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Straikos aug Kasztuoj a
Isz Amerikos Naujas Sekretorius STRAIKOS, CHARLES

MAINIERIU
DERYBOS
NUTRAUKTOS

Lewisas Apleido Susi
rinkimą. Nesutinka

Ant Kontrakto

WASHINGTON, D. C. — 
Mainieriu unijos Prezidentas 
John L. Lewis susikirto su 
kompanijų atstovais ir iszejo 
isz mitingo.

Mainieriu kontraktas užsi
baigia Birželio (June) trisde- 
szimta diena. Jeigu Lewisas ne
susitaikins su kompanijomis 
priesz tai,- tai galima tikėtis kad 
mainieriai vėl straikuos.

Lewisas sako kad kompani
jos suardė visa susirinkimą ir 
kad dabar kompanijų atstovai 
turi atsakyti, jeigu kitos strai
kos invyks.

Mainieriai su savo bosu Le- 
wisu jau du sykiu buvo nubaus
ti teisme. Ir dabar mainieriams 
uždrausta straikuoti del asz- 
tuonios deszimts dienu. Bet jei
gu naujo kontrakto nebus tai 
valdžia turės dar kita toki už
draudimą ant mainieriu uždėti.

Charles Sawyer, buvęs 
Amerikos Ambasadorius 
Belgijoje, ir dabar būdamas 
advokatas Cincinnati mieste, 
buvo Prezidento Trumano 
paskirtas kaipo naujas Pre
kybos Sekretorius. Jis užima 
W. Averell Harriman vieta, 
kuris buvo paskirtas kaipo 
ypatingas, specialus Ameri
kos Ambasadorius visoms 
szesziolika tautoms, kurios 
dalyvauja in Amerikos nu
statyta Europos atstatymo 
tvarka ir programa.

VAISKAS PRIESZ
STRAIKUOJANCZIUS

PASZOVE
SALIUNINKA

■ »

CHICAGO, ILL. — John Ca- 
rotenuto, 38 metu amžiaus sa- 
liuninkas, kurio saliunas randa
si ant 1903 Blue Island Avenue 
buvo biski sužeistas nuo szuvio 
isz revolverio.

Jis sako kad du kostumeriai 
užėjo in jo saliuna iszsigerti. 
Jiedu pradėjo ginczytis ir bar
tis ir gyva lerma šukele. Tada 
jis abiem pasakė iszeiti. Jiedu 
iszejo, bet už keliu minucziu 
vienas isz j u sugryžo, iszsitrau- 
ke revolveri ir paleido szuvi in 
ji.

— Fred Bennett, 31 meto 
amžiaus, su savo žmona Berni
ce, 30 metu amžiaus, iszejo pa- 
baliavuoti. Jiedu susitiko kita 
žmogų kuris teipgi nebuvo 
prieszingas biski pabaliavuoti. 
Visi trys ėjo per saliunus, viena 
po kito aplanke, kaip stacijas. 
Po viso to baliavojimo, jie par- 
sibaladuojo namo labai vėlai. 
Prie duriu abudu vyrai susigin- 
czino ir susipesze. Tas sveczias 
ir baliavojimo draugas iszsi- 
trauke revolveri ir paleido szu-

SOUTH ST. PAUL, MINN. 
— Valstybine kariuomene bu
vo iszszaukta ir Gubernato
riaus pasiunsta numalszinti 
darbininkus kurie straikuoja ir 
neleidžia kitiems dirbti.

Darbininkai kurie dirbdavo 
prie mėsos gaminimo jau ilgai 
kai straikuoja. Daug isz tu dar
bininku gryžta ar nori gryžti in 
savo darbus, nes jiems tos strai
kos insipyko. Bet kiti ju nelei- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SUSIKIRTIMAI IR
ŽMOGŽUDYSTES

Straikuorius Nužudytas 
Darbininke Sužeista

WATERLOO, IA. — Vienas 
straikuojantis darbininkas bu
vo ant smert nuszautas ir viena 
mcteriszke sužeista prie Rath 
fabriko, kur darbininkai kurie 
mesa gamina jau keli menesiai 
kai straikuoja.

Policijantas Glen McKinney 
sako kad nuszauto darbininko 
vardas buvo William Farrell, 
keturios deszimts metu amžiaus 
isz Dunkerton. Moteriszkes, ku
ri buvo sužeista, vardas yra 
Mrs. Margaret Graheim, trisde- 
szimts keturiu metu amžiaus. Ji 
buvo nuvežta in ligonbute.

Policija sako kad vienas dar
bininkas kuris nestraikavo, Ro
berts, važiavo in darba. Strai- 
kuoj autieji darbininkai jo au
tomobiliu sustabdė ir pradėjo 
stumti atgal. Jis savo automobi
liu pasuko ir jau buvo pradėjęs 
važiuoti atgal kai straikuoj au
tieji darbininkai vis seke jo au
tomobiliu.

Jis tada prasidarė savo auto- 
mobiliaus Įauga, iszkiszo revol
veri ir paleido szuvi stacziai in 
William Farrell veidą. Farrell 
krito ant vietos negyvas.

Klausk patarima pas žmogų 
kuris yra doras ir turi sanžine, 
jieszkck mokslo pas geresni už 
save, negu turėtum eiti pagal 
savo supratima.

LINDBERGH

Dvideszimts Vienas 
Metas Atgal, Isz New 

York In Paryžiu

NEW YORK, N. Y., —
| 1927 metuose, Gegužio (May) 
j dvideszimts pirma diena Char
les Lindberghas perskrido per 
Atlantiko mares isz New York 
in Paryžiu. Sziandien tokia ke
lione visas paprastas dalykas, 
bet tada tai buvo beveik ste
buklas.

Lindberghas buvo pirmuti
nis pats vienas perskristi sker
sai mares. Visi laikraszcziai 
pilnus puslapius prięasze apie 
ta drąsuoli kuris dryso pats 
vienas su prastu croplanu skris
ti taip toli.

Lindberghas tapo didvyriu, 
visi ji ant ranku nesziojo. Bet 
paskui aplinkybes tokios susi
darė kad Lindbergas kelis sy
kius prasitarė ar prasiszoko 
apie politikos ir tarptautines 
dipliomatijos klausimus ir savo 
garbinga varda prarado.

Bet visgi reikia pripažinti 
kad jis drąsu ir svarbu darba 
atliko kai jis skrido skersai ma
res. Dabar keli szimtai eropla- 
nu kasdien skrenda skersai At- 
lantika ir Pacifika, bet Lind- 
berghui buvo garbe kad jis bu
vo pirmutinis.

Musu Lietuviai drąsuoliai, 
Darius ir Girėnas skrido isz 
Amerikos stacziai in Lietuva, 
bet jiemdviem del dar iki sziai 
dienai neiszaiszkintu aplinky
bių nepasiseke.

Pamokino Komunistus

2500Kareiviu Pa
siunsta Priesz Ne-
norinczius DirbtiJ

Mainieriu Bosas John Lewis
I

RengiasiPrie Kitu Straiku; Gan-, 
dai Eina Kad Amerika Sudarys 
Kariszka Sutarti Su Europos 
Krasztais; Bankos Vis Mažiau 

Pinigu Skolina Biznieriams 
__________ 4-- - :

vi. Fred Bennett sukniubo 
prie duriu.

Jo žmona sako, kad ji nei 
vardo nei pavardes to jųdviejų 
draugo nežino. Policija dabar 
jieszko žmogaus vardu Juozas.

SKAITYKITE “SAULE”

Po visa svietą Komunis
tai sudarė milžiniszkas paro
das per savo szvente, Gegu
žio Pirma Diena, kuri yra ir 
vadinama “Rauduona Die
na.” Bet Francuzujoje' Ko
munistams visai nepasiseke. 
Generolas Charles de Gaulle,

pasimokinęs isz Komunistu, 
savo žarų ir tuos Komunistus 
pamokino. Kai Komunistai 
triukszmingai renge savo pa
rodas, in kurias jie sugebėjo 
patraukti tik apie dvide
szimts tukstancziu žmonių, 
Generolas Charles de Gaulle

surengė savo paroda, kurioje 
dalyvavo daugiau negu szim- 
tas tukstancziu.

Czia, Generolas Charles de 
Gaulle sako prakalbas in sa
vo partijos rėmėjus, kai Ko
munistai pyko ir szirszo, bet 
nieko negalėjo padaryti.

WASHINGTON, D. C. — Dabar jau bus 
treczias sykis per toki trumpa laika, kada 
unijos vėl reikalauja daugiau mokėti. Apie 
tris milijonai darbininku dabar reikalauja 
ar reikalaus didesniu algų.

Bet dabar jau unijos vadai ne taip 
greitai nutaria straikuoti, ilgiau derinasi ir 
ilgiau laukia. Daug uniju dabar atnaujina 
savo kontraktus. Kitos unijos nustato diena 
kada iszeis ant straiku ir paskui ta diena 
atideda ir stengiasi derintis.

Plieno fabrikantai stacziai nesutiko pa
kelti algas, bet atpigino geleži ir plieną. 
Plieno ir geležies darbininku CIO unija 
yra pasižadėjus per vienus metus nestrai- 
kuoti. Dabar darbininkams nepatinka, bet 
apie straikas nei neszneka.

