokis ponaitis ne buvo, 
o kada patogus ponaitis meilei 
juos pasveikino jie net lyg že
mes pasikloniojo, o jis jiems 
pasakė ,jog yra bajoraitis, jog 
turi visko pilna, bet liūdna jam 
labai ba namįeje labai tyku ir 
nuobodu ne turi nei paezios, nei 
vaiku, o jog toj grinezioje ran
dasi patogi mergele tai norėtu 
gaut už paczia.

Nesitikėjo to gilukio vargin
gi žmonys, per tai tare in 'bajo
raiti, jog ta mergaite ne yra ju 
locnia, bet rado girioje ir užau- 
"gino kaip locna.

Jaunikaitis to neklause ir 
tankiai atlankinejo grineziute, 
pakolei neapsiženijo. Po szliu- 
bui parsivežė savo patogia pa
eziule in savo d vara, palikes 
del kerdžiaus tiek pinigu, jog 
galėjo sau gera ukininkysta in- 
siprovyt.

* * *
Parvažiuoja bajoraitis in sa

vo dvara, o jo motina iszejo isz 
pakaju ir klausė: Ka už mer
gina parsivežt?

— Tai mano pati, maustyda
mas jog motina su atvira szir- 
džia priims — bet ji ant to tarė:

— O kur jos tarnai, kur

Nuo geru žmonių 
girdėjau, 

Nuo piktumo net 
sudrėbėjau, 

Kad Ohajuje yra kelios 
nelabos, 

Musu rūteles karsztos 
bobos, 

Kurios ilgus liežuvius 
turi, 

Pletkavoje ir ant 
nieko nežiūri, 

Ir tai ne tik Lietuviszkai, 
Bet ir Angliszkai.

Pleszia nekalcziausiems 
szlove, 

Gerai, lokite szirdeles, 
Kiek tik galite 

visi gerai, 
O net ir kaimynai!

* * *
Ne tik bobų, bet ir 

vyru yra nieksziu, 
Nuo visu atlikusiu 

ir netikusiu, 
Kaip man viena bobele 

iszkalbejo, 
Ir da iszkoliot 

prižadėjo:
O tu dėduli, kad tave 

vilkai, ’ 
Tu vis ant tu bobelių 

sakai, 
Kad jos sziokios, tokios, 
Kad yra neszvarios ir 

maklakuotos, 
Bet tieji grycai kaip 

apsipaeziuoja, 
nedboja;

Nakczia po urvas 
valkiojesi, 

Po visas pabulkes 
tranko jesi, 

Už tai vyručiai esate 
niekszai, 

Ir dideli isztvirkeliai, 
Jeigu jau apsipaeziavai 

tai žiurekie, 
Nesivalkiok, geriau 

namie sedekie, 
Savo paeziule mylėk, 
Namie su ja sėdėk, 

Gyvenimą jai pasaldyk, 
■Josios visame klausyk.

* * sf:
Keli Carbono vyrukai 
autobilius pasamdinejo, 

Ir su kokioms tai 
mergelėms važinėjo, 

Bet mažai buvo tokiu 
mergeliu, 

Nevažiavo, kad ir 
vyrukai vadino, 

Toki sporteliai vertes • 
neturi, 

Geri vyrai ant.tokiu 
kreivai žiuri.

Kokis tai vyrukas in 
miestą nuėjo, 

Su policijantu bartis 
pradėjo, 

Kur gerai sutaisė 
vyruką, 

Sudavė jam gerai 
per galva, 

Per laika lakupe 
persėdėjo, 

Ir finos užmokėjo.

kraieziai ir pasogja?
Doras sūnūs, idant ne suvo- 

loti melu savo lupu, pasakė jog 
jo pati nieko neturi, kaip tik

yra dora mergaite, o kada mo
tina paklausė ir diažinojo isz 
kokio gimimo, labai užsirūsti
no, bet ta rūstybe savije užali 
ke ir su nuduotą gerybe visk'a 
iszkvote. Ir nuo to laiko, laike 
neapykantoj savo suniene, 
marezia. Supratus tai suniene, 
verke diena ir nakti, bet ka^ 
diena buvo patogesne. ’ .

Ne ilgai galėjo bajoraitis 
džiaugtis su savo patogia pa
eziule, sztai vela. Totoriai laitsi- 
lanke in musu žeme, vela degi
no, žudė, o kada jau ant gero 
pradėjo gaspadoraut, musu vy
rai ju sprandu ne czedijo, bet 
savo sunkiais kardais kapojo 

I sprandus laukiniu kalmuku.
Bajoraitis, kaipo ir visi, pa

liko paczia namieje, o paskubi
no su pulku savo vyru guit 
kalmukus isz savo žemes, o li
kus pati dvare pagimdė patogu 
sūneli.

