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Isz Amerikos Pavasaris, Lietus Ir Tvanai

KIEK KASZTUOS
MAINIERIU

STRAIKOS?

WASHINGTON, D. C. — 
Kiek dabar galima pramatyti, 
tai galimas daigtas kad Lewi- 
sas gaus ko jis reikalauja, ir 
mainieriai gaus tas pensijas.

Kompanijos turers nusileisti 
del ramybes ir taikos su Lewi- 
su.

Bet szitos straikos tai tik 
szeszelis to kas ateina su szia 
vasara. Jau dabar matyti kad 
Lewisas rengiasi pareikalauti 
savo mainieriams dideszniu ai 
gu kai mainieriu kontraktas už
sibaigs Birželio (June) mene
syje.

Lewisas dabar norėjo kad 
mainieriai sustraikuotu, ne tiek 
del tu pensijų, del kuriu dery
bos buvo daromos ir vedamos, 
kiek kad ‘ ‘sumažinus visu fab
riku anglių sandelius.” Beveik 
visi fabrikai, jau gerai pažinda
mi Lewisa, stengėsi kuo dau
giausia anglių prisikrauti pirm 
negu mainieriu kontraktas už
sibaigs.

Jeigu Lewisas paskelbtu 
straikas tada, kada visi fabri
kai turi gana anglių, jam butu 
daug sunkiau priversti kompa
nijas susitaikinti, nes visi gana 
anglių turėtu.

Bet, dabar su szitomis nepa
skelbtomis straikomis: Lewisas 
tikisi isztusztinti tuos fabri
kantu sandelius, kad jie mažai 
anglių turėtu kai jis ims derin- 

. tis del naujo kontrakto.
Mainieriai greicziausiai gaus 

tas Pensijas: Szimta doleriu ant 
menesio visiems kurie sulaukia 
szeszios deszimts du metu.

Kompanijos sutiks, bet ir la
biau pabrangins anglis!

Kitu fabriku darbininkai ka 
panaszaus tuoj aus pareikalaus, 
ir tu fabriku tavoras pabrangs.

Dabar visiems reikia anglių, 
ypatingai minksztu anglių, del 
fabriku ir traukiniu. Bet, biski 
po biski, anglių vis mažiau ir 
mažiau reikia ir reikes. Ypatin
gai kietu anglių vis mažiau ir 
mažiau reikia, nes kietos ang
lys yra vartuojamos vien tik del 
szilumos. “O jau vis daugiau ir 
daugiau žmonių ima vartuoti 
aliejų, vietoje anglių.” Ir trau
kiniai vis ima daugiau inžinu 
kurie aliejų vartuoja vietoje 
anglių. O kai anglys labiau pa
brangs, tai ne už ilgo aliejus 
bus net pigesnis vartuoti!

Jau dabar matyti prie ko 
mainieriai eina: Jie daug dau
giau uždirba ant vieno szipto, 
per viena diena, bet mažiau 
parsinesza namo pedes, nes jie 
negauna visas dienas dirbti.

“Kompanijos jau dabar sa- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Daugiau negu du tuks- 
tancziai hektaru labai derlin
gos žemes buvo užsemti kai 
upes pratvino ir persilejo per 
savo krantus nuo pasilei- 
džianczio sniego ir ledo. Szi-

tas paveikslas buvo nutrauk
tas prie Rock upes netoli nuo 
Moline, III., kur upe persiver- 
te per savo ribas ir užpludino 
miestus ir miestelius ir daug 
žalos padare ūkininkams.

PASZELPA
KASZTUOS

$6,098,000,000
WASHINGTON, D. C. — 

Suszelpti karo nukentėjusius 
krasztus ir tuos kuriems dabar 
badas stūkso j a in akis, ir su
stabdyti Komunizmo iszsipleti- 
ma, Amerikai del pirmųjų metu 
kasztuos daugiau negu $6,098, ■ 
000,000.

Szitie pinigai yra Amerikos 
Kongreso paskirti del Europos 
atstatymo, del kariszkos pagel- 
bos Graikijai ir Turkijai, ir del 
paszelpos ir kariszku ginklu 
Kinijai.

Mums Amerikoje szitokia pa- 
gelba ir paszelpa del Europos 
padarys daug gero. Ūkininkai 
daugiausia to paszelpos biznio 
gaus, nes valdžia nuo musu ūki
ninku baisiai daug viską pirks.

Plieno fabrikantai irgi gera 
bizni isz to turės; valdžia jau 
dabar rengiasi pirkti plieno ir 
geležies už $136,300,000.

Valdžia pirks taipgi daug au
tomobiliu, troku, freit-kariu ir 
visokiu maszinu.

Aliejaus kompanijos yra pra- 
szomos pristatyti, parduoti 
aliejaus už szeszis szimtu ir 
penkios deszimts milijonu do
leriu.

Bankieriai ir piniguocziai 
pasipiniguos, nes valdžia ragi
na bankierius skolinti toms tau
toms milijonus. Valdžia užtik
rina kad jie gaus savo pinigus 
atgal.

Ir darbininkams bus gerai, 
nes visiems bus net ir per daug 
darbo.

kinti ar ka mums prižadėti, tas 
biznis eis kaip ir ėjo.

Mes isz Rusijos daug visokio 
tavoro gauname ir jai daug ko 
kito siuncziame.

Jeigu karas iszkils, tai tik ta
da mes nustosime siuntė Rusi
jai ta tavora.

Ir ne mes vieni toki bizni ve
dame: Anglija, Francuzija, 
Holandija, Szvedija ir Szveica- 
rija taip pat daro bizni su Ru
sija.

KIEK VERTAS
DOLERIS?

WASHINGTON, D. C. — 
Tas doleris, ar jis butu sidabri
nis ar popierinis, kuris deszimts 
metu atgal buvo vertas visa 
szimtu centu, sziandien yra tik 
szeszios deszimts centu (60£) 
vertas. Reiszkia, sziandien už 
ta doleri tiek galime nusipirkti, 
kiek deszimts metu atgal galė
jome nusipirkti už szeszios de
szimts centu.

Jeigu mes perkame bulves, 
kuopustus, kvieczius ar kokias 
daržoves nuo ūkininko, tai tas 
musu doleris yra tik keturios 
deszimts septynių centu vertas.

O kai mes nueiname in bu- 
czerne mėsos nusipirkti, tai tas 
doleris yra tik keturios de
szimts keturiu centu vertas.

O dabar, kai taksos yra su
mažintos, kai pargryžusieji ka
reiviai atskirose valstijose pra
deda gauti visokius bonus ir 
kai valdžia tuos bilijonus pra
deda iszleisti, tai tas musu do
leris dar labiau susitrauks, da 
mažiau bus vertas.

KIEK LEWISAS 
LAIMĖJO?

Ka Gero Gavo Mainie
riai Isz Szitu Straiku?
WASHINGTON, D. C. — 

Mainieriu bosas, John L. Le
wis gavo savo mainieriams 
daug mažiau per szitas pasku- 
tinias straikas, negu jam buvo 
siulinima ana žiema be jokia 
straiku.

Ana žiema, kai Lewisas kom
panijos atstovas ir vienas be- 
szaliszkas patarėjas, Thomas 
E. Murray suėjo pasitarti; Tho
mas E. Murray pasiulino Le- 
wisui, ir mainieriams szitoki 
susitaikinimą:

Mainieriai kurie sulaukia 69 
metu amžiaus, ir kurie jau isz- 
dirbo dvideszimts metu ar dau
giau mainose gauto po szimta 
doleriu ant menesio pensijos. 
Tik szitiek pareikalavo tas 
Thomas E. Murray: Pirmiausia 
mokėti teims mainieriams, ku
rie nedirba nuo Liepos menesio, 
1947 metu, o paskui jeigu liks 
pinigu tame fonde, tai kitiems, 
kurie jau nedirba nuo 1942 iki 
1947 metu.

Lewisas pasipurtė ir nesuti
ko, sakydamas kad szitokia 
tvarka atstumia tuos senelius 
kuriems tokia pensija reikalin
giausia.

Bet sztai ka tas Lewisas da
bar gavo po straiku, nuo Sena
toriaus Styles Bridges:

Szimta doleriu ant menesio 
tiems mainieriams kurie jau tu-

T autu Sanj. Pra- 
szo Anglijos Ne
apleist i Szv. ŽemesX

Jeigu Karas Su Rusija Iszkils 
Bus Baisus, Europos Krasztai 
Vėl Bus Karo Laukas, Ameri
ka Naudotu Atom Bombas
Ant Rusijos; 200 Arabu

Žuvo Arti Jeruzolimo
' NEW YORK, N. Y. — Tautu San jungos 

Komisija del Palestino dabar kreipiasi in Angli
ja ir praszo kad Anglija visiszkai neapleistu tos 
Szventos Žemes ir kad padėtu Tautu Sanįim- 
gai tenai palaikyti tvarka.

