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Anglij os Pinigai Atpiginti
Isz Amerikos Su Jaucziais Muszasi

MILIJONAS
DARBININKU
REIKALAUJA 

f PENSIJOS
WASHINGTON, D. C. — 

Philip Murray, CIO Plieno 
Darbininku unijos Prezidentas 
sako kad vienatine viltis isz- 
vengti straiku, yra susitaiki
nimas ant Paszelpos ir Pensi
jos. Jeigu ne, tai visas milijo
nas darbininku iszeina ant 
straiku, Nedelioj, dvideszimts 
penkta diena szio menesio.

Jis sako kad visa tai ka dar
bininkai reikalauja, fabrikan
tams kasztuotu apie deszimtu- 
ka ant valandos del kiekvieno 
darbininko.

“Fabrikantai sako kad jei
gu darbininkai nori Paszelpos 
ir Pensijos, tai ir jie turėtu 
nors kiek prisidėti prie tokio 
fundo.”

Prezidento paskirta komisi
ja dabar atskirai tariasi su 
fabrikantu atstovais ir su Uni
jos vadais.

Dabar dar nežinia ka Prezi
dentas Trumanas ketina dary
ti jeigu fabrikantai nesusitai
kins su Unijos vadais.

Benjamin Fairless, visu fab
rikantu atstovas sako kad jo - 

V (Tasa Ant 4 Puslapio)

Edith Lauri-Entin, viena
tine Amerikiete kuri užsi
ima sportu su jaucziais 
musztis ir juos nudurti. Ji 
ežia parodo ka ji iszmoko 
Europoje; ji szvaisto didele- 
skara, parodydama kaip ji 
jauezius moka erzinti ir py
kinti. Ji parvažiavo isz Eu
ropos ant laivo “Marine 
Shark.’’

Kai ji buvo Ispanijoje ji

mokinosi szito su jaucziais 
kautynių sporto' isz geriau
sio to sporto mokslincziu, 
Pamplona mieste. Ji kelis 
sykius susitiko su tais jau
cziais arenoje, ir buvo du 
sykiu partrenkta, bet nesu
žeista. Ji dabar yra užbai
gus savo pradinius mokslus 
szitame sporte ir sako kad ji 
tuos savo mokslus tęs ir to
liau.

siuntiniai isz New York ir Phi
ladelphia sudege.

ANGLUOS WinstQn Church

illis Intartas
Vengrijoj

LONDON, ANGLIJA. —
Anglija beveik treczdali nu- 
musze nuo savo svaro vertes.

Pirmiau Anglijos svaras bu
vo vertas $4.03, o dabar jis yra 
tik $2.80 vertas.

Anglai taip numusze savo 
svaro, savo valufos verte, kad 
daugiau biznio ^autu isz Už-

Tkiti krasztai/kurie laikosi LaiVVnO Sek. MattheWS UŽd^U 
Anglijos valutos panasziai pa- _ ___ _
dare, numuszdami virsz tris-' 
deszimto nuoszimczio nuo savo 
pinigu: South Afrika, Austra
lija, India, Airija, Norvegija, 
Denmark, Egiptis ir naujas 
krasztas Israelis.

Iki dabar Anglijos svaras 
buvo palaikomas virsz keturiu 
doleriu. Tai reiszkia reikėjo 
biski daugiau negu keturiu 
Amerikoniszku doleriu pirktis 
svaro vilnos, bonka sznapso ir 
kitokiu daigtu isz Anglijos.

Dabar mes tiek pat ir ta pa
ti galėsime nusipirkti už du 
doleriu ir asztuomos deszimts Įa|jaį sumažjnO angilU SaildellUS, HC-

szitaip Anglių su visais ki tik fabrikams, bet ir žmonėms, 
tais tais krasztais tikisi daug n*. n. •« «

džia Karininkams Prasitarti 
Washingtone ;AutomobiliuDar- 
bininkai Dabar Jau Tikrai Strain 
\kuos;135,000 ValstybiniuIrKa* 
riszku Darbininku Bus Atstatyti