Tankiai bajoraitis rasze prie 
jos laiszkia, dasižinodamas kaip 
laikosi ir ar gilukningai per
skyrė ja Dievas, prasze idant 
jiam duotu žinot, o kožna laisz- 
ka motina pagriebė ir sunienei 
nedavė. Motina, kada suniene 
pagimdė kūdiki, liepe bobai 
paslėpt, o ant vietos kūdikio 
primes! szunyti, po tuom sunui 
parasze, jog vietoje sunaus, pa
gimdė nusususi szuni.

Tuom laik varginga kūdikė
li, ne senei užgimusi, indejo in 
gurbą suvyniota, paleido ant 
gilaus upelio: Ir plauke kūdi
kis, turtingo bajoriaiczio ir jo 
paezios, vandeniu kur vanduo 
nunesze ant.galios pievos, kur 
žuvininkas netoli žvejo, d pa
matęs plaukianti gurbą atida
rė, vado kūdikėli kaip aniuole. i 
kuri parsineszes namo augino 
kaip savo lodiia.

Totorius išgujo isz savo že
mes, o visi kareiviai sugryžo in 
savo namus, pas savo paezias, 
ir bajor'aitis sugryžo pas pa
eziule, nes vos su jai pasisvei
kino, paklausė apie jos sveika
ta, tuo jaus pradėjo jo meile at- 
ausžt, o ji verksmu negalėjo su
sivaldyti.

Vela in metus ar kiek dau
ginus, kada vela Totoriai in
puole in musu žeme, bajoraitis 
kaip ir visi paliko paczia ir na
mu ir su kitais pasiskubino, o 
jo pati vela liko ne viena sun
kiose dienose: drauge su moti
na. Ne ilgui laukus, vėla, pa
gimdė sūneli, o motina pakal
bino boba idant vėla pakisztu 
ka norint ir vietoje kūdikio pa
dėjo katuka.

Tuom laik ir ta kūdiki palei
do gurbe ant vandenio kaip ir

Mes daug girdime ir dau
giau skaitome apie pasaulio 
didžiūnus, dipliomatus ir po
litikierius, bet retai kada 
iszgirstame apie j u moteris. 
Czia buvusio Anglijos Pre- 
miero Winston Churchill

žmona sznekucziuojasi su 
Francuzijos Prezidento Vin
cent Auriol žmona, Paryžiu
je, kai Winston Churchill 
buvo apdovanotas su Fran
cuzijos augszcziausiu garbes 
ženklu.

pirmutini ir taip pasitaikė, jog 
vela tas pats žuvininkas paga
vo ir ta kūdiki. O parneszes na 
mo džiaugėsi žuvininkas isz 
dvieju patogiu vaikeliu, vie
nam davė varda Girius o kitam 
Duonius.

Kada Totorius iszgeniojo’ ii 
visi kareiviai sugryžo in savo 
apygardas ir bajoraitis sugry 
žo pas savo paczia ir kada da- 
žinojo, jog jo pati vela pagim
dė vietoje sunaus katuka, tlaip: 
užsirūstino, jog liepe instumi 
in tamsu kalėjimą ligi smert ii 
likos nekalta pati uždaryta. 
Bajoraitis isz nerimastes pame-; 
te dvara ir iszkeliavo in svietą.

* * #
Ne toli upes, stovėjo žuvinin

ko bakūžėlė, o toje bakūžėlėje 
augo du vaikai, vienas turėjo 
dvylika, o kitas deszimts metu.

Ir tie vaikinai, jeigu drauge 
su tėvu ne žviejojo, tai ne toli
moj giraite pauksztinejo ir pa 
sitaike vieniai karta, jog in kil
pas inkluvo pauksztukas su 
aukso plunksnelėms. Kada ra 
do besipurtanti kilpose, tuo- 
jaus atpainiojo ir su dideliu, 
džiaugsmu parnesze namon.

Žuvininkas, tu vaiku nevos 
tėvas, iszgirdo ant rytojaus 
cziulbanti pauksztuka ir kada 
prisiartino prie kletkos, rado 
lizdelyje maža auksini kiauszi- 
nuka.

Gabendlamas žuvis in miestą, 
paėmė ir ta kiausziniuka, o ka
da nunesze pas auksiu tai už 
žuvis nieko nedlave, o už kiau- 
szinuka užmokėjo raudoniki.