Kai Anglijos kareiviai tenai buvo ir tvarka 
palaike tai ne tik Tautu San junga, bet ir Ame
rikos Prezidentas Trumanas baisiai puoliesi ant 
Anglijos ir visaip intarinejo. Dabar kai Ang
lija iszsitrauke savo kariuomenes, tai visi pra
szo, kad ta pati Anglija tenai tvarka palaikytu.

ri szeszios deszimts du metu Vykdomasis Amerikos Sekretorius, Lovett 
amžiaus ar daugiau, ir kune
iszdirbo mainose dvideszimts kuris Marshallo vieta užima kai Marshallas kur
metu ar daugiau, ir kurie dirbo 
po Kovo menesio 28-tos dienos 
1946 metuose.

Tai visi tie seneliai del kuriu 
Lewisas tokias graudingas asz- 
aras liejo, yra dabar visai už- 
mirszti. (Ir nepamirszkime kad 
Lewisui siulino pensijas duoti 
mainieriams nuo 60 metu am 
žiaus, o dabar jis sutiko kad tos 
pensijos prasidėtu nuo 62 metu 
amžiaus.)

Tai isz visu tu derybų, erge
liu, barniu ir straiku sztai kaip 
viskas iszejo:

Kiekvienam mainieriui, ku
ris per tas keturias sanvaites 
straikavo, kasztavo apie $75.00 
ant sanvaites. Isz viso, mainie-

iszvažiuoja, sako kad Amerikos valdžia gerai 
dare ir daro, uždrausdama siunsti ginklus Žy
dams Palestinoje. Jis sako, kad jeigu Žydai 
gautu daugiau ginklu, tai tenai butu tik dau
giau kraujo praliejimo.

Žydai nužudė du szimtu Arabu mažame 
miestelyje, netoli nuo Jeruzolimo. Ir kitas 
mažas miestelis netoli nuo Tel Aviv buvo Žydu 
paimtas nuo Arabu.

Arabai su Žydais vis asztriau ir asztriau susi
kerta ir viens kitam niekur neužsileidžia.

Visas szitas nelemtas ir nelaimingas susikir-

BIZNIS SU RUSIJA

NEW YORK. — Daug žmo
nių baisiai piktinasi kad mes 
vis vedame bizni su Rusija, kad 
mes vis siuncziame in Rusija 
visokio tavoro.

Nežiūrint ka Kongresas sako 
ar kaip jis stengiasi iszsiaisz-

KARISZKI EROPLA-
NAI BERLYNO

PADANGĖSE
BERLYNAS. — Kai Rusi- 

jos Marshalas Sokolovsky insi- 
drasino ir pradėjo sakyti kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

riai patro'tino daugiau negu mi
lijoną doleriu.

Isztusztino fabriku anglies 
sandelius; inpykino fabrikan
tus ir paprastus žmones, kuria 
daug dabar jieszkosi nauju pe- 
cziu, kurie aliejų vartuoja.. Ir 
labiau sugadino mainieriu var
dą kituose krasztuose. (Gal Le
wisas ir norėjo isztusztinti fab
riku anglies sandelius, kad pri
sirengus del kitu straiku Lie
pos (July) menesyje?)

Suardė traukiniu ir freit-ka-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

rimas prasidėjo kai Tautu San junga ir Preziden
tas Trumanas insikiszo in reikalus kuriu jie ne
suprato ir Anglija kaltino. Visi sake kad Ang
lija neturi reikalo Palestinoje ir nemoka kaip 
tvarka palaikyti. Kai Anglija pasitrankė, tai 
nei Tautu Sanjunga nei Amerika nežino ka te
nai daryti.

Prezidentas Trumanas turėjo vieszai prisipa
žinti kad jis baisiai suklydo ir kad jis prasiszoko

(Tasa Ant 4 Puslapi)

AMERIKAS BOMBE- 
RIAI ISZSKRIDO IN

EUROPA' ' ' ... ■ .‘

GOOSE BAY, LABRADOR.
— Labai daug Amerikos di< 
džiausiu kariszku eroplanu ir 
milžiniszku bomberiu iszskrido 
isz Amerikos in Europa. Karo 
Sztabas neiszduoda kiek tu ka
riszku eroplanu iszskrido, bet 
tie kurie juos jau mate padan
gėse, sako kad labai daug.

Jie visi sykiu iszskrido isz 
Smoky Hill, Kansas, nusileido 
in Westover, Mass., isz kur jie
nuskrido in Labrador. Isz ežia 
jie skrenda staeziai in Europa.

Karo Sztabas trumpai pasi- 
aiszkino laikrasztininkams kad 
šzita kariszku eroplanu kelione 
yra vien tik praktika, ir lavini
mas lakūnams.

Bet laikrasztininkai sužinojo 
kad visi tie kariszki eroplanai 
skrenda in Vokietija, parodyti 
Vokiecziams ir tuo paežiu sy
kiu ir Sovietams, Amerikos jie- 
gas padangėse. Paskui szitie 
Amerikos kariszki eroplanai ir 
bomberiai nuskris in Italija, 
kaip tik priesz Italijos rinki
mus, parodyti Italijonams kad 
Amerika tikrai ketina savo žo
džio laikytis ir szelpti, remti ir 
net in kara stoti už Italijonus. 
Komunistams Italijoje szitie 
Amerikos kariszki eroplanai 
bus perspėjimas kad Amerika 
jau baiku nekreczia.

Laikrasztininkai suskaite 
daugiau negu trisdeszimts di
džiausiu bomberiu, bet tikro 
skaieziaus bomberiu karo szta
bas neiszduoda. O kariszku 
eroplanu, ar taip vadinamu 
pesztuku, tai laikrasztininkai 
negalėjo nei suskaityti.

Karo Sztabas nieko nesako ir 
nieko neiszduoda kur tie ero- 
planai važiuoja ir kodėl jie va
žiuoja. Karo Sztabas tik tiek

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
; Galimas daigias kad Italijos 
valdžia praszys Amerikos armi
jų per ar po rinkimu.

Francuzijoje rinkimai 'bus 
Gegužio (May) menesyje. Czia 
Komunistai vargiai turi vilties 
laimėti, bet jie yra gana galingi 
sukelti buntus ir taip ardyti 

’tvarka. Generolas de Gaulle ne- 
duos Komunistams progos per 
rinkimus per daug prasiszokti.

• •

Trumanas vis giliau ir giliau 
klimšta. Jo partijos draugai 
jau ima jo nusikratyti.

• •
Palestinoje viskas sumaiszy- 

ta, suraizgyta. Czia beveik visa 
kalte gali būti mesta ant Tru- 
mano, kuris taip neatsargiai ir 
be jokio pasitarimo prasiszoko. 
J is turėjo nusileist i ir prisipa 
žinti kad jis didele klaida pa
dare.

kos pavasariu mergaitei reika
lingiausia turėti gerus tėvelius; 
nuoi asztuoniolikos metu iki 
trisdeszimts penkių metu mer
ginai ar moteriszkei reikia gra
žios iszvaizdos; nuo trisde
szimts penkių metu iki penkios 
deszimts penkių metu jai reikia 
malonaus budo; o nuo penkios 
deszimts penkių metu kiekvie
nai moterėlei reikalingi vien 
tik pinigėliai.

Vienas laikrasztininkas ku
rio straipsneliai tankiai rau- 
duonoja ir Kremlino raugalu 
atsirūgsta, mums pataria: Su
prasti Komunistus, reikia juos 
mylėti. Mes su tuomi jokiu bu- 
du nesutinkame. Mes savo mo7 
tereles mylime, jokiu budu ne
suprantame.

Nei Rusija, nei Amerika ne
nori karo, bet ir Rusija ir Ame
rika nori kara laimtei, jeigu 
karas iszkils.

Visi dabar klausia ar bus ir 
kada bus treczias pasaulinis ka 
ras, kada mes susikirsime su 
Rusija. Augszti karininkai ir 
Riplidmatai sako kad, nebus 
karo del trijų ar teturiu metu, 
kad Rusija nenori karo ir mes 
nepasirenge kariauti!

Butkus sako, kad kai jis no
ri viską ant sykio dažinoti, jis 
eina ir kokio jauno vyruko pa
siklausia; bet kai jis nori nors 
biski apie koki viena dalyka 
dažinoti, tai tada jis eina pas 
koki seneli.

Kitas klausimas yra: ar Ru
sija dabar da toliau marszuos 
per Europa ir da daugiau 
krasztu pavergs. Tie patys ka
rininkai ir dipliomatijos žino
vai sako kad Rusija jau toliau 
nemarszuos. Jeigu Rusija da- 

• bar toliau eitu, tai jau mes bū
tume priversti paskelbti kara 
priesz Rusija. O Rusija, jie sa
ko, karo dabar nenori!