Straikuoti sziandien jau neužsimoka. Dar
bininkai kurie prie mėsos dirba ir galvi
jus skerdžia, kurie per tris menesius strai- 
kavo, jie gal gaus deszimtuka ant valan
dos daugiau. Jiems ims kelis metus kol 
jie atsigaus visus tuos pinigus, kuriu jie 
neteko per tokias ilgas straikas. Unija czia

X 

turėjo vis daugiau ir daugiau savo žmo
nių palaikyti prie tu fabriku- kad neinlei- 
dus kitus darbininkus dirbti, nepaisant strai
ku. Beveik visi darbininkai dabar nori gryžt in 
savo darbus ir pamirszti apie straikas.

Unijos dabar su fabrikantais isz anksto 
susitaria ir susitaiko be straiku. Tie dar
bininkai kurie straikuoja dabar mažiau gau
na negu gavo pernai ar užpernai. Pirmiau 
beveik visi gavo apie asztuoniolika centu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKA
NEDUODA ŽYDAMS

GINKLU

WASHINGTON, D. C. — 
Ameerikos Sekretorius, George 
C. Marshall sako kad musu 
krasztas vis laikysis savo nusi
statymo, kuris uždraudžia 
siunsti ginklus Žydams Palesti
noje. Jis sako Amerika nepa
keis savo nusistatymo kol Tau
tu Sanjunga nenutars ka dabar 
reikia daryti apie ta Palestinos 
klausima.

Jis sako kad augszti valdi
ninkai Amerikoje tariasi ne tik 
Žydams, bet ir Arabams už
drausti ginklus, bet niekas ne
bus nutarta pirm negu Tautu 
Sanjunga ka aiszkaus pasakys.

Anglijos valdžia vis siunczia 
ginklus Arabams.

Kongresmonas Arthur G. 
Klein, Demokratas isz New 
York sako kad laužo visas su
tartis ir nesilaiko Tautu San- 
jungos nusprendimo nesiunsti 
Arabams ginklu priesz Žydus. 
Jis sako kad visi tie nesusipra
timai ir visas tas karas Palesti
noje yra Anglijos valdžios su
rengtas.

Amerikos atstovai Tautu 
Sanjungoje reikalauja kad bu
tu iszleistas griežtas insakymas 
Žydams ir Arabams liautis ka
riavę. Bet Anglijos atstovai ne
sutinka; jie sako kad tokis in
sakymas daugiau visus inpy- 
kintu ir kad nei vieni nei kiti jo 
nepaklausytu. O Tautu Sanjun
ga neturi nei jiegos nei galimy
bes tokius instatymus privers
tinai invykdinti. Belgijos ir Ki
nijos atstovai pritaria Anglijai 
ir sako kad Žydai neturėjo jo
kio ingaliojimo paskelbti kad 
Palestino žeme yra dabar Žydu 
tauta, Žydu krasztas.

Anglija nenori pripažinti ta 
nauja Žydu kraszta, nes jeigu ji 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
yra priesz teisybe ir priesz vi
sas tiesas.

Nei tas Amerikos laiszkas So
vietams, nei Sovietu džiaugs
mas nereisžkia kad santykiai 
dabar geresni tarp Rusijos ir 
Amerikos ir nereiszkia kad ka
ro pavojus jau pradingo.

, Kompanijos dabar rengiasi 
kreiptis in teismą ir pareika
lauti kad tos pensijos butu su
mažintos.

Apsiginklavimas mums da
bar kasztuoja apie vienuolika 
bilijonu doleriu, $11,000,000. O 
už trijų ar penkių metu du sy
kiu tiek kasztuos.

Net ir ta komisija prisipaži
no kad szimtas doleriu ant me
nesio gal yra per daug. Galimas 
daigtas kad ta pensija bus la
bai sumažinta.

reikia daug inteligentiniu jogu 
invairiems lietuvybės darbams: 
parapijoms, spaudai, paszclpai, 
draugijoms ir reikia kovai už 
Lietuvos nepriklausomybe tin
kamu jegu. Reikia ir naujos lie
tuvybės dvasios. Be to, musu 
Amerikos ^Lietuviu troszkimas 
visa laika buvo ir yra lietuviu 
tautai pagelibeti daugiau in
di eg’ti Amerikos dvasios.

Vaiskas reikalauja dvieju 
milijonu kareiviu. Tiek karei
viu negalima Amerikoje gauti 
isz savanoriu, nž tai reikes imti 
vyrukus in vaiska.

a .į x ——::--------
Jau eina gandai kad Ameri

ka vėl ims ‘1 skolinti ’ ’ duoti ka- 
riszkus laivus ir ginklus vi
siems krasztams kurie nėra po 
Rusijos intaka, kaip buvo da
roma. priesz Pirmaji Pasaulini 
Kara priesz Vokieczius.

szimtukas ant tono anglių del 
tu pensijų. Jeigu kompanijos 
priparodys kad deszimtukas 
per mažai, tai teismas ingalios 
imti daugiau ir tada anglys da 
labiau pabrangs. O jeigu ang
lys labiau pabrangs tai daugiau 
žmonių ims vartuoti aliejų vie
toje anglių, ir mainieriai, mažu 
pamažu atstums nuo savos dau
giau ir daugiau kostnmeriii. 
Mažiau ir mažiau augliu reikės, 
ir mažiau ir mažiau mainieriu 
mainose reikes.

BRITU VIRTUOSE
KOVO MENESIO

16,485 LIETUVIAI

kyklose 1,715 mokiniu 131 mo
kytojas; Amatu mokyklose 319 
mokiniu 42 mokytojas; Gimna
zijose 888 mokiniu 25 mokyto
jas; Baltu Universitete 124 stu
dent 45 profesorių; Vokiecziu 
Universitetuose 262 student.

Tiems tremtiniams teberei- 
kia visokeriopos pagelbos, ja 
praszome siusti ir toliau: Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc., 105 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y.

BROOKLYN, N. Y. — 1— 
B ALF ingaliotinio L. Dymszos 

Kovo 
84-se 
buvo

1,187

Kiti gandai eina kad Ameri
ka sudarys kariszka sutarti su 
Europos krasžtais, pasižadėda
mi stoti in kara, jeigu kuri isz 
tu tautu butu Rusijos užpulta.

. r Nauji kariszki eroplanai jau 
dabar yra siuneziami in Euro
pa.

Mainieriu bosas, Lewisas jau 
dabar rengiasi prie kitu strai- 
ku. Paprastas darbininkas, 
mainerys nenori jokiu streiku, 
bet jis visai balso neturi savo 
unijoje. Jis yra tikras vergas ir 
turi szokti taip kaip Lewisas 
nori.

Daktarai, gydytojai gal ne
bus imami in vaiska; bet armi
jai labai reikia dantistu ir keli 
szimtai bus paimti.

Geležinkeliu darbininkai su
streikavo, bet jie pasimokino 
isz mainieriu boso klaidu ir ne- 
dryso pasiprieszinti priesz val
džia, kaip Lewisas pasiprieszi- 
no ir.presiszoko. Kai teismas 
uždraudė streikuoti geležinke
lio , darbininkai nestraikavo 
nors jiems baisiai nepatiko. Bet 
jie pasimokino isz Lewiso.

Darbininkams dabar rojus. 
Darbo visiems yra. Algos dar
bininkams bus didesnes, visi 
daug daugiau uždirbs, bet visi 
daug daugiau už viską mokes. 
Isz visa to bus tai kad darbi
ninkas turės daug daugiau pi
nigu, bet daug mažiau už tos pi 
nig'us gales pirktis.

Atvykusieji Tremtiniai 
Ir Senieji Amerikos 

Lietuviai

Studentai Evangelikai 
Dėkoja BALE Ir Jo 

Pirmininkui

Mainieriu bosas pareikalavo 
ir dabar giriasi kad jis gavo 
pensijas savo darbininkams 
mainieriams. Jam tas prasiszo- 
kimas kasztavo dvideszimts 
tukstaneziu doleriu ir mainie
riams kelis milijonus. Ir sztai 
ka jie gavo. Pensijos mainie
riams buvo paskirtos, bet nei 
vienas mainierys negaus 
pensijų kol keli klausimai 
keblumai bus iszaiszkinti.

Kiekvienas Lietuvis visuo
menes veikėjas laukia daugiau 
Lietuviu isz Europos. Amerikos 
Lietuviams jie reikalingi ir 
naudingi. Amerikos lietuviams

praneszimu, 1948 m. 
(Mar.) 1 d. Britu Zonos 
stovyklose Vokietijoje 
16,485 Lietuviai.

Už stovyklų ribų yra 
Lietuviai be DP teisiu,
iki sziol Britu Zonoje yra Ma
žosios Lietuvos Taryboje užsi
registravusiu 5,300 Klaipėdos 
Kraszto ir Prusu Lietuviu. „Tuo 
budu viso 22,972 Lietuviai 
tremtiniai.

Visu tremtiniu Britu Zonoje 
Kovo 1 d., buvo 206,407 asme
nys (ju tarpe 92,241 Lenku, 
32,504 Latviu, 28,220 Ukrainie- 
cziu ir 7,935 Estai).

2— Emigravo isz Britu Zo
nos Sausio (Jan.) menesio bė
gyje 315 Lietuviu (94 iszvyko 
in Anglija, 94 in Australija, 113 
in Kanada). Vasario (Feb.) 
men., emigravo 218 Lietuviai: 
(118 in Didžiąją Britanija, 75 
in Kanada, 11 in Prancūzija).