Džiaugėsi žuvininkas neisz- 
pasakytai, o kada kas rytas 
dirstelėdavo in lizdeli, kas die
nia rado kiauszinuka ir kožna 
karta gavo raudoniki.

O kada per metus žuvininkas 
auksinius kiauszinukus parda
vinėjo, savo remesta pamėtė, 
gerai valgė, o da geriaus gere 
ir buvo jam labai gerai.

Bet ką, tas ne ilgai tęsęsi žu
vininkas, per visa meta be dar
bo gyveno kaip ponas ir mans- 
tijo, jog tai bus lyg smert ir pi
nigu ne czedijo, kaip lengvai 
atėjo taip ir iszejo, ba uždirb
tas graszis geriaus skelse ir 
žmogus isz vieno du padarytu. 
Žuvininkas užmirszo apie pa
reito meto varga, o ir ant min- 
tes neužėjo, kad sztai viena ry
ta atgal siavo būda dirstelėjo in 
kletka, sztai nerado ne tik 
kiauszinuko, bet ir pauksztu
kas gulėjo ne gyvas..Susirūpi
nės rankas užlaužė ir su aszaro- 
mis manstino ka dabar pradėt.

Sztai už valandėlės pasisuko 
i ragana. Žuvininkas, kaipo pa

žinodamas ja, papasakojo apie 
viską, o ragana lant to:

Ar tu žinai, jog esi ant svie
to laibai laimingas, ba to 
pauksztelio jieszkojo ne vienas 
kunigaiksztis, ant tuszczio ap
suko svietą, ba tas paukszteiis 
yra daviku karūnos, daviku gi
liuko ir turtu; kada visus kiau
szinukus iszdeda, ir palauji 
but gyvu, reikia, ji ant jeszmo 
iszkept o kas suvalgys galvukc 
bus karalium, kas ji visa suval
gys, ministru, o kas jo skilvi 
suvalgys, „bus laibai turtingu 
lyg smert.

Kaip tik žuvininkas apie ta 
iszgirdo, prižadėjo del raganos 
atiduoti skilvi ir tuojaus 
paukszteli nunesze iszdarinejo 
ir užkiszo ant jeszmo, o slūgi
nei liepe prie ugnies sukt, pats - 
gi užsidarė su ragana idant pa- 
sikalbete apie ateiga, kaip jis 
bus karalium, o ji didele ponia. 
.Vaikinai tuom laik lakstė po 
lauka, o kada in'bego in įgrin- 
czia, žiuri, pauksztukas ant 
jeszmo, o tuom laik slūgine bu
vo iszejus laukan. Tuojaus pri
puolė prie jeszmo, nutraukė 
pauksztuka, vienas nusuko 
galvele ir ta prarijo, o kitas li
kusi stuobrį aiba visa paukszti 
suvalgė ir pabėgo abudu.

Žuvininkas su ragana ateina 
pažiūrėt savo kepnies, žiuri, o 
ežia nieko nėra. Vos slūgines ne 
užmusze, bet ta iszsiteisino, jog 
tai vaikinu darbas, jog jie su
valgė ir iszbego.

Baisiai supykęs, jog tie, ku
riuos nuo smerties iszgelbejo, 
kuriuos užaugino, tokia klasta 
padare ir viską dabar piiažude. 
Jau norėjo juos sukapoti, bet 
tie pabego.

Susirupine tie du broliai ne
žinojo kur eina, o kada juos 
naktis užspėjo, užėjo in viena 
karezema ant nakvynes, kur 
pavalgė vakariene prasta, ba 
ant geros neturėjo pinigu atsi
gulė prie pecziaus ant žemes.

Rytmetyje, kada pabudo ir 
kalbėjo kur eis, szinkoris tuom 
laik eme sziaudus ant kuriu gu
lėjo vaikinai, rado po vieno pa- 
duszka deszimts raudonikiu.

Deszimts raudonikiu peksti 
ne vaikszczioja ir tas szinkoris 
prisisavino voktiniu budu. 
Vaikinai manstinb, jog juos tė
vas atsivis ir kaip norint jiedu 
perpraszys tęva, kad galėtu na
mon sugryžti, lauke karezemo- 
je bet ant tuszczio, ba jau ir 
pradėjo artintis Vakaras, o tėvo 
kaip ne matyt, taip ne matyt ir 
vėla apsiliko nakvot.

Ant rytojaus kada tarp sa
ves tarėsi kur eit szinkoris vė
la rado po paduszka deszimts 
raudoniku kuriuos vėla prisi
savino.