Žmogus kuris didžiuojas sa
vo pro-teviais ir giriasi kad jis 
pareina isz ba joriszkos gimines, 
prisipažinsta kad, jis daugiau 
vertas po žeme, negu ant žemes 
kad jis bus reikalingesnis mi
res, negu gyvas. Jis, kaip bulve 
kurios geriausia dalis po žeme.

Seniai duoda gerus patari
mus jauniems, kai jie yra jau 
per seni duoti jiems bloga pa
vyzdi.

Bet visi sziti spėjimai ir spė
liojimai gali būti paneigti ir 
permainyti in viena trumpa 
diena.

Tautu Sanjunga yra bejiege. 
Mes taip raszeme jau nuo pat 
tos Sanjungos pradžios. Dabar 
matome kad nieko isz visu tu 
susirinkimu ir pasitarimu ne
buvo ir nebus.

Daibar visi mato kad geriau
sia taikos sanjunga, tai galinga 
armija, geriausi dipliomatai, 
tai karininkai. Ar mums patin
ka ar nepatinka, mums dabar 
kito kelio nebeliko kaip tik ap
siginklavimo kelias.

1 • • *

Komunizmas, tai geležine ke
pure, užmauta ant žmogaus 
proto.

■ • • 1
; Paprastai szeimynelei Ame 
rikbje kasztuoja szimta ir dvi- 
deszimts penkis dolerius in me
tus šiunsti vaika in augsztes- 
nia ja. mokykla, ‘ ‘ High School. ’ ’ 
Szitie kasztai ne del mokslo ir 
nė del taksu, bet tik del užkan
džiu, pietų, saldainiu ir kitu 
panasziu iszlaidu. Ir czia dar 
nėaprokoja kiek tas mokinys 
praleidžia ant “moving pik!- 
czieriu,” knygpalaikių ir ciga
re tu.

Paprastas darbininkas Ame
rikoje turi dirbti apie pusvalan
di kad užsidirbtu gana del vie
no tuzino kiausziniu; Rusijoje 
toks darbininkas del vieno tu
zino kiausziniu turi dirbti pen
kias valandas. Del vienos ban
dos duonos darbininkas Ameri
koje turi dirbti apie septynias 
miliutas, o Rusijoje del daug 
prastesnes ir daug mažesnes 
duonos bandukes, darbininkas 
turi iszdirbti viena valanda ir 
devyniolika minucziu.

————— t t " I

Musu mokyklos iszmokina 
musu vaikus kaip viską dirbti 
ir daryti, bet jiems nepasako, 
kodėl reikia tas ir tas daryti ar 
dirbti.

1 • •

Telefonas, gazas ir elektras 
bus brangesnis. Kasztuos dau
giau važiuoti autobusiu ar 
strytkariu. Kai kur bus trumpa 
gazolino szia vasara, bet ne vi
sur.

IN KANADA 
ATVAŽIAVO 64,127

IMIGRANTAI
MONTREAL, KANADA. — 

Isz viso in Kanada 1947 metais 
atvyko 64,127 imigrantai. Tau
tybėmis: Britu 34,899; Ameri
konu (U.S.A.) 9,440; Airiu 2,- 
908; Lenku 2,610; Ukrainiecziu 
2,044; Žydu 1,866; Lietuviu 1,- 
273; Belgių 843; Graiku 659; 
Francuzu 522; Latviu 448; 
Skandinavu 434; Vokiecziu 300 
ir kitu da mažiau.

DP isz bendro skaicziaus at
vyko tik 7,345. Atskiroms pro
vincijoms teko: Nova Scotia 37; 
Prince Edward Island 5; New 
Brunswick 19; Quebec 1,081; 
Ontario 4,950; Manitoba 755; 
Saskatchewan 159; Alberta 207 
ir British Columbia 162.

Profesijomis: 100 tekstile 
darbininku; 3,564 miszku dar
bininkai; 704 namu ruoszos; 37 
siuvėjai; 89 hydro statybos; 238 
kasyklų ir 168 geležinkeliu sta
tybos darbininkai. Be to, atvy
ko 45 siuvėju szeimynu nariai; 
193 Žydu naszlaicziai ir 2,207 
gimines.

Isz. DP per invairias firmas 
1947 metais, buvo pareikalauta 
ir duotas leidimas atvežti 20,- 
201 asmeni, o buvo atvežta tik 
5,081. Isz Europos reikalavo 
darbininku apie 100 firmų dau
giausiai aukso kasyklos; Onta
rio Hydro-Elektric Commis
sion; Canadian Pacific Railway 
ir poperio bendroves. Canadian 
Pacific Railway reikalavo' 2,- 
055, atvyko tik 175; Ontario 
Power Commission 2,000 atvy
ko tik 91; R. F. Wech Construc
tion Co., 1500, atvyko tik 96; 
National Council of Clothing 
2,316, atvyko 36. Invairos po- 
pierio bendroves miszku dar
bams reikalavo 2,317, atvyko 
visi. Žydams leista ingabenti 
1000 naszlaicziu, kuriu atvyko 
tik 193. Isz leistu invesztu 3,000 
moterų namu ruoszos darbams 
atvyko 704.

Ne tik kompanijos, bet ir be
veik visos kitos unijos dabar 
baisiai pyksta ant mainieriu 
bęso Lewiso. Kitos unijos ren
gėsi reikalauti didesniu algų ir 
grasino straikuoti. Dabar ir be 
straiku tie darbininkai negali 
diPbti kai mainieriai straikuo- 
ja-

KANADA UŽTARIA

LIETUVA

Sovietams Nepatinka

OTTAWA, ONTARIO. — 
Sovietu Ambasada atsikirto 
Kanados valdžiai ir piktai pri
mine Kanadiecziams kad Lie
tuva yra Suvienytos Rusijos 
dalis, nes Lietuviai laisvai suti
ko susivienyti su Rusija.

Kanados valdžia niekados 
nepripažino ta Rusijos užgrobi
mą, kai Lietuva buvo pavergta.

Rusijos Ambasada Kanadoje 
vieszai parode savo nepasiten
kinimą su Kanados valdžia, kai 
Rusijos valdžia per laikrasz- 
czius ragino visus Lietuvius už 
siregistruoti Ambasadoje, o 
Kanados valdžia aiszkiai pasa
kė kad Kanados akyse Lietuva 
nepriguli Rusijai, ir Kanados 
žmones Sovietu valdžios tenai 
nepripažinsta.

PASITIKI
AMERIKIECZIAIS

BELGIJA.— Belgijos M: 
nisteris, Spaak sako kad visos 
iki sziol laisvos tautos Europo
je pasitiki ant Amerikos ir tiki
si kad pagelba ir parama vi
siems ateis isz Amerikos.

Jis sako kad visiems Europos 
žmonėms daug vilties suteikė 
Prezidento Trumano prakalbos 
Kovo septyniolikta diena.

Ir Amerikos Sekretoriaus nu
sistatymas szelpti visus tuos 
krasztus taipgi visiems davė 
vilties. Dabar visi laukia pama
tyti kas bus Italijoje, kur Ame- 
rikiecziai pasiryžę Komunistus 
sumuszti per rinkimus. Jie taip
gi laukia pamatyti kas bus Ber
lyne kur dabar taip susikirto 
Ruskiai su Amerikiecziais ir 
Anglais.

— Laivo vežios ant vande
nio, o paukszczio ant oro nepa
silieka, tali') ir kvailiu gyveni
mas ant žuvies nelieka.

Mažutis Kinietis yra isz- 
nesztas isz Tsingtao, Kinijos 
kur atsitiko keliu namu su
sprogdinimas. Amerikos Lai
vyno kareivis isznesza mažu
ti Kinieti isz namu kurie bu
vo susprogdinti. Du szimtai 
Kiniecziu žuvo szitame su
sprogdinime ir asztuoni 
szimtai buvo sužeisti.

Pavasaris, .Politikieriai Ir Cirkos

Niekados nepasmerkime žmo
gaus, jeigu jam niekas nesise
ka; gal jis 'buvo per teisingas ir 
per sanžiningas ir už tai jam 
taip nesisekė kaip mums sekasi.

Szvedija jau stato ir inrengia 
vietas eroplanams. Tos vietos 
yra ypatingai tinkamos del 
Amerikos kariszku eroplanu ir 
bomberiu. Amerikos inžinie
riai visa ta darba prižiūri ir 
tvarko.