3— Repatrijavo isz Britu Zo
nos Sausio (Jan.) men., bėgyje 
22 Lietuviai (37 Latviai, 2 Es
tai). Vasario (Feb.) men., re
patrijavo 35 Lietuviu, 46 Lat
viai ir 5 Estai.

4— Iki 1948 m. Kovo (Mar.) 
1 d., skreningo komisijų ap
klausinėti 9,627 Lietuviai. Ju 
tarpe neglobotinu 68 asmenys. 
Viso Britu Zonoje apklausinėta 
93,864 asmenys. Neglobotinu 
rasta 693 asmenys.

5— 1948 m. Kovo 1 d., Britu 
Zonoje buvo 4,367 moksleiviu: 
Kindergartenuose 1,059 vaikai 
ir 61 auklėtojas; Pradžios mo-

Pabaltijo Universitetas Ham
burge, Lietuviu Studentu, 
Evangeliku Būrelis, Germany 
24b/Pinneberg.

BALE’o Pirmininkui Kun. 
Koncziui!

Didžios Krikszczioniu Szven
tes -— Kristaus Prisikėlimo 
proga, mes Pabaltijo Universi
teto Lietuviai studentai Evan
gelikai su dėkingomis szirdi- 
mis, giliai suprasdami ir in ver
tindami Tamstos taip sunku ir 
nepaprastai svarbu benamiams 
tremtiniams szelpti Krikszczio- 
niszka darbą, siuneziame Jums 
ir drauge visiems musu bro
liams ir sesėms Amerikos Lie
tuviams nuoszirdžiausius svei
kinimus ir geriausius linkėji
mus ! Telaimina Vieszpats Die
vas Jus visus ir Jusu kilnu 
krikszczioniszku szirdžiu di
džius darbus!

pas. Pirmininkas ir Sekrc.
1948 m., Velykos.

DARBAS AMERIKO
JE; PIRMA UNIJU 

UNIJA
Yra Tai Treczias Straipsnis 
Apie Darbo Judėjimo Istorija

NEW YORK.— Naminis Ka
ras is sekami 15-20 metu paden
gia svarbu laikuose organizuo
to darbo istorijoj Amerikoje. 
Isz visu pusiu unijas grėsė. Bu
vo sunku iszsilaikyti. Ypacz

per Namini Kara kainos kilo, '♦ 
pelnas auksztas, bet darbininku > 
algos buvo žemos. $

Szis darbininku neapsižiure- 
j imas ragino darbo vadus pad- 
vigubinti pastangas organizuo- ? 
ti daugiau vietiniu amatu uni- ? 
ju ir perorganizuoti kitas. Daug S 
darbo tam tikslui paszvesta ir > 
skaiezius uniju sziaurinese vai- S 
stijose padaugintas nuo 80 uni- > 
ju 1863 metuose iki 270 uniju > 
1864 metuose. z

1864 metuose Kongresas pra- | 
vede instatyma, kuris pavėlino < 
žmones daryti kontraktus sve- < 
timose szalyse ingabenami dar- < 
bininkus in Suvien. Valstybes, < 
tikslas buvo kad immigrantas < 
dirbs ilgesnes valandas už ma- < 
žesne alga negu Amerikos dar- ] 
bininkas. (Instatymas buvo Į 
atszauktas, bet praktika veike į 
per 20 metu ir,labai daug immi- ' 
grantu isz Sziaures Europos at
vyko). Ir su insteigimu nauju 
fabriku miestuose prie Didžių
jų Ežeru ir Mississippi Valley 
dideli būriai darbininku atvy
ko czion.

1864 metuose, szie kiti ypa- 
tai paakstino pastangas sujung
ti invairius amatu organizaci
jas in tautine federacija; pirma 
tokia pastanga in trisdeszimts 
metu. William H. Silvis, isz 
Moulder’s Union, darbo vete
ranas ir idealistas, padėjo in- 
steigti trumpai-egzistuojanezia 
International Industrial As
sembly 1864 metuose ir vėliau 
insteigti National Labor Union 
1866 metuose. National Labor 
Union buvo liuosa federacija 
miestu centralu (asemblejos 
vietiniu miestu uniju) ir tauti
niu ir vietiniu uniju ir keliu so
cialiu reformos organizacijų. 
Jos programa reikalavo 8 va
landų diena (landų diena ne (ne 
tu dienu 10-20 valandų diena). 
Reme insteigima uniju naujai 
iszlaisvintiems juodukams. Bet 
National Labor Union pasikei
tė pradėjo remti iszdirbyscziu 
kooperatyves ir 1872 metuose.

Tuom metu Suvien. Valsty
bėse unijos turėjo 300,000 na
riu bet tas parodo tik maža da
li Amerikos darbininku. Fo 

J 1873 metuose blogimo darbo

E. T. EVERETT & SONS
Didžiausi Iszdirbejai 

Paminklu Ir Kryžių 
138 E. South St., Mahanoy City

Ateikite ir pamatykite musu 
parodymą.

Geresnis darbas už žemesnes 
prekes.

Naujausios Iszdirbystes.

Kreipkitės pas mus ypatisz- 
kai arba per telefoną, o pri
siusime musu agenta in jusu 

namus.

OFISAI:

Mahanoy City,
138 E. South St., Tel. 2
Shenandoah,
Prie Kapiniu. Tel. 2-0334
Frackville, 
Oak & Centre Sts. Tel. 25

mas straipsnis lies Knights of 
Labor ir American Federation 
of Labor. —C.

nariu buvo tik 50,000. Blogimo 
darbo sulaikė pastangas ketu
riu stipriu amatu uniju susivie
nyti darbo jiegas pagal nauju
linijų. Ir prasidėjo ilgos, karsz- , 
tos ir triukszmingos iszdirbys
tes iszbuvimos. Iszdirbystiszki 
darbininkai pradėjo streikuoti. 
Cigaru-gamintojai, tekstiles 
darbininkai, geležies darbinin
kai, angliakasiai ir kiti asztriai 
kovojo sulaikyti algų numuszi- 
ma. Geležinkeliu straikos isz- 
sauke federalius ir valstijų ka
reiviu.

Pennsylvanijos kietos ang
lies distriktuos daug angliaka
siu, pasipiktinę sanlygoms in- 
sirasze in “Molly Maguires,’’ 
Airiu slapta organizacija, kuri 
vartojo baisus budus priesz 
darbdavius ir naujai atvyku
sius darbininkus.

Su sloginimas laiko pabaiga, 
amatu unijos buvo demorali
zuotos ir darbo vadai jau užma-, 
nymo politines instatymos 
Gerbūvis suugryžo ir darbo va
dai, matydami ka organizavi
mas reiszke bizniui ir industri
jai pradėjo sustiprinti savo or
ganizacija. Ir jau neprityru- 
sieji darbininkai pradėjo loszti 
svarbia role darbo judėjime. 
Nauji vietiniai skyriai buvo or- 
nizuoti. Buvo 18 tautiniu uni
ju ir 9 naujos insteigtos. Seka-

“SAULE” YRA
GERIAUSIA 

DOVANA!

Stebuklingas Gegužio Menesis
Jokime In Jomarka!

i. Pirm neg mainieriai gaus
Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Gegužio menesyje žolele 
žalesne, girele geresne ir mer
gele gražesne ir saldesne. ‘ 
Karsztas kraujas teka karsz-

tu 
ir

cziau. Bernužėlio akys rieps- 
ta, rankos dreba, szirdis pla
ka dar smarkiau.

ežius, bėga, spiegia iszsigan- 
dus.ta 

szimtine ant menesio, reikes 
daug visokiu klausimu ir nesu
sipratimu iszaiszkinti ir iszly- 
ginti.

Visoms bankoms buvo pra- 
neszta kad joms nevalia iszmo- 
keti tu pensijų isz to trisde
šimts keturiu milijonu dole
riu iždo, jeigu tie czekiai netu
rės Ezra Van Horn paraszo. 
Banka kuri iszmokes pinigus 
be to paraszo turės pati tuos pi
nigus iszmoketi. O Ezra Van 
Horn nepasiraszys nei ant vie
no tokio pensijos czekio.

Ponas Van Horn, kuris buvo 
treczias asmuo ant tos komisi
jos; apie. mainieriams pensijas 
sako kad jis savo vardo nepasi- 
r aszys pakol valdžia ir teismas 
sutiks ant tu pensijų. O kompa
nijos dabar patraukia ta komi
sija in teismą ir sako kad visi 
tie nusistatymai ant tu pensijų

Kompanijos eina in teismą ir 
sako kad negana imti tik de-

H
K?

it i ^3*

Anais laikais, o ypacz 
Lietuvoje, visi, kas tik gyvas 
jodavo ar važiuodavo ar pes- 
czias eidavo in jomarka.

Czia, szitame paveiksle, 
‘ ‘ Konduktorius ’ ’ Chicago 
North Western geležinkelio 
inteikia Prezidentui Truma- 
nui senoviszka pakvietimą 
dalyvauti tame iomarke Chi
cagos mieste. Panele Norma

Sykes atvaizduoja budingus 
keleivius, kurie anais laikais 
drysdavo keliauti ant gele
žinkeliu.