Treczia diena kalbėjo broliai 
tarp saves, jog jau ne spasabas 
ilgiaus laukt ir jau pradėjo at- 
sisveikinet su szinkorium, o 
tas tarė:

—• Puikus ponaieziai, juk da 
galėtumėt da viena nakti per
nakvot, ba kam po svietą tran- 

I kytis ? Asz rytoj važiuosiu in 
miestą, pas jųdviejų tęva už
važiuosiu, pakalbesu ji tai be 
baimes sugryszite namon.

Ant tos prielankes rodos li
kos vela Vaikinai karezemoje, 
o kada tik szinkoris rado nuo
latos po vieno szalije deszimts 
raudonikiu ir kad žmonys ne- 
sidyvytu, jog laiko du vaiki- 
nūs, tare in vyresni isz ju, ba 
po jo galva nieko nerado:

Ar žinai ka, del manes per 
sunku judu abudu laikyt, asz 
norecziau jaunesni pasilaikyt, 
o tu galėsi sau traukt iii svietą. 
Asz duosiu tiek pinigu, jog tau 

užteks ant szinito myliu kelio.
Ir davė jam apie dvideszimts 

raudonųjų. Nusidžiaugė laibai 
brolis gavės taip daug pinigu, 
o latsisveikines su broliu, iszejo.

Ėjo labai toli ir kada priėjo 
mares, persikėlė in kita szali. 
Toje žemeje buvo tokis papra
timas, jog kada karąlius numi
rė, o ne paliko patamko, ėjo ta
da gyventojai in laukus, o jei
gu ant katro peties užlupdavo 
pauksztukas tas likdavo kara
lium. A--

Ilgai po smerties 'bevaikio 
karaliaus ėjo žmonys in laukus 
ir lauke, tame prisiartino prie 
ju jaunikaitis, ir vos spėjo pri
eiti tuojaus ant jo peties užtū
pė pauksztukas.

Visi paszauke, jog tai tfas ka
ralius, ir tas vargingas jauni
kaitis, kuri žuvininkas užaugi
no likos karalium.

Jaunesnis-gi brolis likos pas 
szinkori, po kurio galva kas 
nakt rado deszimts raudonikiu, 
ir taip pralobo, jog pamėtė kar- 
czėma, o pirko sau dvara ir ta
re in likusi vaikina: '

— Mano vaike, jau man ne 
esi reikalingu ir gali sau eiti in 
svietą.

Dykai vaikinas praszesi, ir 
prižadėjo klausyt, nieko ne ma- 
czino; manstino jog gaus Įdek 
pinigu ant kelio, bet tuom pa- 
bludo.

Szinkoris matydamas ir su
prasdamas jo rūpesti, apie vis
ką jam pripažino ir kada, išz 
ryto rado po paduzska pinigus, 
padekavojo szinkprui nusidavė 
pasiszokinedamias in svietą.10 
kad jau daug pinigu susirinku 
jog ne galėjo paneszt, apsistojo 
vienam mieste nusipirko puiku 
niūra ir gyveno kaip didžiau
sias ponas ne maustydamas 
apie nieką. . . i.

Ne butu ant svieto laimin
gesnio žmogaus kaip jis, idant 
ne ta nagana lyg tol jieszkojo to 
jaunesnio brolio pakolei ne ra
do, o kada rado uždavė prisitai
kius ant miego, po tam pilvą 
parpjove, iszOme skilvi ir tuo- 
jaus pati praryjo. Užsuvo po
lam pilvą ir užpylė gydaneziu 
laszu. Miegojo kaip ne gyvas' 
apie dvi paras, o kada pabudo 
buvo sveikas kaip žuvis, bet 
nuogas kaip pyplys, ba nuo to 
laiko norint jieszkojo kas ry
tas po paduszka, tai ne supuvo • 
šio graszio nerado.

Kada jau viską pragaiszino 
ir tam mieste neturėjo ka veikt 
nuėjo vela in svietą.

Eidamas, pasitiko su vienu 
seneliu, kuris kaip paregėjo

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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It is done for you automatically 
and regularly. By accumulating'a 
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ture ease and security. It is just 
good common sense to start buying 
Savings Bonds regularly now.
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“VIELIAVOS DIENA -- FLAG DAY”
Subatoj, Birželio-June 14-ta Diena 1947

— Utarninke pripuola Szv. 
Margaretos Karai.
t Garnys apdovanojo del 

pons. Albinams Anceravicz- 
iams patogia dukrele Petny- 
czios ryta bet pasimirė popietu 
Pottsville ligonbute. Ponia 
Ancervicziene- po tėvais vadi
nasi Blanczia Sideriute isz Gil- 
bertono.