PITTSBURGH, PA. — Mainieriu Strai- CHURCHILLIS

Szitos Straikos Mainieriams kasztuo’:a

INTARTAS :
VENGRIJOJ

AR BUS STRAIKOS?
AR PRAGYVENI- 

.» MAS ATPIGS?
'KAIP BUS SU

v LIETUVA?
ki-Szitokie, ir tukstancziai 

tu klausimu dabar vargina 
žmones. Visiems mums rupi ži
noti kas bus rytoj, ko galime 
tikėtis isz valdžios, ko galime 
laukti isz uniju, kas darosi 
fabrikuose, ka sako fabrikan
tai, ka Amerikos valdžia da
bar sako apie Lietuva?
; Jeigu norite susipažinti su

TRAUKINYS
SUSIMUSZE SU ! ‘-------- -—

GAZOLINO TROKU LAIVYNO SEKRE
TORIUS NUTILDO

KARININKUS
WASHINGTON, D. C. —

Amerikos Laivyno Sekretorius 
Francis P. Matthews užvakar 
iszleido Insakyma uždrau- 
džiant visiems karininkams

Szitas Instatymas iszejo kai

POTTSVILLE, PA. —
Readingo kompanijos trauki
nys, važiuodamas isz Philadel
phia per Pottsville in Mahanoy 
City ir Shamokin, susimusze 
su gazolino troku ant kryžke- 
lio in Port Carbon, netoli nuo 
Pottsvilles, Utarninke, apie
10:23 valanda ryte. Traukinys prasitarti apie Apsiginklavi- 
troka pusiau perskele, gazoli- ma ar apie Vienybe tarp Armi
nas užsidegė. Troko draiverys, jos, Laivyno ir Lakunu.
dvideszimts trijų metu am
žiaus Clarence Goetz, isz Gap, Kapitonas John G. Grommelin 
Lancaster apygardos sudege 
savo troke.

Traukinios inžinierius Char- 
szitokiais klausimais, jeigu no-Į les Moyer, 60 metu isz Phila- 
rite būti pasirenge rytoj, tai delphijos; Kenneth Beck, 30

vieszai prasitarė, sakydamas, 
kad jis nepaiso ar jo vyresnieji 
ji nubaus ar kad ir jis bus isz 
Laivyno atstatytas.

Laivyno Sekretorius sako,
leiskite “Saules” sztabui jums metu, Schuylkill Haven; Wm. kad karininku prasiszokimas 
patarnauti. Szitas “Saules” H. Grift, 40 metu bagažmonas, 
patarnavimas yra kiekvienam Philadelphia ir John Aulen- 
kuris “Saule”, skaito. i bach, 22 metu, bagažmonas,

Jums nereikėtų “Saule” Schuylkill Haven, buvo apde- 
skaityti, jeigu jus kelis tuzi- ginti ir nuveszti in Pottsvilles 
nūs laikraszcziu kas sanvaite ligonbute, kur Kenneth Beck, 
perskaitytume. Bet mes žino- firemonas numirė, 
me,, kad jus nei laiko, nei noro Inžinierius Charles Moyer, 
neturite tiek laiko paszvesti. nors labai apdegintas dar su- 
Kaip tik už tai “Saules” szta- spėjo kitus karus savo trauki- 
bas pasako aiszkiai ir trum- nio atkabinti nuo liepsnojan- 
pai'kad jus žinotumėte, kiek ežio inžino ir taip daug žmonių 
kiti žino ir dar daugiau. iszgelbejo.

Reiszkia, tas kuris “Saule” Gazolino trokas veže 4,500 
skaito, skaito visus geriausius; goreziu gazolino. Vienas auto- 
laikraszczius Amerikoje, reisz- mobilius kuris stovėjo netoli 
kia, “Saules” skaitytojai yra'nuo tos vietos sudege. Daug kariszkus eroplanus. 
apsiszviete žmones. jlaiszku, gromatu ir paczto (m

Sako Jis Derinosi Su
Tito Priesz Rusija ■

daugiau visko mums parduoti
ir taip daugiau musu doleriu apje septynis milijonus doleriu ant dienos 
prisitraukti. j . *1'1

Czia, rodos, visi tie krasztai VICD tik al^OmiS. 
gera bizni, ves ir pasipiniguos. 
Bet, net taip jau lengvai viskas 
yra ar bus iszriszta. Kai sva
ro preke, verte taip nupuolė, 
tai viskas dabar tuose krasz- 
tuose pabrangs, nes reikes 
daugiau pinigu tuos paežius 
daigtus pirktis namie. Jau da
bar darbininkai Anglijoje rei
kalauja didesniu algų.