Pirmutinis traukinys, ku
ris važiavo in vakarus isz 
Chicagos bus iszstatytas ant 
parodos per szitas szventes 
kurios invyks Liepos, (July) 
dvideszimta, ant Chicagos 
ežero pakrantes.

f f. I "z//*4M** — i

Sztai mergele, mergužėle, 
eina per girele, neszasi prisi- 
skynus gražiu gėlėliu visa 
pintine. Kam ji nesza mes ne
žinom ii- nepaisom, bile tik ji 
nesza, nes gėlės gražios, graži 
ir mergele

Kas iszgelbes mus merge
le? Kas apgins ja nuo bite
les? Nugi bernužėlis, dobilė
lis, szeivakojis kavalierius.

Tik sztai isz kur-ne-kur 
pasipynė ir bitele. Tai bitelei 
rupi ne mergele, bet gelele; 
mergele ta bitele tik pama-

Viskas jau dabar tvarkoj. 
Tai bitelei dovanota, bernu
žėliui atmokėta. Toks tai yr’ 
pavasaris, kai jaunieji deka- 
voja ir bitelei ir gelelei.

Seeding time on the farm calls for the 
use of strong, pure seed able to meet 
weather and pest attacks and still come 
through with a good harvest. United 
States Savings Bonds are like good re
liable seed. They grow a crop which can 
be left to full, rich maturity in ten years 
at the rate of $4 for every $3 invested. 
Take a tip from the wise farmer who is 
storing up a crop of security by invest- ■ 
ing now in Savings Bonds. He is growing 
more money, security for himself and 
his family and security fi.r his country. 
Your security is America’s security.

' U. S. Treasury Deįartmerrt

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

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. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

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

Mahanoy City, Pa.

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.
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Sziurpulinga Pasaka
po piet visi iszejom in antlu-1 

bi. Priesz mus Viduržemio 
juros visame pavirsziuje nebu
vo mažiausio judėjimo, tik di
delis ramus menulis spindėjo. 
Didelis laivas plauke* palikda
mas didele juodu durnu gyvate 
danguje, kuris buvo tartum 
prisėtas žvaigždžių, o užpaka
lyj musu visai baltas vanduo 
sujudintas smarkiu sunkaus 
laivo plaukiniu putojo, sukosi 
ir taip spindėjo, tartum menu
lio szviesa ten viro.

Mus buvo szeszi ar asztuoni 
'žmones, visi tylėjom sužavėti, 
žiūrėdami in tolima. Afrika, 
kur mes plaukėm. Vadas, kuris 
rūke cigara tarp musu, staiga 
pradėjo tęsti popietini pasikal
bę jima.

— Taip, asz tarėjau baimes 
ta diena. Mano laivas buvo sze- 
szias valandas insibedcs in uo
la, kur plako vilnys. Laimei, in 
vakara mus paėmė vienas Ang
lu angliakasis, kuris mus pama
te.

Tada auksztas žmogus, žal
variniu veidu, rinitas vienas tu, 
kurie yra apvažiuoja daug neži
nomu krasztu tarp nuolatinio 
pavojaus, kurio ramiam žvilge
sio gilumoj galima, pastebėti 
kaž ka stėbetino, ka jis buvo 
mates; vienas tu, kurie buvo už
sigrūdinę narsumu pirma, karta 
prakalbėjo.

— Tamsta sakai, vade, kad 
turėjai baimes; asz netikiu, asz 
netikiu! Tamsta klysti del žo
džio ir del jausmo, kuri patyrei. 
Energingas žmogus niekuomet 
nejauezia baimes priesz atei
nant nelaimei. Jis yra sujudin
tas, neramus, bet 'baime yra vi
sai kas kita.

Vadas szypsodamas tarė:
— Asz tamstai sakau, kad 

asz jaueziau baime.
Tada žalvarinio veido žmo

gus tarė.
— Leiskite man paaiškinti. 

Baime (net labiausia narsus 
žmones gali jausti baime) tai 
yra kaž kas baisaus, sunkus 
jausmas tartum sielos atskili
mas, baisi szirdis drebulys apie 
ka. tik atminus, jau apima žmo
gų neramumo sziurpuliai. Bet 
to nejaueziama, jeigu esi narsus 
nei priesz ataka, nei priesz ne- 
iszvengiama mirti, nei priesz 
visas kitas žinomas pavojaus 
nelaimes: tai jaueziama. kai ku
riais neatsitikimais, priesz pa
voju kada yra kažkas paslap
tingo. Tikra baime tai tartum 
prisiminimas paslaptingo pavo
jaus, kuris buvo kitados žmo
gus, kuris tiki kad po mirties 
gali vaidintis ir kuris mato 
nakti regėjimus, prietaringas 
žmogus turi suprasti baime vi
soj jos pilnumoj.

Asz jaueziau baime vidurdie
ni priesz kokia deszimts metu. 
Asz vėl pajutau pereita žiema 
viena Gruodžio menesio nakti.

Vienok man teko pergyventi 
daug nuotikiu, daug pavojaus, 
kur rodėsi jau net mirtis buvo 
neiszvengiama. Asz daug kartu 
musziausi. Vagys mane paliko 
mireziai. Mane nuteisė Ameri
koje, kaip sukilėli pakarti ir 
iszmesti jūron nuo laivo palu 
bos Kinu pakraszcziuose. Kiek 
viena karta maniau jau esąs 
žuvęs ir tuojaus sutikdavau su 
tuom be didelio susigraudinimo 
ir gailesczio.

Bet baime tai ne tas.
Asz ja pajutau Afrikoje. Vie

nok ji yra sziaures duktė; sau

le ja iszsklaido, kaip miglas. 
Gerai insidemekite tai. Rytu 
gyventojai nebrangina savo gy
vasties; jie visuomet pasiryžę 
jos nustoti; szviesiomis nakti
mis jie nejauezia tamsiu nera
mumu, kurie yra szaltu krasztu 
gyventoju galvose. Rytuose ga
lima pažinti sukilimą bet ten 
nežinoma yra. baime.

Ir sztai kas su mumis atsitiko 
sziaures Afrikos kraszte.

Asz jojau per didžiausias ko
pas Gurgia pietuose. Tai ten 
yra stebėtinas krasztas. Jus ži
note smėli, nesibaigiamų oke
ano krantu smėli. Insivaizduo- 
kite okeana, kuris virto smėliu 
siaueziant uraganui, insivaiz- 
duokite ramia audra geltonu 
dulkiu bangu. Jos yra auksztos, 
kdip kalnai, tos bangos nely
gios, invairios, pakilusios visai 
kaip insisziausiusios vilnys, bet 
da didesnes už jas, jog bėga 
cziurlendamos. Karszta pietų 
saule pila savo ugnine sziluma 
ant tokios inpykusios juros, ir 
nėra mažiausio judėjimo. Rei
kia. užlipti ant tu aukso pelenu 
bangu nusileisti, vėl užlipti ir 
vėl lipt be paliovęs, be atilsio be 
jokio pavėsio. Arkliai prunksz- 
czia, inklimpdami iki keliu, 
slysta, stumdami vienas kita 
nuo aukszto kranto.

Mes buvom du draugai lydi
mi asztuoniu Arabu ir keturiu 
kupranugariu, su ju palydovais 
(vežėjais). Mes visai nekalbė
jom apimti karszczio ir nuovar
gio ir slopinami troszkimo toj 
karsztoj dykumoj. Staiga vie
nas žmonių suriko; visi sustojo 
ir mes laukėm nesijudindami, 
apimti neiszaiszkinamo atsiti
kimo, kuri tik žino keleiviai 
tuose krasztuose.

Nelabai toli nuo musu, neap- 
ribotoj kriptyj buvo girdėtis 
būgno garsas, paslaptingas dy
kumos būgno garsas; jis skam
bėjo aiszkiai tai labiau, tai silp
niau, sustodamas ir vėl pradeg
damas savo svajonine baisa.

Iszsigande Arabai žiurėjo 
viens in kita, ir vienas ju Ara- 
biszkai tarė: “Mirtis mums.” 
Ir sztai staiga mano bendrake
leivis, mano draugas, beveik 
mano brolis, krito nuo arklio 
galva pirmyn, saules smūgio 
isztiktas.

Ir isztisas dvi valandas, kaip 
asz veltui bandžiau da iszgelbe- 
ti ji, vis tas bugnogarsas nenu
stojo skardejes, ir mano ausyse 
buvo vienodas, nesuprantamas 
užimąs, kuris nuolat vis,mainė
si; asz pajutau savyje baime 
tikra baime biauria baime, del 
to mylimo lavono esant toje 
skylėjo, kame svilino saule tarp 
keturiu smėlio kalnu, o nežino
mas atgarsis mums nesze nuo 
200 lieues, nuo viso Francuzu 
kaimo smarku būgno skarda.

Ta diena asz pajutau, ka 
reiszkia jausti baime; asz ja da 
geriau atjaueziau kita karta.