Seredoj Szv. Bernabo 
'Ap.I ; •. ,

— Kunigas P. 'C. Czesna, 
klebonais Szvento Juozapo pa
rapijos, lankosi Filadelfijoj, 
ant rekulekciju per visa san- 
vaite.

— Ketverge Szv. Jono isz 
Fakundo.

Amerikos Vieliavos 
Diena pripuola Subatoj; ‘< Te- 1 *1 , ■ ' e, 
v o Diena” Nedelioj.

—- Nuolatinis lietus užliejo 
daug skiepu. Daug bledies 
padaryta.

■— Nedelioj, Birželio - June 
J 5-1 a diena, 7-ta valanda vaka
re, Szvento Juozapo svetainėje 
atsibus Parapijos Mokyklos 
[Užbaigimo Programas.

Bus losziama laibai graži 0- 
.jperetta. Baigusiems 8-ta Sky- 
iriu bus duodami diplomai; 
American Legion Post 74 duos 
medali ir certifikata del vaikui 
ir mergaitei baigusiems 8-ta 
skyrių už geriausia mokslą, pa- 
šielgima, paklusnumą ir gabu
mą. ,

Klebonas Kunigas P. Czesna 
duos dovanas už kasdien klau
symą Szv. Misziu, kasdien atsi- 
lankyma in mokykla, taipgi 
dovanas gaus vaikas ir mergai- 

' te kiekviename skuriuje už ge
riausia mokslą.

Seserys Szv. Pranoiszkaus 
kurios mokykloje deda pastan
gas kad isztiesu mokslo metu 
užbaigimas mokykloje butu 
vienas isz svarbiausiu invykiu 
Szvento Juozapo Parapijoje.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Dolor. Jancziuiene, taipgi My
kolas Pacenta, isz miesto, turė
jo operacijas Locust Mt. ligon
bute.

— Nedėlios vakara 7:30 
valanda, J. W. Cooper mokyk
los! svetainėje, atsibuvo Užbai
gimas Mokslo Szv. Jurgiu Par. 
mokiniu, 12 vaiku ir 18 mergai- 
cziu, kurie užbaigė mokslą 84o 
skyriaus ir kurie vėliaus in- 
žengs in augsztesne mokykla. 
Klebonas Kunigas Juozapas 
Karalius pasakė puikia pra
kalba, po tam iszdalino diplio- 
mas, ir dovanas už gera moks
lą. Didele garbe priguli del 
vietiniu vienuoliu už ju pasi- 
darbavima ir parengima tojo 
puikaus programo. Linkime 
visiems mokiniams laimes ir 
pasekmes ateinancziam moks
le.

— Gal, ne viena meta, me
džiai taip gražiai ne žaliavo 
kaip szimet, o tarp tu, gražiai 
žaluojaricziu medžiu, Nedelioj 
15-ta diena Birželio (June) in- 
vyks S. L. A. 23 Kuopos Pikni
kas, Firemens Grove, Brandon- 
yilleje. Pradžia 10-ta valanda 
ryte ir trauksis iki vėliai vaka
re. Lai visi keliai lydi ta diena 
in Brandonville Susivien. Liet. 
Am. 23 Kuopos Pikniką. Visi 
dalyvaukite! ,

— Rengejiai.,

Per Vieliavos Diena, Ame
rikos vieliava turėtu būti isz 
kabinta nuo saulėtekio iki 
saulėleidžio.

Yra nustatyta kaip ir kur 
vieliava turi būti iszkabinta 
ar neszama parodoje. Kad 
gerai ir padoriai mes savo 
kraszto vieliava pagerbtume 
sztai keli patarimai, kuriuos 
iszleido isz Washingtono:

Parodoje, kurioje ir kitos 
vieliavos yra neszamos, 
Amerikos vieliava turi būti 
neszama po deszinei mar- 
szuotoju.

Parodoje, kurioje yra visa 
eile kitu vieliavu, Amerikos 
vieliava pirmoje vietoje.