Montreal, Kanada. — Kovo 
menesi, 6-ta diena, laivu “Stur
gis” in Kanada atvyko 143 Lie
tuviai, kuriu devyni buvo pa
skirti in Canadian Pacific Rail 
way Co., Winnipege geležinke
lio darbams. Jie szi Manito'bos 
miestą pasiekė Kovo 10-ta die
na, vakare, ir kartu su 9 Lat
viais, 10 Lenku ir 2 Ukrainie- 
cziais pradėjo darba, apsigy
vendami viename vagone. Nuo
taika musu vyru pradžioje kiek 
buvo kritusi, vienok sužinoję, 
kad mieste esą Lietuviu ir net 
19 mergaicziu dirbancziu ligos- 
bu'toje pasitaisė. Musu tautie- 
cziai ketina pirmus czia atvy
kusius Lietuvius pakviesti pas 
save Velykų szventems, o Ba 
landžio' menesi, 3-czia diena 
rengiamas pasilinksminimas 
Winnipeg© naujai atremontuo
tame Lietuviu Klube. Užmegsti 
santykiai sugražiai czia insiku- 
rusiais Lietuviais, kurie beveik 
visi turi nuosavus namus, ’ar 
sziaip kokias krautuves. Tikrai 
tenka stebėtis, kad beveik visi 
jie gražiai Lietuviszkai, nors 
iszgyveno per 40 metu, o taip 
pat ir czia gimė ju vaikai. Rei
kia tikėti, kad musu vyrai ir 
merginos insileis in vietini Lie
tuviu kulturini gyvenimą, in- 
neszdami da daugiau gyvumo 
savo tautiecziu tarpe. — K. B.

Visi vaikai nebetrivuoja 
belaukdami pakol cirkos at
važiuos in miestą ir kada jie 
gales pamatyti parodose vi
sokiu gyvuliu ir žvieriu.

Czia du sloniai, drambliai, 
kurie žiema praleido Gonza
les mieste, Texas. Jie dabar 
yra važiuojami per miestus 
ir miestelius ir parodoje su
daro tiek pat lermo ir

triukszmo kaip iszkalbin- 
giausi politikieriai.

Suaugusiems žmonėms da
bar rupi rinkimai ir balsai, 
votai; o vaikams cirkos, 
szposai ir parodos. Sunku pa
sakyti kurie daugiau 
džiaugsmo ir pelno gauna ir 
susilaukia: vaikai isz cirku 
ar tėvai isz rinkimu.

UNIVERSITETO
SUKAKTUVES

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Szeszi szimtai metu 
atgal, Bohemijos Karalius, Ka
rolius Ketvirtasis, insteige Pra
gos mieste universitetą, kad jo 
žmones galėtu ‘ ‘ savo protus pa
sisotinti ir daug visko iszmokti 
ir save iszsilavinti. ”

Ana sanvaite, apvaikszczio- 
jant szito universiteto szesziu 
szimtu metu sukaktuves, tuszti 
žodžiai buvo kalbami ir bergž
džios prakalbos buvo veplioja- 
mcs.

Kai buvo kalbama apie 
mokslo laisva žodi ir apie uni
versiteto laisve, nei Komunis
tai nei Moskva jokios sarmatos 
nepažino ir neatjautė.

Daug aiszkiau ir daug rysz- 
kiau negu visos tos iszkilmin- 
gos prakalbos apie laisve ir 
apie mokslą buvo iszreiksztos 
vieno studento, kuris slaptai 
nakezia atėjo prie universiteto 
kambariu ir sena mazgote už- 
riszo ant burnos didingos sta
tulos John Hus, kuris buvo 
garsingiausias mokintojas ir 
vadas to garsingo universiteto.

Ta sena mazgote užriszta ant 
John Hus burnos, lupu, aiszkiai 
parode kokia yra laisve dabar 
tame universitete.

Szitas universitetas per 
szimtmeczius buvo laisves pa

minklas. Jeigu kada nors atei
tyje tiesa ir laisve prabils Eu
ropoje, tai bus isz szito univer
siteto kur tukstaneziai krito ir 
žuvo už laisva žodi ir už teisin
ga mokslą. Tu žuvusiuju vietas 
kiti užims ir vėl ta laisve visam 
svietui skelbs.

Bet dabar tos laisves tame 
universitete nesiranda.

Komunistai gainioja, isztre- 
mia ar nužudo visus profesorius 
ir studentus kurie nemato akis 
in aki su Komunizmu. Tik keli 
menesiai atgal visas universi
teto sztabas buvo iszrinktas. 
Sziandien Komunistai savo ren
ka ir paskirtus mokintojus pra
varo ar suaresztuoja.

Profesoriai, mokintojai, ku
rie spėjo pasitraukti ir iszbegti 
dabar randasi beveik visuose 
Europos krasztuose.

Pirmiau beveik isz visu 
krasztu universitetai siunsda- 
vo savo mokineziausius žmones 
in szita universitetą mokinti ar 
pasimokinti. Dabar Amerikos 
universitetai pasitraukė, musu 
žmones parvažiavo. Dabar tas 
universitetas gražumu kalbina- 
si studentus ir mokintojus ir 
siulina visokias premijas, bet 
tos vietos kurias, Amerikos, 
Anglijos ir Szveicarijos moks- 
lincziai apleido, pasilieka tusz- 
czios.

Ir taip tas Rusijos szeszelis, 
ta Komunizmo tamsybe niau
kiasi ir leidžiasi vis placziau, 
vis tamsiau ant viso Europos 
kraszto.

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. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
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“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Pasirengė Del Trcczio Karo

Vyriszki galima intikinti, 
bet moteriszke tik prikalbinti.

—————— t ,
Nuo lopszio iki asztuoniolip

SKAITYKIT 
=“SAULE”

— Turtas kvailiui ant niek, 
patogumas be dorybes eina per
niek.

Clarence Booth, penkios 
deszimts keturiu metu am
žiaus žmogus ir ipzradejas, 
pasirūpino sau požeminius 
kambarius del apsaugos, jei
gu treczias karas mus isztik-

tu. Jis sako kad visi jo kai
mynai turėtu taip pat pada
ryti jeigu jie nori apsisaugo
ti nuo tu sprogstancziiį “A- 
tom” bombų. Jis czia sau ir

savo szeimynai pasigamino 
požemini kambarį, kur jie vi
si galėtu inlysti jeigu koks 
prieszas atvažiuotu su 
sprogstaneziomis bombomis.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “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. UžraszanA 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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ŽIEDAS
|JŽ Girdžiaus kluono didelis 

platus prūdas. Prūde žali, 
nusvirę in dumblo gelmeajerai. 
Ant kranto sėdi Maryte ir žiuri 
in plaukiojanczius mažus, gel
tonus ancziukus. Vanduo žalias 
ir mirgantis. Ancziukai gelto- 
kakliai vikriai nardo vandeniu 
ir linksmai taszkosi, gargena. 
Maryte juokiasi. Kaip žalsvo 
vandenspavirszius, lengvai ju
da jos jauna krutinę. Ir juokin
ga, kad sene viszta; ancziuku 
motina, iszsisketusi vaikszczio- 
ja nuo vieno liepto galo prie k i - 
to nemoka plaukti.

Klojimo durys susijuokė, su
žvengė arkliai ir in pieva pasi
leido daugybe galviju. Paskui 
juos, raitas ant bėro arklio, 
Girdžiaus kernas Stasys. Paga
liau isz kiemo, isz daržu ir tvar
tu visi susirinko prie prūdo. 
Karves ir vėrsziai klampoja ža
lia pieva. Bernas, Stasys iszpu- 
tes žandus ir insiremes szvilpia 
kaž-ka sau girdydamas arklius. 
Arkliai purto karczius ir nera
miai trypia.

— Varyk, varyk greicziau 
nuo ežia karves, jos visus audi
mus sumindžios! Suszuko Ma
ryte. * * *

— Maryte, vienintele Gir- 
žiaus duktė. Ji sėdi gonkose ir 
klausosi kaip Stasys griežia ar
monika. Pamažu, pilki debesys 
užgula dangų ir visai sutemsta. 
Pro klojima praėjo keletas vy
ru. Stasys nuleidęs galva ir at
lapojus krutinę vis griežia. 
Nors ir vėlus vakaras, bet jam 
taip norisi griežti. Gal deszim 
tis kalnu girdi jo armonikos 
baisa! Taip tylu tuszcziose apy
linkėse, tik vienas jo armonikos 
balsas ir kažkur sustaugia szuo. 
Kamaras langas pamažu užsi
daro; reiszkia Maryte nuėjo 
miegoti.