Vadas pertrauke ji:
— Atsipraszau, tamsta, bet 

tas būgnas? Kas jis buvo?
Keleivis atsake:
— Asz nieko apie ji neži

nau. Ir niekas nežino. Karinin
kai dažnai iszgirde szi nepa
prasta užima, mano kad tai pa
didėjęs, sustiprintas atgarsis, 
nepaprastai iszpustas smėlio 
lygumuose, vėjo neszamas smė
lio lygumuose, vėjo neszamas 
smėlio grūdelis, kuris atsimu- 
sza in sausos žoles krūva; vi
suomet pastebima, kad tai atsi

tinka netoli mažu saules iszde- 
gintu augalu, kurie yra kieti 
kaip pergamentas.

Tas būgnas tai tik savo ru- 
szies garsu stebuklas. Tai ir 
viskas. Bet apie tai asz sužino
jau tik vėliau.

* * *
Asz tuoj papasakosiu apie 

antra invyki.
Tai buvo pereita žiema vasa-

Isz Skulkino vieno plieso 
tilipona aplaikiau,

Ir greitai in ten nupleszkejau, 
Nereikejo man daug 

jieszkoti,
Po visa miestą trepsioti, 

Ba isz tolo riksmą girdėjau, 
Kada prie vienos vietos 

priėjau,
Darbe buvo stiklai,

Ir koks vyru batalija, 
pradėjo,

Nes kazyruot norėjo, 
Nuo kito doleri pagriebė,

Ant stalo pastūmė,
Ir buvo riksmo,

Net iszgalvos kraujaus tekejo, 
Ir baisiai stenėjo,

Net gydytojas turėjo darbo 
invales.

* * *
In New Yorka viena vieta 

užėjau, 
Stikleli guzutes isztraukiau, 
Netrukus skausmą pajutau,

Ir vos nenumirau, 
Net viduriai mane pradėjo 

sukti,
Ir ten gurgti,

Per keletą dienas sirgau,
Ir ka tik atsigavau.

Sztai, ten gerymo vietos, 
Kur nusitrucija svietas, 

Mano kojas in ten nepastatysiu, 
Visiems apie tai pasakysiu, 

Kad tokios guzutes negertu, 
Ir in geresni vieta trauktu.

* * *
iSportukai rugoja,

Ir merginas apkalbinėja, 
Kad su jais nenori kalbėti, 

Nei užsidėti,
Tai asz jos užklausiau:

Del ko taip daro?
Del ko tos puikybes isz saves 

. neiszvaro,
Tai man viena mergele atsake: 

Dėduk, musu szirdys to 
nevelina,

Kad mes myle tumėm' toki 
vaikina,

Ka naktimis traukosi, 
Ir po rodliauzes su kitoms 

daužosi, 
Uždarbi savo ant paleistuviu 

praleidžia,
Arba prakazyruoja.

Kaip mes tokius galima mylėti, 
Ir prisiriszima prie ju turėti!

Merginos tokiais vyrais 
biaurinasi,

Ir nuo ju szalinasi, 
Negali kenst tokiu vaikinu, 
Ir ju biauriu pasielgimu.

Vyrai, turite puiku gyvenimą 
vesti,

Saliunoje nesipeszti,
Ne bumaut ir kazyruot, 
Tada merginos jus mylės, 
Ir nieko ant jus nekalbės. 
Ant sziandien bus gana. 

ros žiemiu Francuzijos miszko. 
Naktis sutemo dviem valandom 
ankszcziau, taip buvo tamsus 
dangus. Su manim buvo ūkinin
kas, kuris rode kelia ir ėjo sza- 
le manės siauru vieszkeliu, o 
puszu virszunese inirtes vejas 
staugė ir uže. Tarp stiebu, vir
szunese asz maeziau debesis vė
jo pucziamus netvarkoje, isz- 
krikusius debesis, tartum jie 
bego nuo pavojaus. Kartais, 
smarkiai suužus vėjui, visas 
miszkas susiu'buodavo ir lenkė
si vienon pusėn vaitodamas de
juodamas del skausmo. Sžaltis 
mane greit apėmė nežiūrint, 
kad asz greit ėjau ir sziltai bu
vau apsivilkės.

' Mes turėjom vakarieniauti ir 
apsinakvoti pas miszko sarga, 
kurio namelis jau buvo neper- 
toli nuo musu. Asz vaikszczio- 
davau ten medžioti.

Mano bendrakeleivis protar
piais pasižiūrėdavo auksztyn ir 
sakydavo: “Liūdnas laikas!” 
Paskiau jis kalbėjo apie žmones 
kur mes turėjom ateiti. Tėvas 
priesz dvejus metus nuszove 
viena medžiotoja, kuris lankėsi 
svetimuose vietose medžioti ir 
nuo to laiko jis buvo suniuręs, 
tartum ji sloge kaž koks atsimi
nimas. Jo du sūnūs jau vede gy
veno draugėj su juo.

Buvo labai tamsu. Asz nema- 
cziau nieko priesz save, nei ap
link saves ir medžiu garbanos 
susidurdamos nuolat szlamejo 
ir tvoszke. Pagaliau asz pama- 
cziau žiburėli ir mano bendra
keleivis tuojau pabeldė in du
ris. Ploni motoru balsai atsilie
pė. Paskiau užkimęs vyro bal
sas paklausė: “Kas ten eina?’-’ 
Mano bendrakeleivis pasako sa
vo varda. Mes inejom. Tai buvo 
niekuomet nepamirsztinas pa- 
vęilęsjas..

Senas žmogus žilais plaukais 
beproezio akimis, laikydamas 
užtaisyta szautuva rankoje mus 
lauke stovėdamas virtuves vi
duryj, tuo tarpu kai jo dideli 
sūnūs apsiszarvoje kirvais sau
gojo duris. Asz pastebėjau dvi 
klūpėnczias moteris tamsioje 
kerteje, veidais nugryžtais in 
siena.

Buvo pasiaiszkinta. Senis pa
dėjo savo ginklą prie sienos ir 
liepė paruoszti man kambari; 
pasakiau, kadangi moterys da 
vis nesijudino, jis staiga tarė:

— Žinote priesz dvejus me
tus asz nuszoviau žmogų kaip 
tik szia nakti. Pereitais metais 
jis atėjo manes szaukti. Asz jo 
laukiu da szi vakara.

Ir tam, kuris mane prajuoki
no, jis pridūrė;

— Taigi mes ne esam ra
mus.

— Asz ji intikinau, kaip ga
lėjau laimingai atėjės kaip tik 
ta vakara ir pamatęs tos bai
mes regini. Asz papasakojau in- 
vairiu atsitikimu ir pamažu pa
vyko man nuraminti tuos žmo
nes.

Prie krosnies senas szuo, be
veik neregys, tu szunu, kurie 
yra panaszus in žmones kuriuos 
mes pažystam, snaude inkiszes 
snuki in savo kojas.

Lauke audra siautė, daužėsi 
in maža nameli ir per siaura 
langeli slapta prie duru asz pa- 
maeziau staiga suszvitus bežai- 
buojant visa medžiu krūva vė
jo pripustyta.

Nežiūrint visu mano pastan- 
guzasz jaueziau, kad tie žmo
nes giliai buvo iszsigande ir 
kiekviena karta, kaip tik nusto
davau kalbėti, visi jie isztempe 
ausis klausėsi tolumoj. Nuvar
gęs, negalėdamas ilgai mira- 
minti ju kvailios baimes, asz

paprasziau kad nuvesti in kam
bari gulti, kaip staiga senas 
sargas paszoko nuo kėdes, vėl 
pastvėrė szautuva ir iszsigan- 
dusiu balsu suriko:

“ Sztai jis! Sztai jis! Asz jo 
laukiau!”

D\;i moterys kerteje klaupto 
atsiklaupė ir užsidengė ranko
mis, veidus, o sunns vėl pagrie
bė kirvius.

Asz da mėginau jos nuramin
ti, bet užsnūdęs szuo staiga pa
kilo ir žiūrėdamas in-ugni feavo 
žlibom akimis sustaugė taip 
baisiai, kad ta staugimą iszgir
de kaime, vakara turi s/idrebe- 
ti keleiviai. Visu akys sužiuro 
in ji, kuris visai nejudėjo atsi
stojęs užpakalinėm kojomis, 
tartum mate jis koki regini ir 
vėl pradėjo staugti priesz kaž 
ka nematoma, nežinoma, baisu 
be abejojimo, nes visi jo plauk- 
kai buvo pasisziausze. Pamėly
navęs sargas suriko: “Jis ji 
jauezia! Jis ji jauezia! Jis tuo
met ten buvo, kaip asz nuszo
viau ji. Ir dvi moterys iszsigan- 
dusios pradėjo staugti drauge 
su szuniu.

Sziurpuliai mane apėmė. Tas 
reginys, matant ta valanda szu- 
ni toje vietoje tarp iszsigandu- 
siu žmonių padare nepaprastai 
baisaus inspudžio.

Visa valanda nesijudinda
mas slauge szuo: Jis staugė 
tartum sapne nujausdamas kaž 
ka neramus, ir baisi baime ma
ne apėmė visa: Baime del ko ? 
Ar asz žinau? Tai buvo baime 
ir visa.

Mes stovėjom sustingo, pa
mėlynavo laukdami baisaus in- 
vykio, klausa intempe nera
miai szirdimi, prie mažiausio 
susibeldimo .pasiruosze pulti. 
Szuo pradėjo suktis kambaryj 
jausdamas sienas aplink ir vis 
staugė. Tas gyvulys mus dare 
beproeziais! Tada, ūkininkas 
kuris mane ten atvėde, puolė 
prie szuns ir baimes apimtas 
iszmcte ji laukan pro duris, ku
rios vede in maža kiemą.