Jeigu ant sienos pakabi
nate vieliava, tai mėlyna da

Ligone Lietuve
Pasižada Szelpti

Tremtinius
BROOKLYN, N.Y. — Lietu

viu tremtiniu paszelpimo dar
bas susilaukia vis daugiau ir 
daugiau rėmėju. Sztai sziomis 
dienomis “BALF” vadovybe 
gavo toki laiszkai nuo Marijo
nos Buzunienes, isz Linden, 

N- J- . . \
“Czia prisiuncziu savo aur.a, 

Pavargėliams Tremtiniams su- 
szelpti. Nors pati esu prasta
me padėjime, esu serganti ir 
turiu prižiūrėti serganezia mo
tina, bet negalima būti kur- 
cziai, kai musu viengeneziai 
broliai szaukiasi pagelbos.

“Po pirmojo pasaulinio ka
ro, per Tautos Fonda, asz au
kojau kas menesi po viena do
leri, o dabar, jei Dievas leis, 
asz pasižadu lietuviu paszelpai 
aukoti daugiau, iki galėsiu ir 
iki bus reikalas.

...PIRK PAS...

FIRESTONE
Visokiu Dovaniu Del

“TĖVO DIENA’’
Sukaktuviu, Iszkilmiu, Vestuvių Ir t. t.

Patarnavimas Kuriuo Jus Galite Pasitikite

LIADRAKIS
.. .HOME AND AUTO SUPPLIES...

31 E. Centre St. — Phone 487 — MAHANOY CITY, PA.

lis turi būti in virszu ir de- 
szineje vieliavos puseje, ar 
kairėj puseje žiūrėtojo.

Jeigu per prakalbas yra 
iszkabinama Amerikos vie
liava, tai ji turi būti užpaka
ly kalbėtojo.

Jeigu isz lango iszkiszate 
vieliava, tai mėlyna dalis tu
ri būti prie pat stiebo.

Kai daug kitu vieliavu bū
va iszkabinta sykiu, Ameri
kos vieliava turi būti ar de- 
szineje puseje ar pirmoje 
vietoje.

Jeigu daug kitu vieliavu 
yra krūvon, tai Amerikos 
vieliava turi būti viduryje 
ir biski augscziau už kitas.--- *---
“Visi lietuviai turėtu apsi- 

deti mėnesiniais aukos mokes- 
ežiais, pastovia duokle tremti
niams suszelpti. ’ ’

Szis lietuves ligones nuoszir- 
dus žodis turėtu būti pavyz
džiu visiems lietuviu tremtiniu 
draugams. Visi, o visi paskir- 
kime savo auka, kiek tik pajie- 
giame, lietuviams tremtiniams 
suszelpti. Visas aukas malonė
kite siunsti sekaneziai: Unitec 
Lithuanian Relief Fund Of 
America, Inc., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

ATYDA 
SKAITYTOJAMS!
Jeigu persikrausto te in kita 

vieta, tai meldžiame tuoj aus 
mumis apie tai praneszti, pa
duodant nauja ir sena adresa, 
nes pagal nauju pacztiniu tie
su, tai pacztas reikalauja nuo 
mus 2(?., kada jie mumis pra- 
nesza apie permaina adreso.

,r8AULE” MAHANOY CITY, PJL

KOMUNISTAI
AUSTRIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kraszte, ir kad Rusija jokiu de
rybų neužves su szita esamaja 
valdžia, kuri per daug linksta 
prie Amerikiecziu.

Ernest Fischer, vienas isz 
keturiu Komunistu Austrijos 
taryboje, davė visiems žinoti 
kad Rusija pasirengus remti ir 
visomis galiomis padėti naujai 
valdžiai, jeigu ji sukiltu ir esa
maja nuverstu. Jis taipgi aisz- 
kiai pasakė kad nebutu niekam 
in sveikata, jeigu Rusijos no
ras nebutu iszpildytas. Anot jo, 
visiems Austrijos gventojams 
butu labai riestai, jeigu valdžia 
vis draugaus su vakarinėmis 
tautomis, kaip Amerika ir 
Anglija.

Musu ministeris, atstovai ir 
dipliomatai labai susirūpino ir 
labai juodai apie visa tai raszo. 
Jie sako kad czia pradžia tokio 
paties darbo kaip buvo Ven
grijoje ir Bulgarijoje.

Bet, nepaisant visu tu grasi
nimu ir grumojimu, Austrijos 
Taryba visiszkai atmete ir pa- 
szalino visus tuos patarimus 
isz Rusijos.

Czia Rusijai labai lengva bu
tu užimti ir užkariauti, nes vis 
czia randasi daugiau negu 75,- 
000 Rusijos kareiviu. Už tai 
Amerika taip labai norėjo ga
lutinai užbaigti Austrijos klau
sima ir sudaryti taikos sutarti 
ir kaip tik del tu paežiu prie- 
žaseziu Rusija nenorėjo taikos 
sutareziu ir nesutiko, nepasira- 
sze.