Stasys atitraukia nuo armo
nikos pavargusius pirsztus ir 
pasižiūri in dangų. Taip ten 
daug Žvaigždžiu, bet jis paižin- 
statiktris. Viena žvaigžde; jo 
mirusios motinos žvaigžde. Ji 
truputi tamsesne ir ne taip aisz- 
kiai mirkczicja. Kita, paežiuo
se rytuose, aiszki ir didele 
žvaigžde; Marytes paveikslas. 
O netoli jos ir jo paties žvaigž 
de, patekanti ankszti, saulei nu
sileidus. 'Stasys tik tris žvaigž
des myli danguje. Kai kada jis 
mato nakezia, gulėdamas, pro 
kiaura klojimo stogą Marytes 
žvaigžde. Ji mirkezioja ir spin
di jo akyse taip aiszkiai, kad 
kartais jis užsimerkia ir ilgai 
nežiūri in žvaigždes.

Po nakties, už szilo, teka, sau
le. Stasys pakila anksti ir iszei- 
na in laukus. Jis nusileidžia su 
dalgiu in upelio tėkmė, pažiūri 
in nuszienauta plota. Toliau, 
pievoje, daug pioveju. J u ilgos 
eiles iszsitiesia rytuose ir skam- 
bailczia dalgiu daina nusilei
džia. in slėni.

— U-u, — szukteb'ja Sta
sys 'žemyn nežinomai mergai
tei, kuri nesza rankose kaž-ka 
susiriszusi. Stasys nustemba. 
Per rasota.žolia atbrenda Mary
te ir tylėdama paduoda jam 
pusryti. Ji pavirsta truputi ant 
szono ir kramtydama žalia do
bilo kotą insižiuri tolyn.

— Asz. manau, kad butu 
laikas pavartyti sziena! Pasako 
Stasys.

Maryte su juo visai mažai 
kalba. Ji atsistoja iszsitempia 
savo plonoj suknelei ir basa nu

t

sileidžia in slėni.
— Jai tas nerui, mausto 

Stasys. Jai geriau dykauti. Ir 
vėl, kai skambanti dalgiu dai
na pažadina ji, atsistoja jis ir 
braukdamas nuo sprando pra
kalta, vejasi piovejus.* * *

Gal kaimo, paszilej, viena 
Nedeldieni susirinko sodžiaus 
jaunimas pasilinksminti. Vaka
ras tylus,

Stasys, vienmarszkinis ir ba
sas insispyres samanose prie 
kelmo isztempe armonika,

įSusikalbino jaunieji in rata.
Stasys pusiau prisimerkęs ir 

užvertęs galva kaž-ka niūnia
vo. Jo nuoga krutinę glostė 
szvelni vakaro vėsuma. Kaž-ko- 
kia mergaite1 prabėgo pro ji ir 
numėto ant keliu geltonu geliu. 
Jis nepažiurej. Ir kai]) tik isz- 
girdo Marytes juoką, jo szirdis 
sujudino krutino.

— Dabar asz truputi noriu 
paszokti, pasako jis ir atidavė 
kitam bernui armonika. Mary
te stovi prisiszlliejusi prie kitu 
dvieju mergaieziu. Ji pamate 
Slasyi. Jis nenuleisdamas akiu 
žiuri tiesiai iii ja.

— Koks akyplesza, mano 
Maryte.

Stasys priėjo prie jos ir pa- 
prasze: Gal paszoksime?

— Man koja skauda, atsa
ke ji. Stasys da karta pažiurėjo 
in ja ir atsitraukė. Paskui nu- 
eja in szona ir pradėjo smarkiai 
tampyti armonika. Jo kaklo 
gislos iszsitempe, veidas pasi
darė raudonas ir pirsztai dre
bėjo isz pykęzio.

— Neejo su manimi, neken- 
czia manos, asz jos mimu sandi - 
ninkas. Todėl, mane Stasys.

Ir staiga, prapleszes akis jis 
pamate rato vidury szokanezia 
Maryte. Jos suknele skriejo 
tai]) augsztai, kad daugelis pra
dėjo juoktis. Maryte truputi 
užkaitusi ir paleidusi geltonus 
žvilganczius plaukus skriejo 
rato vidury. Ji szypsojosi vi
siems žiūrintiems ir tokios vik
rios kojos.

Stasys vis smarkiau ir smar
kiau tampo armonika.

Pusiaunakty, upelio vanduo, 
žvilgėdamas menulio szviešoj, 
tekejo tolyn. Stasys perszoko 
per upeliukszti ir pasileido pie
vų taku. Vis artyn ir artyn. Jis 
pasivijo »Maryte ir sugriebė’ ja 
už rankos.

Bažnyczios Paveikslas

Robert Buchignani, isz Co
rona, N. Y., kuris yra paraly
žiuotas nuo liemenio pastate 
maža bažnyczia ir joje indėj o 
visa kas turi būti bažnyczioje 
su mažais degtuku sziupu- 
liais parodo koks darbas gali 
būti nuveiktas su kantrybe. 
Jis visa szita bažnytėlė pa
state su degtuku, (mesekiu) 
pagaliukais.

— Tu melage!
— Ko tau reikia?
— Žinau, tu nekenti ma

nes! Kodėl tu nekenti mane ?
— Maryte pažiurėjo jam in 

akis. Jos buvo pilnos aszaru. Ji 
nuleido galva ir nieko neatsa
kiusi pasileido bėgti. Stasys 
pasivijo. Stipriai apkabino jos 
liemenį ir perbloszke ant žemes.

Klausykit, jus Linkvilles 
vyrai, 

Padarytumėt laibai gerai, 
Kad jus f aitus pamestumet, 

Su kitais nesipesztumet.
'Nes tas labai negerai, 

Iszrodo juokingai, 
Ir tikrai jums pasakau,

Kad girtavimas ta 
viską daro, 

Paskui in teismą varo, 
Taigi, sergekites jus 

vyrukai, 
Nes jeigu jus prasikalsite,

Tai baisai bausme 
iszras, 

Tegul kiti isz to 
pamokinimą turi.* * *

Daugeli kartu kiti 
dyvijesi, 

Kad musu tautos 
vaikai valkiojesi, 

Po visokius užkaborius, 
Ir sako, kas isz 

tokiu bus ?
Žinoma tas ne visur, 

Tiktai kaip kur, 
Tėvai vaiku neprižiūri, 

Norints in vales 
ju turi, 

Neapeina tas dalykas 
del tėvu, 

Kas bus isz ju vaiku, 
Ir kas bus isz 
tokios jaunuomenes, 
Ir prie ko jieji 

tikti gales?
Nes, isz tokiu nebus 

nauda, 
Ba užaugs ant geru 

bomu, 
Toki niekur nenusisedes, 

Ant galo kalėjime 
vieta turės, 

Ir nežine kai]) pabaigs.* * *
Atsilsėjus truputi, 
Iszgirdau tilipuno 

skambuti, 
Praszant vienas vyrelis, 

Kad pribucziąu in 
Pattersona, 

Nubausti koki ten 
neiszmaneli, 

Asz tuojaus in lenais pribuvau, 
Pasirodė kad jisai ne taip 

baisus,
Nes vyrukas doras, 

Pasikalbėjau su juom, 
Džiaugėsi isz manes 

Kad iii tonais pribuvau, 
Ir su juom suėjau, 
Vyrukas su kitais, 

neužsidėjo, 
Ant ju noru in saliuna neejo, 

Ar toji naujiena teisingai 
sudėta, 

Tada talpinu ir teisingai 
iszbaru,

Ba už teisybe, ginu 
nekaltybe.

— Maryte, asz myliu tave! 
Kaip sau nori, neaplesk manės 
bet asz myliu. Jis savo stipriais 
pirsztais atplesze jos rankas, 
dengusias veidą ir pabueziavo 
in veidą. Paskiau jis da stip
riau apglėbė ja. Ji pradėjo 
szaukti. Niekas tuszcziuose 
laukuose to negirdėjo. Jis laike 
ja savo raukuose ir nieko neda
ro. Tos valandos jam buvo lai 
mingos.

Maryte iszsiliuosavo. Jis lai
ke tik jos rankas. Kada ji isz- 
trauke jas, Stasio pirsztuose li
ko jos žiedas. Jis stipriai trauk
damas numovė ji ir pažiurėjo. 
Žiedas žibėjo kaip žvaigžde. Jis 
spindėjo kaip viena didele per
line aszara.

Maryte kankinosi visa nakti. 
Ryt a ji pama te S laši kieme.

— Atiduok žiedą, o ne, tai 
pasakysiu savo tėvams.

Stasys stovėjo ir vis tain 
szaltai žiurėjo. Baisiomis aki
nis žiurėjo in ja.

Sužinojo viską Marytes tė
vai. Senis Girdžius neapkentė 
daugiau Stasio.

— Matai,- ir kažin-ka gali 
padaryti! Tai baisu! Mane tė
vas. * * *

Stasys instojo savanoriu ka
riuomene. Pradėjo keletas me
nesiu. U'žmirszo Stasi visi. Tie
sa, ji labiau minėjo Maryte, 
prūde nuvyto žali ajerai. Viena 
iudens diena parvažiavęs tėvas 
isz miesteliu parvežė Marytei 
laiszka.