Tuojau jis nurimo, o mes da 
labiau iszsigande, tylėdami lau
kėm. Ir staiga visi vienu kart 
pajutom smarku puolimą: kaž 
kokia esybe prisiglaudė prie 
sienos isz lauko slinko, miszko 
link; praėjo priesz duris, ku
rias rodos jis paeziupinejo dre- 
banezia ranka ir dvi minutes 
nieko nebuvo girdėti, tas laiko
tarpis padare mus beproeziais; 
paskiau vėl sugryžo jis laikyda
mas ir už sienos ir lengvai pa
beldė in'duris, kaip vakai daro

Nepaprasti Kumsztininkai

Czia du, jau ne taip rau
meningi, bet visgi nepaprasti 
kumsztininkai viens kitam 
ketina ausis apdaužyti.

Senatorius Owen Brewster 
Republikonas isz Maine vals
tijos ir Senatorius Allen J. 
Ellender, Demokratas isz 
Louisiana valstijos szposus 
kreczia ir manksztuosi. 

nagais. Staiga galva pasirodė 
pro maža langeli, balta, gau
ruota galva žibamomis akimis 
kaip laukiniu žvėrių. Ir pasi
girdo neaiszkus balsas lyg liūd
nas nusiskundimas.

Didžiausias triukszmas paki
lo virtuvėje. Senis sargas isz- 
szove, o sūnūs tuojaus pribėgo 
ir užkiszo maža langeli stalu. Ir 
asz užtikrinu jus, kad prie to 
triukszmo, kada senis iszszove, 
szuvio paežio asz visai negirdė
jau, asz pajutau toki neramumą 
szirdyje, sieloj ir kūne, kad ro
dos asz krisiu negyvas baime.

Iki auszros mes taip stovė
jom nesijudindami isz vietų, 
negalėdami tarti žodžio, lyg pa- 
misze.

Tik pamate pro langines ply- 
szi dienos siaura spinduli dry- 
som atkraustyti duris.

Prie, sienos, szalia duru se
nas szuo gulėjo iszsitieses, kul
kos perszautu snukiu.

Jis iszejo isz kiemo padaręs 
tvoroje skyle.

Tamsaus veido žmogus tylė
jo, paskiau prabilo.

— Nors ta nakti. nebuvo jo
kio pavojaus, vis dėlto asz ge
riau sutikeziau vėl pergyventi 
visas valandas, kuomet teko su- . . • .Įsidurti su didžiausiu pavojum, 
negu vėl pergyventi isz naujo 
ta viena minute, kada buvo isz- 
szauta in gauruota galva pro 
maža langeli. — M. B.

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

VELNIUKSZTIS IR
“ ABATAS k

'Į'AMSYBIU . dvasia tupėjo 
ant muro sienos, kuri apsupo 

ir saugojo užsiėmusi miestą; ir 
nuo ten, isz savo labai geros 
vietos, žiurėjo in didelius ir ma
žus pakeleivius.

Smakra atremes ant ranku ir 
kulnus iszkeles in ora ir uodega 
tingiai mosuodamas tai in vie
na puse tai in kita, jis snaudu- 
lingai mirkeziojo skaisezioje 
saulutėje, ir žiurėjo in minias 
aikszteje žemiau.

Toli, “prascziau nekaip pra
žuvęs arkangelas” jis iszrode, 
su jo ragais ir kanopomis ir mo- 
suojanezia uodega, kuomet kar
tais jis juokėsi. pasitycziojan- 
cziu linksmumu, kartais jo lu
pos balo isz piktumo.

Pasitaiko tuo keliu praeiti 
abatui, kurio gyvenimas buvo 
leidžiamas atgailoje ir maldoje;

Jie nori gerai iszsimanksz- • 
tyti nes nenori pilvūzais lik
ti. Jiedu tankiai ateina in Se
nates “gymnasium” savo 
kunus mitrinti, nes j u darbas 
toks nuobodus kai jie tik 
prakalbas pyszkina ar prie 
rasžomojo stalelio kelines 
trina, kad jie nori ir savo ku
na iszpratinti ir iszlavinti.

ir jis mandagiai tarė velniuksz- 
cziui, “Laba diena! Kas tu esi? 
Ir ka tu ten veiki?”

Kaip linksmai velniuksztis 
turėjo savo liežuvi iszkiszes! 
Jo pirsztai doge noru padaryti 
ilga uosi! Bet jis žinojo ta aba- 
ta isz seno pagarsėjimo, ir pasi- 
ketino laukti iki tas bus pe- 
czius atsukęs.

Jis mandagiai atsake: ‘ ‘ Asz 
vardo neturiu; tyruose.dirbau 
daug motu; ir ant galo poilsiui 
atėjau in miestą, czia prižiūrėti 
savo valdovo reikalus. ’ ’

Abatas sake: ‘ ‘ Kiek gali būti 
tavo piktu broliu dabar sziame 
mieste?” Velnias prasisziepe 
kraipydamas savo galva: “Isz 
tikrųjų, vOs man yra czia dar
bo. (

Nuo anksti ryto iki vėlai nak
ti, del pagarsėjimo, arba del 
aukso, arba, del prieszo nuga
lėjimo, geri žmones kaujasi, ir 
plianuoja, ir kovoja, ir nereikia 
jiems pagelbos isz ju prieteliu 
žemiau. ’ ’

Liudnu veidu abatas sakė: 
“Isz bažnyežios varpai skamba 
liaupsėms ir maldoms; žmones 
buriasi keliu in ta szventa vie
ta; ar tu nerandi ten darbo del 
savo valdovo?”

‘ ‘ Asz neapkeneziu visu baž- 
nycziu,” atsake velniuksztis; 
“bet ten, gerasis Te ve, nėra rei
kalo man būti; nes gerai parū
pinta sankrova iszsiblaszkymu; 
mados ir paikyste atlieka ta del 
manes.

Bet, jei tu nori žinoti 'kur mu
su kariuomenes apseziai, tirsz- 
tai kaip rasa rytmeczio spindu
lyje, jei nori matyti kur musu 
darbas randasi, eik atgal in ty
rus pasninkauti ir melstis.

Ten yra velniu užgrotyje ir 
chore; velniu darže-, ir uždarže, 
ir kambarėlyje; velniuksztis sė
di ant kiekvieno tropo; vienas 
insikabines in kiekvieno varpo 
barszkala.

Liaupsėse, Auszrineje, Pir
moje ir Treczioje, Szesztoje-, 
Devintoje Valandoje, Miszpa- 
ruose, ir Užbaigime, nuo ryto 
auszros iki vidurnaktie-s varpui 
mes visi randame daugiau ne
kaip gana ka daryti.

Mes budime nakti ties kiek
viena poilsio lova, kuždame 
sapnus in kiekvieno mieganezio 
ausi; tupime ant kiekvienos 
varginamos arba nemigios kru
tinės; padarome kad dangus 
iszrodytu toli, o pragaras arti.”

“Ir kaip sekasi visas tas?” 
Klause abatas. “Kokis yra sie
kis to vargo ir skausmo? Man 
rodos dovana turėtu isz tikro 
būti brangi; kokie yra nuosto
liai, ir koks laimėjimas?”

Tuomet insidrasines, tas vel
niuksztis mirktelėjo in aib&ta; 
pamosuojo savo uodega ir gar
siai nusijuokė: ‘1 Ta paslaptis, 
gerasi Teve, yra lengvai pasa
kyta; mes nelaimejame nusiže
minusiu ir pagauname puiky
bėje pasiputusius. ” — A. K. T.

----- GALAS-----

SKAITYKITE “SAULE”

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Burike 
r 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. . .25f$

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 pnštapiu, .. 20^ 
SAULĘ PUB. CO. Mahanoy City, P«.



’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Ponia Elzbieta Vosiliene 

duktė Milda Markavicziene isz 
Nanticoke ir sūnūs Edvardas ir 
szeimyna isz Wilkes-Barre, lan
kėsi pas ponia Margaricta 
Svirskiene ir szeimyna ant W. 
South Uly., prie tos progos at
lankė ir “Saules” redakcija. 
Acziu visiems už atsilankymu.

— Ketverge apie 2:30 va
landa ryte kilo ugnis Fred 
Brown namuose, Locust Valley. 
Ugnagesiai isz miesto pribuvo 
ir užgesino liepsna.

— Nedelioj, 11-ta valanda 
ryte Szvento Juozapo 'bažny- 
czioje, Kunigas K. Rakauskas 
suriszo mazgu moterystes p-le 
Valeria, duktė pons. Juozapa 
Petrausku, nuo 127 W. Maple 
Uly., su Joseph Trusky, sūnūs 
pons. Joseph Trusky nuo 406 
,W- Spruce Uly. Vestuves atsi
buvo pas nuotakos tėvus ant 
127 W. Maple Uly.

— Lietuviu Moterų Kliubas 
isz Schuylkillo pavieto paauka
vo $1,500 del intaisymo vieno 
kambario su rakandais del 
Good Samaritono ligoribute, 
Po'ttsvilleje.

*— Ana diena Citizen Fire 
Co. No. 2 ugnagesiai aplaike sa
vo nauja Seagraves pumper 
troka, kuris bus naudojama del 
gaisru.