Kanados krasztas tikisi la- fjetUH dtlfbo 
bai greitai daug visko parduo
ti Amerikai, pirm negu viskas 
tenai namie pabrangs.

Dabar audeklas del vyrisz- E
ku drabužiu isz Anglijos bus dvideszimts centu ant anglių to
pigesnis ir daug daugiau sta-
liuosis savo “Siutus” drabu I1O ill ju PaSZelpOS PenSljOS Fotlda. 
žius, isz to audeklo, kuris yra 
daug geresnis už Amerikonisz- 
ka audeklą.

Dabar tas “Scotch” sznap- 
sas kuri musu 1 
meksta gerti, bus teipgi piges
nis. Dabar Anglijos ‘Austin’ 
automobilius czia 1 
150 kur vakžir jis kasztavo 
$1,500. Reiszkia, jis dabar yra 
pigesnis už musu pigiausi au
tomobiliu. Anglai tikisi ir ki
tokius savo automobilius czia 
parduoti. .Dabar daugiau žmo
nių važiuos in Anglija atosto
gauti, nes jiems pigiau tenai 
negu namie.

Penki szimtai tukstaneziu darbininku da- budapesztas, vengei. 
bar be darbo ir pinigu. ja. - Anglijos buvusis Minis-

... teris, Winston Churchillis bu- 
Prezidentas Trumanas sako, kad jis m vo vardu paminėtas, Vengrijos 

szito Straiku klausima nesikiša. ’ S "i
Daugiau negu dvideszimts asztuoni įtiks-

taneziai darbininku ant geležinkeliu dabar slavijos Pasiuntinybes Mosk- 
voje patarėjas, prisipažinda
mas prie visu intarimu priesz 

f . .f . v > save per teismą, svieczina kad,
Mamienai nenori dirbti, straikuoja, uz Anglai su Amerikiecziais bu

tai, kad kai kurios kompanijos nesutinka vo pasodėje remti vugosiavi- 
jos Premiera, Marshal Tito, 
jeigu jis iszduotu Sovietus, 
taptų kapitalistas ir užkariau
tu visus Balkanų krasztus. Szi
tas suokalbis, anot to Lazar 
Brankov, buvo Vakariniu Tau
tu ir Vatikano sudarytas, kad. 
jie valdytu Rytine Europos da
li.

Du kiti intarti prie visko 
prisipažino ir sako kad jie yra 
kalti: Laszlo Rajk, buvęs Ven
grijos Vidaus Ministeris ir Už
sienio Ministeris, ir buvęs Lei
tenantas Generolas George 
Palffy, kuris kadaise buvo 
augszcziausias Vengru armi
jos karininkas. Szis pastarasis 
prisipažinsta kad jis buvo su- ' 
tikes pristatyti deszimts bata
lijom! nuversti Komunistiszka 
valdžia savo kraszte.

Szis Generolas svieczina kad 
Yugoslav! jos ir Vengrijos 
szpiegai labai veikliai darba
vosi visoje Žmonių Demokratu

Mainieriu Unija reikalauja, kad visos 
kompanijos pilnai užsimokėtu in ta Fonda 

ponuliai labai pirm negu Mainieriai grysz in savo darbus.

ir prasitarimas nieko gero ne
daro ir ta vienybe tik trukdo ir 
ardo.

Daug karininku vieszai pa
sisakė, kad ji ta Kapitoną 
Grommelin remia ir taip pat 
mislina, kaip jis sako.