— Laiszkas? Isz kur-gi kas 
man ji galėtu'siusti? Mano Ma
ryte.

Ji pasigriebė laiszka ir nera
mi. nubėgo in svirną. Ilgai ji jo 
neatplesze. Jį dre’bancziomis 
rankomis paome laiszka. Smar
kiai tvaksi szirdis ir graudžiai 
skamba, vestuvių varpeliai.

Ji 'bijo praplėsti laiszka.

— Gal sveikinimai? Sako 
kaikas.

Paskui ji greitai atidaro vo
ką. Juodame kaspine buvo su
vyniotas jos žiedas.

— Dovanos?
Mažame, rausvame, rožių 

spalvos popierėly buvo para- 
szyta: “Maryte! Raszau tau 
sziuos žodžius fronte. Užvakar 
mane sunkiai sužeidė. Nubėgo 
daug kraujo. Asz girdėjau kai]) 
gydytojas kaž-kam pasakė, kad 
asz nesulauksiu vakaro. Man 
nieko negaila palikti, tik tavęs. 
Dovanok už viską!

----- GALAS------

ANDRIUS
RĖKLAITIS

206 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

ALAUS - DEGTINE - VYNAS

Vieta kur sustoja kitu miestu 
pravažiuojanti Lietuviai.

Užkviecziu Savo Draugus 
Lietuvius Atsilankyti.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

UŽ PIKTA :: :: 
UŽMOKĖJO GERU

«

V ŪKIAM tai mieste atsitiko 
tai nesakvsiu, lies vaikai 

szios.-poreles da gyvi, gy vena, 
dorai yra vedia ir augina savo 
szeimy neles, -todėl nenoriu 
idant isz mano priežasties nusi
mintu o priek tam ne yra mano 
tikslu ju inžeisti per szita apra- 
szyma.

Tam mieste gyveno biznie
rius kuris turėjo jauna ir pato
gia paeziule ir du meilus vaiku- 
czius, mylėjo paezia ir vaikus 
daugiau už savo gyvastį. Bet 
motere'buvo laisvu pažiūru mo
tore, lengvo budo ir. mylėjo 
siausti ir naudotis isz gyveni
mo. Josios patogios akutes ma
te tik svetimus vyrus, o del sa
vo neturėjo nei mažiausio nusi- 
szypsojimo. Isz priežasties di
deles meiles del josios, vyras 
jai atleisdavo josios prasikalti
mus, bet ji pamynė po kojų jo 
meile, gera szirdi ir da szandijo 
isz jojo gero budo.

Tula diena susipažino ant ba
liaus su kokiu tai sporteliu, pa
meta gera vyra ir vaikus, isz- 
pyszkedama po velniu in neži
noma szali.

Kada vyras dažinojo buk ant 
tikrųjų ji pamėtė, vos nepapai-, 
ko isz gailesczio ir rupesezio, 
bet turėdamas vilti, jog da ka
da vela sugryž po jojo pastogių. 
Taja vilczia. maitinosi ir gyve-, 
no. Nuo tosios dienos kada ji 
apgavi ilga paeziule apleido, 
niekas jam nebuvo miela. Par
davė bizni, vaikus atidavė po 
apgloba kitu, praleido pinigus 
kokius turėjo ir ant galo pasili
ko ant szando nuo visu kurie ji 
pažinojo ir guodėjo, gyveno ap
leistoj bakūžėlėj, su vilczia szir- 
dyje diena ir nakti, jog da pasi
matys su pabėgėle, kurios pa
veikslas jam stovėjo akyse nuo
latos.

O ji? Būdama linksma moto
re, greitai nubodo jai sportelis 
kuri pamėtė ir susinesze su ki
tu, o ant galo ir su trecziu ir 
kai]) toji bitele lekiojo nuo žie
do ant žiedo,, idant iszcziulpt 
isz jo pajiegas. Bet viena nakti 
iszvaziavus automobiliuje su 
kokiu tai agentu, patiko juos 
nelaime kurioje agentas likos 
sužeistas ir mirė ligonbuteje, o 
jai sužeidė baisiai koja ant ku- 
r ros radosi gana didele žyme 
(ženklas).

Naujas Eroplaitas

Trys metai suėjo ana sanvai- 
te nuo apleidimo moteres tojo 
nelaimingo žmogaus, kuris sė
dėjo pats vienas tamsiam kam
barėlyje, maustydamas apie sa
vo graudinga gyvenimą ir mei
linga paezia kurios isz szirdies 
negalėjo iszraut, kad sztai kas 
tokis pabaladojo in duris.

Kada atidarė duris nutirpo. 
ITiesz ji stovėjo jo dingusi pa
ti! Buvo riaukszleta, pailsus, 
susirgus, apdriskus ir apdulkė
ta, suvyto josios patogumas, 
jaunysta dingo. Temino ant sa
vo vyro akimi, kuriose buvo 
matyt sarmata, gailestis, abejo
ne ir aszaros. Pasirėmė prie du
riu, iszsemta ant jiajiegn, bado 
ir nuilsimo.

Kada vyras ja paregėjo szir
dis jyme paliovė plakti, sukliko 
balsu džiaugsmo ir nusistebėji
mo, pagriebęs ja in glebi, nune- 
sze in kambarėli ir paguldė in 
lova kuria buvo pametus ir ap- 
terszus. Atnesze valgio ir gerv
ino, svyruodamas isz džiaugs
mo, nuprausė veidą nuo dulkiu 
apmalszino josios baime ir ra
mino visokiais budais. Neisz- 
metinejo jai josios nelabo pasi
elgimo, 'bet laimino, kad pas ji 
sugryžo, — juokėsi ir verke. 
Pasielginejo su ja taip, rodos 
kad jo niekados neapleido.

Kada ja dažiurinejo ir gla
monėjo, trindamas josios pail
susius sąnarius, akys jo užtėmi- 
no žaiduli ant kojos. Dalypste- 
damas žaiduli su pirsztu tarė: 
“Varginga, sužeista mano ko- 
jale ant galo rado vieta atil
sio.” a

Ji tylėdama dirstelejoi ant jo 
nusistebėjus, o isz akiu nusiri
to aszaros, staigai gerai nusi
juokė nežmoniszkai ir vargszei 
szirdis truko, — numirė! Jisai 
matydamas savo mylima negy
va, krito ant josios krutinės 
tai ligi negyvas.

Truko szirdis moteres, kada 
pamate kad josios geras vyras 
taip su ja maloniai pasielgė, 
o kada sau atsiminė kokiu bil
du aplaike tąjį žaiduli, suspau 
de jai szirdi gailesti ir džiaugs
mas jog jai vyras atleido kal
tes, negalėjo josios szirdis pa- 
neszti pervirszinio džiaugsmo 
ir truko.

Ar daug tokiu vyru randasi 
ant svieto? Gal isz keliu milijo
nu atsirastu tik vienas.

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

— Dangaus nereikė jiesz- 
kot, kol gyvas esi, jeigu geras 
'busi tai ir be jieszkojimo dangų 
gausi.

Del Ko
— Pisczikaiczi, ar tu ne

žinai dziel ko, kada ponseva 
kaip eina ant spasiriaus, tai 
pons poniueziu laiko už ran
ku?

— Cik tu ir durnius esci, 
už tai kad jam poniu nepa
bėgtu.

Siuncziant pinigus per ban« 
kini czelki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “San
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Saule Publishing Co., 
Mali an oy City, Pa.
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SSV5 Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneštame! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU I

“Saules” Redyste.

LIETUVISZKA UŽEIGA!

Pirkie U. S. Bonus



Žinios Vietines
— Malonu buvo pasimatyt 

su musu sena skaitytoja “Sau
les” ponia Ona Banoniene isz 
Hamburg, Pa., ir jos drauge po
nia J. Kisseliene isz Silver 
Creek, kurios lankydamosios7 V

pas savo pažystamus ir gimines 
mieste, neužmirszo atsilankyti 
in redyste. Reikia primyti, kad 
pone Banoniene skaito “Sau
le” jau daugeli metu, kuria la- 

‘ bai myli. Acziu už atsilankymu.
— Ponas A. Marcinkeviczia 

isz Shenadoro su Juozu Pauke- 
viczia isz Andreas, Pa., lankėsi 
mieste pas savo pažystamus ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les'” redakcija, nes p. Marcin- 
keviczius yra musu skaitytojas 
ir atnaujino savoi prenumerata. 
Acziu u'ž atsilankyma.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto lai
kys savo bankieta, Panedelyjc 
Balandžio (April) 26-ta diena, 
Necho Allen svetainėje, Potts
ville, Pa.