—ė John Whalen, buvusis 
kalvis del Ellengown kasyklos, 
numirė Sercdoj 5:45 valanda 
ryte Pottsville ligonbuteje. Ve
lionis sirgo ilga laika, ir gyveno 
pas savo szogeri Ed. Timm, 37 
E. Centre Uly. Prigulėjo prie 
Szv. Kaniko parapijos.

■. — Bladas J. Sklaris isz 
’ Frackvilles ir Josefina Szoltyte 
isz Shafto iszeme laisnius del 
apsivedimo.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Hospicijo. Taipgi pasninkas.

— Sukatoj Szv. Julijo. Taip
gi pasninkas.

— Kita sau va i te: Nedelioj 
pripuola Szvenez. Trejybe; Pa- 
nedelyje Szv. Joanos; Utarnin- 
ke Szv. Gregorijo VII., Sercdoj 
Szv. Pilypo Nerijo; Ketverge 
Dievo Kūno; Petnyczioj Szv. 
Augustino; Sukatoj Szv. Marį, 
ja Magdalenos. Taipgi ta diena 
1226 metuose ^Lietuviai nugalė
jo Mozūrus.

Shenandoah, Pa. — Sercdoj, 
apie 11-ta valanda ryte, numirė 
Margarieta (Bernosky) Yanai- 
tis, isz William Penn kamelio. 
Gimė Lietuvoj atvyko in czio- 
nais būdama da jauna mergina. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Paliko dideliame nuliū
dime du sunu: Prana ir Juoza
pa, William Penn; trys dukte
rys: J. Lauraitiene, Shenan
doah, B. Flannery, Jr., William 
Penn, ir Jeanette, namie. Taip
gi szeszis anukus ir seseri Mare 
Senavitis, Philadelphia, Pa. 
Graborius Vincas Menkaviczius 
laidos.

— Ponia Al. Lutskiene, nuo 
W. Washington Ave., kuri tu
rėjo operacija Locust Mt. ligon- 
bute, ana diena sugryžo namo, 
ir sako kad ji jaueziasi daug 
sveikesne.

Girardville, Pa. — Szv. Vin
cento parapijos Keturios De- 
szimtys Valandų Atlaidai sziais 
metais buvo labai inspudingi ir 
iszkilmingi. Klebonas Kunigas 
Mykolas Daumantas invede 
jiauja tvarka, kuri visiems pa
tiko. Vietoje Miszparu ir vieno 

Lietuviszko pamokslo, Kunigas 
Daumantas sziais metais nusta
tė tvarka, kad butu du pamoks
lai, vienas Angliszkai, antras 
Lietuviszkai. Szitaip daryda
mas, jis pritraukė daug jauni
mo, kuris niekados ar labai re
tai ateina in tokius atlaidus.

Pamokslininkas, misijonie- 
l ius 'buvo labai iszkalbus ir kas 
vakaras vis daugiau ir daugiau 
žmonių rinkisi.

Svecziu kunigu suvažiavo isz 
visu miestu, miesteliu ir net ki
tu diecezijų. Visu kunigu sve
cziu vardus nesuspėjome gauti, 
bet tarp atsikusiu buvo: Klebo
nai, Kunigai I. Valancziunas 
isz Philadelphia, buvęs Szvento 
Vincento parapijos klebonas, J. 
Czipukaitis isz Philadelphia, 
P. C. Czesna isz Mahanoy City, 
Dobinis isz Mt. Carinei, J. Kli
mas isz Scranton, S. Norbutas 
isz Frackville, F. Mockus isz 
Coaldale, P. Laumakis isz St. 
Clair, A. Alauskas isz Reading, 
C. Balutis isz Tamaqua, A. De
gutis isz Maizeville. Tarpu vi
karu buvo: Kunigai J. Degutis, 
J. Lukszys, B. Szimkus, J. Gan
dinsimas, A. Bielskus, J. Gi'bas 
V. Vėžys, C. Rakauskas ir daug 
kunigu isz kitu apylinkes die
cezijų.

San Francisco, Calif. — Ži
nios isz Pasadena, kad Ivan De
nis atvykęs Rusas tremtinis (po 
pirmojo pasaulio karo Ameri- 
ko), mirdamas paliko apie 
szinita tukstaneziu doleriu in- 
vairaus turto. Deniso advoka
tas iszvyks in Czekoslovakija, 
kuris ketina surast i velione mo
tina ir skirti jai turtą.

Washington, D. C. — Jau 
prasidėjo ‘ ‘ Aguonėlių Diena, ’ ’ 
daug ypatų savonoriu pardavi
nėja aguonėlės (Poppy). Tiks
liau yra praszyt isz publikos 
auku, o už auka aplaikys po 
aguonėlė. Visos aukos eina del 
Amerikos Karu Vetaranu rei
kalams.

VAISKAS PRIESZ 
STRAIKUOJANCZIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

džia.
Kai Gubernatorius Luther 

W. Youngdahl pasiuntė valsti
jos kariuomene palaikyti tvar
ka ir buntavuojanezius numal- 
szinti, straikuojautieji darbi

David Ben Gurion, (po 
kairei) yra dabar Žydu agen
tūros pirmininkas, bet yra 
numatytas kaipo naujos Žy
du tautos Palestinoje Minis
teris. Jis ežia pasiszneka su 

ninkai isz tu kareiviu pradėjo 
szidintis ir juos iszjuokti.

Bet paskui tie kareiviai su 
atprovintais karabinais isz- 
skirste visus tuos straikuoj an - 
czius darbininkus ir atidarė 
vartus ir duris tu fabriku tiems 
kurie nenori straikuoti, bet no
ri in savo darbus gryžti. In vie
na fabriką ta paezia diena su
gryžo pusantro szimto darbi
ninku dirbti. Kompanija sako 
kad du sykiu tiek iszeis in dar
bą ant rytojaus.

Unijos vadai dabar daro vi
sokius protestus, raszo laisz- 
kus, siunezia delegacijas pas 
Gubernatorių ir sako kad kai 
ginkluoti kareiviai ima pilie- 
czius stumdyti, tai jau susidaro 
kariszka valdžia ir laisve dings
ta. Bet tie unijos vadai pamirsz- 
ta kad ne visi piliecziai yra tos 
unijos nariai, kad ne vien tik 
darbininkai ar straikoriai nu- 
kenezia, bet visi viso kraszto 
piliecziai. Jie per greitai szau- 
kia “Gyvalt” ir nusiskundžia 
kad jie neturi laisves. Kur visu 
kitu piliecziu laisve? Kur lais
ve tu darbininku, kurie dabar 
nori gryžti in savo darbus? Kur 
l,aisve visu tu kitu nedarbinin
ku, ne unijos vadu, kurie norė
tu tos mėsos pirktis o dabar ne
gali?

Laisve yra toks gaivalas, ku
ris priguli ne vienam kuriam 
žmogui, krasztui ar luomui, bet 
visiems sykiu ir lygiai. Jeigu 
vieno laisve kita varžo ar 
skriaudžia, tai tenais jau ne 
laisve, bet prasižengimas.

ISZPUOLE ISZ
AUTOMOBILIAUS

WILKES-BARRE, PA. — 
Penkių metu amžiaus Janice 
Horn, isz Ebervale buvo labai 
apdaužyta ir sukriesta kai ji 
iszpuole isz automobiliau netoli 
nuo Alberts Corners. Ji buvo 
nuvežta in Mercy ligonbute in 
Wilkes-Barre ir paskui in 
Hazleton ligonine, kur ji dabar 
yra prižiuroma. Ji susižeidė ir 
apsidaužė apie galva, kojas ir 
veidą.

Ji sėdėjo su savo motina už
pakalinėje sėdynėj e automojn- 
liaus kuri vairavo Niek Salni- 
sky, isz Ebervale miestelio.

Motina sako kad ji nesupran
ta kaip jos dukrele atsidarė au- 
tomobiliaus duris ir iszpuole. 
Kai ligoninėje ji buvo aprūpin
ta, motina ja parsivežė namo.

Busimasis Ministeris Su. Kareiviais

Žydais kareiviais Jeruzoli- 
moje. Žydu Haganah kariuo
menes kariauja priesz Ara
bus. Ju randasi apie septy
nios deszimts tukstaneziu, ir 
tie kurie szitas kariuomenes

AMERIKA
NEDUODA ŽYDAMS

GINKLU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pripažintu kad Žydai dabar tu
ri savo teisetina tauta, tai tada 
ji butu priversta Arabams su
stabdyti visus ginklus. Ant szi- 
to klausima Amerika su Angli
ja nemato akis in aki.

IMMIGRACIJOS
STATISTIKOS 1947

NEW YORK. — Immigraci- 
ja ir Naturalazicija Skyrrio 
Raportas iždinio pelnas inplau- 
kimas metams baigusiems Bir
želio 30 diena 1947 metuose, pa
duoda daug indomu atsitikimu. 
Isz viso 147,292 immigrantai 
inleisti 1947 m., sulyginus su 
1946 m., 108,721, padauginimas 
isz 35 procento arba nuoszim- 
tis. 366,305 ateiviai inleisti lai
kinam apsistojimui 1947 m., 
arba padauginimas isz 80 pro
cento.