PONISZKAI
GYVENA ISZ

PASZELPOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

venti, nes czia bagoeziu kamba
riai.

Szitas žmogus czia turi visa 
eile kambariu, kiekvienas kam
barys turi gera ir nauja radi j a, 
ir visi kambariai yra pasamdy
tos tarnaites prižiuromi. Už tos 
kambarius kasztuoja $318.50 
ant menesio. O czia gyventi ir 
užsimokėti už sziluma, elektra, 
vandeni, maista ir taip už kitus 
bėgamus reikalus, isz viso 
kasztuoja apie $635 ant mene
sio.

Ir ne jis vienas szitaip po- 
niszkai tenai gyvena, 36 kitos 
szeimynos taip pat ponais sta
tėsi. O visi jie iszmalda, pa- 
szelpa ima isz miesto, nes dar
bo neranda ir miestas juos už
laiko.

Viena moteriszke, kuri net 
keturiolika metu iszgyveno 
Italijoje, dabar su savo dviem 
vaikais pargryžo in New York. 
Jos ir jos vaiku buvimas czia 
valdžiai kasztuoja $438 ant me
nesio. Vienas Pravoslavu kuni
gas, kuris gryžo in savo tėvynė 
Graikija 1920 metuose, dabar 
gauna isz musu valdžios $506 
ant menesio ir gaus pakol nesu
siras sau tinkama parapija. 
Mes jam patartume visados 
jieszkoti ir niekados nerasti, 
nes jis nieku gyvu isz parapijos 
tiek negaus, kiek valdžia jam 
visai už dyka duoda.

Gal musu skaitytojai ims 
piktintis beskaitydami szito- 
kius szposus, bet tik pamans-
tykite kaip szito straipsnelio 
raszytojas jaueziasi! Ta Lietu- 
viszka dainele tikra teisybe 
pasakė: “Tiktai durniai dir
ba.”

ma, ar insuvai man guzika in 
kelnes?

Jaunavede—Ne mano szir- 
džiuk, ba negalėjau surasti 
guziko, tai užsiuvau skylute!

M-*************************
“GRAŽIU DAINELIŲ

DAUG GIRDĖJAU”

Gražiu dainelių, daug 
girdėjau

Tyliuoju vakaro laiku,
Bet kai in toli jas lydėjau, 
Nebuvo liūdna ne klaiku.

Tik viena daina vakarine 
Szirdis pamilo man karsztai, 
Ir neberimstu, kol auszrine 
Užmerkia brekszdami rytai.

Gaili ji buvo, kaip gegutes 
Graudingos raudos tylumoj, 
Graži, kaip cziulbesiai 

laksztutes
Žaliam gojely sutemoj.

Aidužiai blaszkesi ir gaude, 
Ir žeme klausė jos maldos, 
Ir vakarai, slapta nuraude, 
Taip nežerejo niekados.

Gėlėlėms aszaros sužvilgę 
Mirgėjo tukstaneziais varsų, 
Ir verke szirdys iszsiilge 
Dainos bevirpaneziu garsu.

Bet dainužele nepamilo 
Vargeli vargstanezio

žmogaus
Ir apsiverkusi paliko
In erdve mėlyno dangaus.

Jai kelia nuszviete auszrine, 
Szvelnucziais aukso

spinduliais, 
Sesutes žvaigždes susipynė 
Lydėjo daina paszaliais.

Dausu platybėj ji pranyko, 
Nutilo žodžiai ir gaida, 
O man giliai sielo paliko 
Beribio ilgesio žaizda.

Veltui nuo skausmo jiegos 
mažta,

Dainos užmirszti negali...
Ir vis sapnuoju gražu kraszta, 
Ir vyzdi vis dangun keliu.

Ir skruostus aszaros man 
vilgo.

Ir žavi nuostabus sapnai,... 
Palauk,... jie sznabžda,...

jau netrukus 
Tu jos klausysies amžinai....

:: JUOKAI ::

Kytras Ubagas
Ubagas atvede balta pude

li in gyvenimą, kur buvo gar
sinta apie szunc dingima.

Ubagas — Sztai poniutes 
pudelis. Radau ir jum atve
du!

Poniute—Bet-gi, mano ge
ras žmogeli, mano szunytis 
buvo juodas, o tu man atve
dei balta!

Ubagas—Tai nieko poniu
te! Jis pražilo nuo rupes- 
czio, netekdamas savo poniu
tes!