Kapitonas Grommelin, ketu
rios deszimts szesziu metu am
žiaus karininkas, kuris per ką
rą komandavo kariszka laiva 
“Saipan” per kara, ana san-l gailesi ir verke. 
vaite drąsiai ir vieszai buvo — Svietas apmaudingas 
pasakęs kad Armija ir Lakunu niekam netikėk, tiktai Dievui, 
Sztabas, susitarė stengiasi pa- įr jame vilti savo padek, 
naikinti Laivyno Lakūnus ir — Gyvenk del paezios ir

! savo vaiku, o nepaklysi einant
(Tasa Ant 4 Puslapio) j tuom keliu. į

John Lewisas szitu Straiku nepaskelbe. 
kasztuos $i,-jjs jjj. savo Mainieriams pasakė, kad PaszeI- 

pos ir Pensijos Fondas yra uždarytas, už 
tai, kad kompanijos in ta Fonda neužsi-: 
moka. Tada visu Mainieriu Kuopti Va
dai nutarė Straikuoti!

— Paklydus motere pame
ta savo verte, o ant senatvės to

FORDO DARBININKAI RENGIASI 
STRAIKUOTI RUGSĖJO 29

CIODETROIT, MICH.
Automobiliu Unija, pareiszkia 
Fordo kompanijai kad jeigu 
kompanija su unija nesusitai
kins tai visi tie darbininkai su-

straikuos dvideszimts devinta 
diena szito menesio.

Derybos eina apie Paszelpa (Komunistu) partija, kad jie 
ir Pensija. Unijos vadai sako turėjo ir turi savo szpiegus net 
kad jeigu nebus prieita prie paezioje Rusijoje.

[Tasa Ant 2 Puslapio] (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Keturios deszimts penkių 

metu amžiaus, knygų vedėjas, 
Joseph Binns, isz Long Beach, j 
California buvo in kalėjimą 
•patupdintas ant viso menesio, 
už tai kad jis nusuko, pasivo
gė $1,272 nuo savo boso, Doug
las* Dennard. Jo bosas sako, 
'kad kai tik Joseph Binns isz- 
eis isz kalėjimo, jis gaus savo 
sena darba atgal ir jiam alga 
pakels visu szimtu doleriu ant 

_menesio, kad jis lengviau ir 
geriau galėtu sugražinti tuos 
pasivogtus pinigus.

tuks- 
savo 

szim-

laik

In Wayland, New York, li- 
gon'bute, kuris del operacijos 
buvo užmigdintas, sumusze sa
vo daktara, kai jis isz to miego 
po operacijos atbudo.

Eina gandai kad Generolas 
George C. ’ Marshall gaus 
augszta vieta ant Raudonojo 
Kryžiaus Sztabo.

Generolas W alter Bedell 
Smith buvęs Amerikos Amba
sadorius Rusijoje, sako: “Ne
reikia in gandus ir in paskalas 
tikėti ežia Amerikoje, bet Ru
sijoje gandai ir paskalos dau
giau teisybes pasako negu 
Kremlino praneszimai. ’ ’

antVienas bosas iszvažiavo 
atostogų, vakaciju. Jo visas 
sztabas, visi darbininkai jam 
trumpa laiszkeli,’ sakydami: 
“Visi mes'linkime ir vėliname 
tau, bosai, kad taip pasilinks
mintai per savo atostogas, 
kaip mes ežia linksminamies 
kai tavęs nėra.’’

Butkus buvo syki nuvažia
vęs in Washington^ ir užėjo 
pamatyti ir pasiklausyti kaip 
tie musu Kongresmonai veda 
savo susirinkimus ir pokal
bius. Sugryžes, nabagas But
kus tik galva isz lėto palinga
vo ir sako, kad jis dabar visai 
nieko nesupranta. Jis sako, 
kad tenai Kongrese labai keis
ta tvarka. Jis sako: “Vienas 
Kongresmenas atsistoja pa
kalbėti; jis visai nieko nepa- 
•sako; jo niekas neklauso, nie
kas nepaiso; o kai jis atsisėda, 
tai visi Kongresmonai, kaip 
vienas pradeda ginezytis ir 
pesztis. ’ ’

- Kongresmonams dabar ne
ramu ir nejauku: Per daug pa
garsėjo tie didžponai kurie 
taip gerai pasipinigavo per ką
rą. O tie didi ponai ir valdinin
kai buvo Kongresmonu drau
gui, ir isz tu Kongresmonu ga
vo daug tu žinių, isz kuriu jie 
•taip ‘puikiai pasipinigavo.