1947 m., 4,771 ateiviui leidi
mas svecziuotis ežia per 30 die
nu buvo atsakyta. Tokiu 1946 
m., buvo 2,942.

1947 m., 18,663 ateiviai isz- 
deportuoti sulyginus su 14,375
1946 m. Kvotos immigrantu
1947 m., buvo 70,701 sulyginus 
su 1946 m. 29,095.

Jau penktu metu nekvotiniu 
immigrantu daugiau atvažiavo 
negu kvotiniu. 1947 m., nekvo
tiniu atvažiavo 76,591, nors 
1946 m., atvažiavo suvirsz 79,- 
000. 1947 m., mažiau karo nuo
taku ir veteranu žmonų su vai
kais atvažiavo.

Nors skaiezius kvotos arba 
dalis immigrantu 70,701 buvo 
du syk kiek atvyko 1946 m., 
betreprezentavo tik 46% pilno 
kvotos skaieziaus pagal immi- 
gracijcs instatymus.

Isz Sziaures ir Vakaru Euro
pos szaliu, kuriu kvotos sudarė 

atvyko 47,056 arba §% 
kvotų. Isz Pietų ir Rytu Euro
pos, kuriu kvotos sudarė 24,648 
atvyko 22,081 kvotos immi- 
grantas arba 89% tu szaliu kvo
tų.

Tremtiniai
17,414 tremtiniu inleista in 

JAV 1947 m. Isz tu daugiausia

yra mate, sako kad jos turi 
gana ginklu ir kad kareiviai 
gerai iszlavinti. Bet visi jie 
iszrodo kaip visai jauni vai
kezai, nors visi jau yra para
gavę karo lauko.

Amžinos Atminties Kapelionai Airija ir Anglija, 118 in Vokie 
tija.

Apart tu iszdeportuotu as
menų da kiti 195,880 turėjo bū
ti iszdeportuoti, bet iszvažiavo 
savo iszlaidoms. Daugiausia tu 
atvyko ežia isz artimu szaliu, 
ypacz isz Meksikos, ir atvyko 
dirbti sezonini darba. — C.

STRAIKOS
PERDAUG

Gegužio dvideszimts asz- 
tuntą diena Amerikos val
džia iszleis nauja paczto 
sztampa, ženkleli, kuris pa
minės Keturis Kapelionus, 
didvyrius, drąsuolius.

Kariszkas laivas S. S. Dor
chester kuris veže Amerikos 
kareivius, buvo susprogdin
tas Atlantikos marese, Sau
sio (Feb.) menesyje, 1943 
metuose. Ant to laivo buvo 
keturi kapelionai, trijų at
skiru tikėjimu ar insitikini- 
mu: Protestonu kunigužiai 
George L. Fox ir Clark V. 
Poling, Kataliku Kunigas, 
John P. Washington ir Žydu 
Rabinas Alexander G. Goode.

16,076 buvo kvotiniai immi
grantai, 942 buvo nekvotiniai 
ir 396 neimmigrantai. Nuo Ge
gužes 20 d. 1946 m., kada pir
mas laivas atveje tremtinius pa
gal Prezidento Direktyva isz 
Gruodžio (Dec.) 22 d. 1945 m., 
19,965 tremtiniai inleisti. Dau
giausia tu tremtiniu 7,827 buvo 
vietiniai gyventojai Vokietijos, 
6,461 Lenkijos, 1,404 Czekoslo- 
vakijos. Nei viena kita szalis 
pasiekė 1,000.

Non-Immigrantai
Isz 366,305 ne-immigrantu 

ateiviu inleistu 1947 m., dau
giausia 214,558 atvyko kaip lai
kinus svecziai. Isz tu 134,924 at 
vyko “for pleasure” vakaciju, 
ir 79,634 biznio reikalais.

Studentu inleista 11,003, ku
riu 2,272 atvyko isz Europos 
szaliu; 2,392 isz Kanados, 1,352 
i§ž Wo§t Indies, 324 isz Meksi
kos, 987 isz Pietų Amerikos ir 
681 isz Centrales Amerikos.

Ateiviai Inleisti Pagal 
“Pre-Examination”

Tvarka
Pagal nekuriu sanlygu, atei

viai Suvien. Valstybėse galėjo 
pakeisti stovi in “permanent 
residents, ’ ’ taip vadinama ‘ ‘ Ca
nadian pre-examination” tvar
ka, iszvažiuodami in Kanada ir 
praszydami Amerikos Konsulo 
jiems duoti immigracijos viza. 
1947 m. Immigration and Natu
ralization Service užgyre 2,585 
tekiu aplikacijų ir atsake 1,367.

i$i ifri 'V*

JOHN KOVAL

Telefonas 764

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias

* Prekes *

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.

. . . KVIETKININKAS . . .

Kai laivas buvo susprog
dintas visi jie atidavė savo 
gyvastį iszgelbianczius dir
žus kareiviams kurie tokiu 
diržu neturėjo. Tada jie viens 
kitam isztiese rankas ir mel
diesi Tam Vienam Dievui 
Kuriam jie visi savotiszkai 
tarnavo. Jie meldiesi ne už 
save bet už tuos kareivius ku
rie buvo ant to laivo.

Visi keturi kapelionai nu
skendo su laivu. Kareiviai 
kurie buvo ant to laivo ir isz- 
liko gyvi, sako 'kad jie nieka
dos nepamirsz tu keturiu 
dvasiszkiu kapelionu, kurie 
buvo didvyriai tikrąją to žo
džio prasme.

Sulaikymas 
Iszdeportavimu

Pagal Skyriaus 19 (c) Immi
gracijos Instatymo isz 1917 m., 
pataisytas 1940 m., Generalinis 
Prokuroras gali sulaikyti žy
gius priesz nekuriuos deportuo
jamus ateivius jeigu j u iszde- 
portavimas atnesztu rimtu sun
kumu nariui jo szeimynos, ku
ris yra pilietis arba inleistas 
pastoviam apsigyvenimui. Pa
gal instatyma, tokie teisybe tu
ri būti inteikti Kongresui ir jei
gu abudu Butai nepriima rezo
liucija kuri nepatvirtina sulai
kymą, deportacija bus sulaiky
ta ir inleidimas tokiu ateiviu 
teismiszkas. Tokis ateivis bus 
priskaitytas prie kvotos savo 
gimtines szalies.

Nuo 1940 m. kada sulaikymo 
pasielgimas pravesta, 20,444 
atsitikimai pasiūlyti Kongresui 
iki Birželio 30 d. 1947 m. Tik 
1947 m., 5,806 toki praszymai 
inteikti Kongresui.

1947 m., sekami iszdeportavi- 
mai sulaikyti 37 Kinu, 26 Estu, 
112 Graiku, 112 Portugalu, 83 
Romanu, 209 Ispanu ir 140 Tur
ku.

Iszdeportuoti Ateiviai
18,663 ateiviai buvo iszde

portuoti isz Suvien. Valstybių 
1947 m., sulyginus su praeitu 
metu 14,375. Net 15,547 buvo 
iszdeportuoti in Meksika arba 
Vakaru žemyno szalis. Tik 1,- 
123 buvo iszdeportuoti in Eu
ropa, isz tu 315 in Italija, 192 in
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ant dolerio daugiau, o dabar 
gauna apie deszimtuka ant va
landos daugiau.

Automobiliu darbininkai 
Chrysler fabrikuose sustraika- 
vo. Jie reikalauja trisdeszimts 
centu ant valandos daugiau al
gos, apdraudos ir pensijos. 
Kompanija jiems pasiulino sze
szis centus ant valandos dau- 
giau, bet kai jie neprieme, tai 
kompanija nei tiek nedave.

General Motors automobiliu 
darbininku kontraktas baigiasi 
dvideszimts treczia diena szio 
menesio. Ir ežia gal bus strai- 
kos. Bet darbininku vadai ne
labai nori tu straiku, nes jie at
simena kaip ilgai jiems reikėjo 
ana syki straikuoti.

Elektros darbininkai grasina 
straikuoti, bet fabrikantai ro
dos visai nesibijo ar nesitiki 
straiku, nes jie visai nei in de
rybas neeina.

Valdžia neinsikisz nei in au
tomobiliu darbininku, nei elek
tros straikas.

Bet jurininku, telefono ir 
mainu, anglies kasyklų klausi
mai sudaro jau visa kita pasa
ka. Czia valdžia jau insikisz 
jeigu iszkiltu kitos straikos.

Mainieriu kontraktas užsi
baigia Birželio (June) 30 diena, 
bet tas kontraktas duoda mai- 
nieriams atostogas vakacijas 
nuo Birželio (June) 26 iki Lie
pos (July) 5-to. Per szita laika 
ir be straiku nebus iszkasama 
anglių.
/ Szitokia tvarka viską sumai- 
szys ir valdžia negales taip 
greitai kisztis, nes mainieriai 
nestraikuos, bet tik nedirbs, 
atostogas vakacijas ims.

Kietos anglies mainieriai pa
lauks ir pažiuręs ka minksztos 
anglies mainieriai darys, tada 
jie juos paseks.

ŽODYNAS
LIETUVISZKAI - ANGLISZKAS 

...IR...
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.

ISTORIJEapie na *" ”* 
----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
ožmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su- 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
Saule Pub. Co., Mahanoy Citjj