—■ Visi mainieriai sugryžo 
prie savo darbus, po trumpam 
straikui.

Gilberton, Pa. — Ponia Mari
jona Poplauskiene nuo Back 
Ulyczios, aplaike žinia isz New 
Yorko kad josios sūnūs Juoza
pas nuo 538 W. 124-th Uly., 
New York, staiga numirė Pane- 
delyje popietu. Velionis gimė 
Gilbertone, prigulėjo prie Szv. 
Liudviko parapijos Maizeville- 
je. Paliko savo motinėlė Marijo
na, broli Antana isz New York; 
dvi seserys: Marijona ir Helen, 
pati Alberto Brazdo isz Gilber- 
tono, 4 anūkes ir 2 anukus. Lai
dotuves invyko Ketverge su 
apiegomis Szv. Liudviko baž- 
nyczioje 9-ta valanda ryte ir pa
laidotas in Szv. Jurgio parapi
jos kapines.

Philadelphia, Pa. — Szv. An
drejaus parapijos Keturdc- 
szimts Atlaidai atssibus Balan
džio (April) 18, 19 ir 20 dieno
mis. Atlaidai bus apvaikszczio- 
jami naujoje bažnyežioje. Kuni
gas Czepukaitis, klebonas yra 
užsikvietes visus savo draugus 
kunigus, kuriu skaieziuje ran
dasi beveik visi Lietuviai ku
nigai apylinkėje, nes kunigas 
Czepukaitis yra laibai visu ku
nigu, ’kaip ir savo parapijiecziu 
gerbiamas. »

NEW YORK. — Tukstan- 
cziai svetur-gimusiu Amerikie- 
cziu mirs nuo vėžio szimet, to
dėl kad jie ’nežino kaip pažinti 
ligos apsireiszkimus in laika, 
virszininkas American Cancer 
Society sziandien pareiszke.

Elmer K. Bobst, New Yorko 
industrialistas pareiszke szian
dien kad baisi liga gresia mili
jonus Amerikiecziu visu tautu.

“Kiekvienas Amerikietis tu
ri prisidėti prie isznaikinimo 
szios biaurios ligos,” Bobst pa
reiszke. “Žmones turi apsipa- 
žinti su septyniai pavojaus 
ženklais, kurie yra. ligos- pra-. 
džios apsireiszkimai. ” ,

Vajaus pirmininkas pareisz
ke, kad daug tukstaneziu lape
liu, paaiszkindami liga, buvo 
iszdalinti szios szalies svetim- 
szaliams. Vertėjai paruosze rei
kalingas informacijas Ispanu, 
Italu, Lenku ir Žydu kalbose. 
Plakatai kitose kalbose gami
nami.

‘Kas met daugiau žmonių 
jnirszta nuo vėžio Suvien. Vals
tybėse,” ponas Bobst pranesza.

Žodis viesulą primena 
mums daug žalos ir net mir
ties žmonėms, kurie būva su
gauti tos viesulos intakoj. 
Viesulą perkirto miestus ir 
miestelius ir sudarė daug ža

“Kiekvienoje grupėje mirties 
rata kila. Vėžys kerta viena isz 
kiekvieno dvieju szeimynu 
Amerikoje. Užmusza 'žmones 
visu kilmių. Pastangos kovoti 
szia liga t.n-i būti sustiprinios.

“Vajaus tikslas American 
Cancer Society 1948 metams 
yra 16 milijonu doleriu,” p. 
Bobst pareiszke. “Pinigai rei
kalingi finansuoti mokslinin
kus, kurie savo laboratorijose 
ir ligoninėse jicszko surasti ve-' 
žio priežastis ir kaip liga isz- 
gydyti. Pinigai reikalingi vesti 
vaju žmonių tarpe kad jie ge
riau apsipažintu su liga kaip 
jie galėtu save iszsigelbeti. Pi
nigai praleisti reikalingams pa
tarnavimams vėžio kentėto
jams.” P. Bobst pareiszke, kad 
Draugijos pastangos ir apszvie- 
tos darbas bus praplėsti seka
mais metais.

“Mes pasitikim, kad svetur- 
gime Amerikiecziai stos petis 
in peti su kitais Amerikiecziais 
kovoje surinkti pinigu toliau 
vesti kova priesz veži,” sako p. 
Bobst. Jau prasidėjo vajus per 
visa Suvien. Valstybėse.

— A. C. S. I. N. Y.

DVYLIKA SYKIU 
DAUGIAU

Rusija Stato Daug Ka
riszku Eroplanu

WASHINGTON, D. C. — 
Kariszku eroplanu sztabo Sek
retorius, W. Stuart Symington 
sako, kad Sovietai stato ir ren
gia net dvylika sykiu daugiau 
kariszku eroplanu negu mes.

“Rusija rengiasi,” Sekreto
rius sako, “vesti kara padan
gėse. Sovietai tikisi kad tre- 
czias karas bus laimietas ar 
pralaimėtas padangėse, ir už tai 
jie dabar stato dvylika eropla
nu del kiekvieno Amerikos ero-
plano. ’ ’

Kongreso paskirta komisija 
dabar stengiasi Sovietams at
sakyti in takius pasiryžimus, 
ir nutarė daugiau negu du bili
jonu doleriu paskirti del nauju 
kariszku eroplanu.

Istorija apie Amžina Žydą 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.
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Vėtros Auka

los, bledies szitam Illinois 
valstijos miesteliui. Czia vie
sulą prakirto taka penkios 
deszimts myliu platumo ir 
szimta myliu ilgumo ir daug 
žmonių iszžude ir daug dau-

AMERIKOS SZNIJAI 
IR SZPIEGAI

WASHINGTON, D. C. — 
Amerika dabar daug ko pasi
mokino isz Hitlerio ir dabar 
mokinasi isz Stalino ir isz Ko 
munistu.

Amerikos Karo Sztabas da
bar turi savo sznipu ir szpiegu 
kuriu darbas dažinoti kas da
rosi už tos plieno sienos.

Amerikos valdžia dabar turi 
savo sznipu ir szpiegu kuriu 
darbas dažinoti kas darosi už 
tos plieno sienos.

Amerikos valdžia dabar ski
ria szimtus tukstaneziu doleriu 
paremti tuos žmones kurie nori 
ar drysta sukilti priesz Sovie
tus; remia tuos laikraszczius 
svetimuose krasztuose kurie 
prieszinasi Komunistu valdžiai 
ir stengiasi pasidaryti sau 
draugu tuose krasztuose kur 
sziandien Komunistai valdo.

KOMUNISTAI
KIBINA ’
AMERIKIECZIUS

BERLYNAS. — Sovietai ne- 
drysta staeziai prieszintis Ame- 
rikiecziams Berlyne, nes Rusi- 
ja ws vengia karo. Bet tie So
vietai ir Komunistai Berlyne 
visaip erzina ir kibina Ameri- 
kieczius ir visokiais budais var
gina ir trukdo Amerikieczius, 
tikėdamiesi taip Amerikieczius 
isz Berlyno iszstumti ar iszgui- 
ti. •

Jie szidinasi isz Amerikie
cziu, juos pravardžiuoja, inta- 
rineja, stabdo automobilius, 
trokus ir traukinius, suaresz- 
tuoja visai nekaltus Amerikie
czius ir paskui labai greitai ir 
mandagiai atsipraszo.

Visa tai, nieko nereiszkia, isz 
viso to vis nieko nėra ir nebus, 

REDDY KILOWATT ... . Things Look Brighter Now ....

INQUIRE
WHAT ABOUT 

CERTIFIED LAMPS? THEY RE

giau namu sunaikino. Trisde- 
szimts vienas žmogus žuvo ir 
beskaiezius žmonių buvo su
žeista. Szita maža miesteli 
beveik visiszkai sunaikino.

bet czia randasi labai didelis 
pavojus, kad ar isz vienos ar isz 
kitos puses kas nors pradės at
sakyti su karabinais. •

Tada nei Stalinas nei Truma- 
nas negalėtu ssustabdyti karo.

Visi Europos krasztai dabar 
laukia pamatyti kas bus tenai 
Berlyne. Už tai Amerikiecziai 
negali per daug nusileisti ar 
per daug dovanoti. Jeigu Ame
rikiecziai nieko nedarys, nieko 
neatsakys, tada visi kiti krasz
tai sakys kad Amerika bijosi 
Rusijos.

— Teisybe kalbėt in akis, 
klausys tiktai Patogi moterys.

REIKS VĖL
UŽSIREGISTRUOTI

DEL VAISKO
WASHINGTON, D. C. —

Gal Kongresas nedrys investi 
instatyma imti visus vyrukus 
in vaiska iki po Prezidento rin
kimu; bet jau beveik staeziai 
galima sakyti, kad visiems vy
rukams ir vyrukams vėl reikes 
eiti ir užsiregistruoti, kaip bu
vo daroma per kara.