Persitikrino
Antanas—Klausyk Jonai! 

Del ko tu neapsipaeziuoji 
su Magde?!

Jonas—Kad ji nieko netu
ri!

Antanas—Kvailys isz ta
vęs! Kaip apsipaeziuosi, 
tai ji tave turės!

Jonas—Teisybe turi, tai 
gerai apsipaeziuosiu!

Gerai Padare Ant Pardavimo

Jaunavedis — Mano myli-
Namai del dvieju szeimynu, 

geram padėjime, ant pusęs loto
prie 628 West Mahanoy St., ir
629 West South St. Atsiszauki-1 
te ant adreso:

524 West South St.,
Mahanoy City, Pa.

Jis niekados nepraszo ir 
nelaukia kad ji pagirtai, bet 
tik kad invertintai.

Tankiai mažas szunytis tu
ri daugiau vietos namuose 
negu senis tėvas. Nors vie
na diena in metus tėvas yra 
pripažintas ir gerbiamas.

Tėvo Dienoje tėvui valia 
net savo balsas pakelti savo 
namuose ir sportuotis ir di 
žiuotis. Nors viena diena in 
metus tėvas yra ponas.

visur užleisti vaikams pir
mutine vieta, bet szitoj die
noj, jau visi kiti turi jo lauk
ti ir jam patarnauti.

Kas žole nupjaus, namus 
aptaisys, anglis atnesz, dar
žą apvalys ir tukstanezius 
kitu darbeliu apie namus ap- 
dirbs? Nu-gi, žinoma, senis 
viską padarys! Bet Tėvo 
Dienoje tas SENIS tampa 
Tėvu ir Ponu: Tegu visi kiti 
dirba, Tėvas sau atsiloszes 
nors viena diena beponauja!

DESZIMTS
TĖVO INSAKYMU

1— Jis laiko savo atsakc- 
mingu už visus savo vaiko dar
bus.

2— Jis stengiasi dalyvauti 
ir dalintis visais savo vaiko už
siėmimais.

3— Jis eina sargo ir aniuolo 
pareigas del savo vaiko.

4— Jis nori kad jo vaikas 
jam pasitikėtu.

5— Jis myli savo vaika, bet 
ta meile jam akis neapdumia; 
jis mato visas savo vaiko silp
nybes, ir mylėdamas ta savo 
vaika jis tankiai ji nubaudžia, 
ne isz piktumo, bet isz meiles.

6— Jis visados stengiasi sa
vo vaikui padėti ir patarti ir 
iszriszti jaunimo klausimus.

7— Jis nereikalauja kad jo 
vaikas ji mylėtu; jis ta meile 
užsitarnauja.

8— Jis prisipažinsta ir pri
ima pareiga auklėti ir lavinti 
savo vaiko ne tik kuna, bet ir 
protą ir siela.

9— Jis prisideda prie savo 
szeimyneles tvarkos, dirbda
mas, prakaituodamas ir viską, 
net savo ateiti paaukodamas. 
Jis daug ko norėjo isz gyveni
mo ir negavo. Už tai, dabar 
jis rūpinasi, kad jo vaikas vi
sa tai gaus ko jis norėję ir ne
gavo.

10—Jis stengiasi būti tokiu 
žmogumi, kokiu jo vaikas 
mansto, kad jo tėvas yra.

TĖVO 
VARDO DIENAI
Teveli mielas, 
Geidžiu tau sziandie, 
Kad tai invyktu, 
Ka Dievas nusprendė; 
Nes Jis geriausiai 
Žino, ko reikia, 
Ir tavo norus 
Iszpildys veikiai: 
Duos tau sveikatos, 
Duos ir duoneles... 
Tik Ji mylėkim... 
Jis.. .Visagalis!...

’TĖVO DIENOS 
PRADŽIA

Bažnyczios ir taip sau kitos 
organizacijos skirdavo diena 
pagerbti tęva. Bet nebuvo jo
kios vienybes, vieni viena die
na skirdavo, kiti kita. Ir be
veik visuose krasztuose kiton- 
iszkai ta diena apvaikszczioda- 
vo.

1910 metuose, Ponia John 
Bruce Dodd, Spokane mieste, 
Washingtono valstijoje invede 
paproti, kad visi viena diena 
paskirtu savo tėvus pagerbti. 
Tai jai eina garbe už tai, kad 
dabar visi visur, ta paezia die
na paskiria kaipo Tėvo Diena.

L. TRASKAUSKAS
LIETU VISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.