O del ėmimo in vaiska, tai 
kol kas, ims tik viena isz septy
niolikos jaunuoliu.

Vyrukai kurie buvo vaiske 
nebus imami.

Vyrukai nuo devyniolikos iki 
dvideszimts penkių metu bus 
imami.

Tie, nuo dvideszimts szesziu 
iki trisdeszimts metu turės už
siregistruoti, užsiraszyti, bet 
vargiai bus imami, iki karo pa
vojus bus dar didesnis.

Tėvai nebus imami ir tie ku
rie turi savo tėvus ar gimines 
užlaikyti.

Ženoti vyrai gal nebus ima
mi, bet turės būti pasirenge 
stoti in vaiska.

Vaikai, kurie eina in augsz-

tesniasias mokyklas, “High 
Schools,” nebus imami iki jie 
užbaigs savo mokslus.

Studentai, kurie dabar eina 
mokslus kolegijose ar univer
sitetuose nebus iszteisinti ir 
turės stoti in vaiska.

Daktarai nebus imami. Bet 
jau dabar eina vajus prikalbin
ti jaunus daktarėlius stoti sa
vanoriais.

Ūkininkai ir tie kurie prie 
ūkio dirba nebus imami.

Mokytojai nebus imami.
Darbininkai kurie yra karisz- 

kiems fabrikams reikalingi bus 
paliuosuoti.

Juodukai bus imami taip 
kaip ir balti vyrukai, nors da
bar armija priima tik maža 
skaieziu juoduku kaipo sava
noriais. Juodukai už tai labai 
pyksta.

Visi tie pargryžusieji karei
viai kurie pasidavė kaipo “Re
servists” bus kalbinami ir ra
ginami gryžti in vaiska. Bet 
juos nebus galima priversti be 
Prezidento insakymo.

Bet jurininkai kurie pasira- 
sze kaip “Reservist,” gali būti 
paszaukti kada tik Laivyno 
Sztabui j u prireiks.

KARISZKI EROPLA- 
NAI BERLYNO

PADANGĖSE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Anglijos eroplanas, kuris sudu
žo, buvo kaltas kad jis susimu- 
sze su Rusijos kariszku eropla
nu, ir tas Sovietas Marshalas 
pasakė kad Rusija pradės net 
ir padangėse savo tvarka in
vesti su savo kariszkais eropla- 
nais.

Kai jis taip pasakė, tai Ame
rikos ir Anglijos karo sztabas 
tuoj aus davė visiems žinoti kad 
Amerikiecziai ir Anglai pasi
renge visus savo prekybinius 
eroplanus palydėti su karisz 
kais eroplanais.

KIEK LEWISAS 
LAIMĖJO?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

riu tvarka, uždare daug fabri
ku, atėmė darbus isz daug kitu 
darbininku.

Paaiszkejo kad net ir mainie- 
riu bosas, John L. Lewis turi 
instatymu laikytis kaip ir kiti 
žmones ir kad tie nauji Taft- 
Hartley Instatymai palieczia 
net ir jo didenybe Lewisa.

Lewisas nieko nepaisė ir sa
vo ožius varinėjo pakol teismas 
ji patraukė ir davė jam žinoti 
kad jis dabar turi teismui at
sakyti už savo prasiszokimus. 
Pernai mainieriams kasztavo 
$710,000 už Lewiso szposus.

Isz viso to susikirtimo ir pra- 
siszokimo Lewisas gavo mai
nieriams daug mažiau per strai- 
kas, negu buvo jam siulinima 
gražumu ana žiema.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

AMERIKAS BOMBE- 
RIAI ISZSKRIDO IN 

EUROPA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pareiszke kad visi tie eropla- 
nai skrenda in Furstenfeld
bruck, Vokietija.

PALESTINE
SIAUCZIA KARAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ant szito klausimo. Visi ji per
spėjo ir patarė tylėti, bet 
jis nieko nepaisė, nieko neklau
sė ir visai nepasitaręs nei su 
Anglijos valdžia, nei su Ameri
kos Kongresu, pareikalavo kad 
Anglija tuoj aus inleistu szimta 
tukstaneziu Žydu in Palestina. 
Anglijos Bevinas jam patarė 
tylėti; Anglijos Chur chillis jam 
gražumu patarė palaukti ir 
pasitarti. Bet Trumanas nieko 
nelaukė, jam rūpėjo pasigerinti 
Žydams, kuriu balsai (votai) 
del rinkimu rūpėjo.

Negana kad nabagas Truma
nas in viena bieda inklimpo, jis 
isz tos nespėjo iszbristi kaip jis 
in gilesne inklimpo. Jis parei
kalavo kad Palestina butu ly
giai padalinta Žydams ir Ara
bams. Dabar jis vėl buvo pri
verstas vieszai prisipažinti kad 
tai negalima. Prisipažindamas 
kad tai negalima jis inpykino 
visus Žydus Amerikoje. O Ara
bai vis pyksta už pirmutini 
Trumano iszsižiojima, prasiszo- 
kima kai jis nutarė Palestina 
suskaldinti.

Prie galo priėjės Trumanas, 
visus grasino Palestinoje kad 
tenai bus pasiunsta Tautu San- 
jungos armija, kad Amerikos 
kareiviai tenai pribus ir su ka
rabinais sudarys tvarka.

Stalinas net gardžiai apsilai-

Geliu Laikas

Pietinėse krasztuose jau 
gėlės ima žydėti. Czia in Cy
press Daržuose, Floridoje 
Alicija Mooty skina gėlės ir 
parodo kaip geriau ir gra
žiau gyventi sziltuose krasz
tuose, kur kas metai, szituo 
laiku yra laikoma visokios 
lenktynes ir varžytines del 
gražiausiu geliu, kai jis tik 
pražydi.

že: Kiek kareiviu Amerika te
nai pasiuns, tiek ir Rusija pa- 
siuns. Amerikos Karo Sztabas 
tuoj aus Trumanui ne tik pata
rė, bet staeziai insake kad “jis 
turi liautis ir nieko panaszaus 
ne tik nedaryti, bet net ir nesa-
kyti.” A ( r ; .

KIEK KASZTUOS ' Į 
MAINIERIU 

STRAIKOS?
I ■ .

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

ko, kad jeigu mainieriai gaus 
tas Pensijas, tai reikes daugiau 
negu deszimtuka nuo tono pa
skirti del to Pensijos Fondo, 
jeigu mainieriai ir daugiau pa
reikalaus algos, tai reikes ang
lis dar labiau pabrangti! ”

Minksztos anglies mainie
riams yra szviesesne ateitis, 
“bet kietos anglies mainieriai 
jau dabar ima atjausti, kad vis 
mažiau ir mažiau tos anglies 
žmones vartuoja.”

Net ir tuose paežiuose mainu 
miesteliuose žmones ima pirktis 
ir insitaisinti, elektros, gazo ar 
aliejaus peezius del virimo ir 
del szilumos. Kompanijos taip
gi jau seniai susirūpino ir da
bar stengiasi iszrasti visokiu 
nauju budu kietas anglis var
tuoti ir parduoti.

Visi matome kaip kompani
jos ima uždaryti mažesnes mai
nas ir vis mažiau ir mažiau ang
lių kasa isz po žemes, bet vis 
daugiau ima isz pavirsziaus. 
Kai tas pavirszinis iszkasimąs 
ar kaip sakoma nunuoginimas 
“Stripping” žemes užsibaigs, 
tai tada matysime kad daugiau 
kietos anglies mainu užsidarys!

LAISVE CZE
KOSLOVAKIJOJE

PRAGUE. — Komunistai jau 
inveda instatyma kad visa vai-
džia bus sudaryta isz vienos 
partijos kandidatai bus stato
mi.

Prezidentas Benes sako kad 
jis tikisi kad Czekoslovakija 
dabar bus tikrai laisva ir žmo
nes laisvi ir linksmi po tokia 
valdžia.

Czekoslovakijoje bus dabar 
daug lengviau balsuoti, nerei
kės rinktis ar ginezytis už ka 
balsuoti. Jie balsuos kaip Rusi
jos žmones balsuoja. Jiems bus 
paduota vienas kandidatas Ir 
jie gales isz to vieno pasirinkti.

ŽODYNAS
LIETUVISZKAI - ANGLISZKAS 
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ANGLISZKAI - LIETUVISZKAS

A. LALIO Žodynas 
Nauja Laida

2 Tomai, 1300 Pusi.

KAINA 12 DOLERIU

Pinigai reikia siusti su užsakymu:

Dr. D. Pilka
546 East Broadway,

SOUTH BOSTON 27, MASS.
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