Kongrese yra investa Byla, 
kuri pavėlintu mums pirktis 
naujus namus už asztuonis 
tukstanczius doleriu, ir iszsi- 
imti morgicziu, iszmokejima 
ant szeszios deszimts metu, ir 
mokėti dvideszimts penkis do
lerius ant menesio per tiek me
tu. Bet ar ta Byla bus priimta, 
mes nežinome ir abejojame.

Su tokia Bylai męs galėtume 
pirktis sau gražius namus ii’ 
leisti musu anūkams juos isz- 
moketi.

Neseniai kai Komunistai su
rengė savo Raudonosios Die
nos paroda, New York mieste, 
tai Katalikai ir visi kiti Ame
rikos piliecziai surengė savo

paveikslus tos parodos Stali
nui su musu geriausiais linkė
jimais ir paprašzyti Stalino 
kad jis mums ka panaszaus pa
rodytu.

paroda ta paezia diena. Komu
nistams paroda visai nepasi- 
seke. Jie savo parodoje galėjo 
pasirodyti tik su keliais 
taneziais, o Katalikai 
marszuojanczius skaitė 
tais tukstaneziu.

Nors dauguma musu
raszcziu labai daug apie tai ra-i 
sze ir džiaugiesi kad ežia Ame- 
ri'kiecziai labai gražiai parode 
Komunistams kad ir mes gali
me sudaryti dar didesnes ir 
gražesnes savo krasztui iszti- 
kimybes parodas; bet mums 
didesni inspudi padare ta pa
roda New York mieste.

Parodoje dalyvauja visos 
merginos, mergaites, moterisz- 
kes, moterys ii’ motinos, iszei- 
damos pasivaikszczioti ir vi
siems pasirodyti kaip gražiai 
jos pasipuoszusios. Visos tos 
spalvingos sukneles, iszkarpy- 
ti bateliai, permatomos, plonos 
paneziakos ir kvailai iszdarky- 
tos ir kreivai užsimautos ar 
kaip blynas suploksztinos 
skrybėlaitės daugiau pasako 
visiems Rusijos žmonėms ir 
paežiam Stalinui, negu visi 
musu dipliomatai jr Ministe
rial.

Kuriame kitame kraszte mes 
rasime tokia paroda? Kur ki
tur paprasto darbininko žmo
nele gali drąsiai lygintis prie 
pono bagoeziaus žmonos ir taip 
pat madingai ir gražiai pasi- 
puoszti? Kur kitur rasi tokia 
lygybe, kad negalima'atskirti 
szeimininke nuo karalienes, 
tarnaite nuo ponios? Kur kitpr 
rasi tokia paroda kurioje ne 
keli szimtai, bet keli milijonai 
moterų dalyvauja ir viena ki
tai parodo savo lygybe?

Didžiausia Amerikos armi
jos ir laivyno paroda' taip ne- 
iszgazdintu, taip nesupykintu 
Stalina, kaip szita paroda, jei
gu jis tik galėtu ja pamatyti. 
Didžiausias generolas ar ad
mirolas tokios intekmes nepa
darytu kaip viena tu moterė
liu su savo nauja skrybėlaitė.

Stalinui su visais savo pa- 
dupezninkais ims kelis tuzinus 

i tu savo penkių metu planu, kol 
Ruskaite *ar Sovietaite gales 
nors viena tokia skrybėlaitė 
nusipirkti, ar tokius batelius 
gauti, ar tokia gražia ir bran
gia suknele, drese pasirūpinti, 
kokia paprasta sekretorka ar 
fabrike dirbanti Amerikiete 
nesziojo per ta paroda ir szian- 
dien jau kelias kitas nusipirko.

Nors Amerikoje ne visi ba- 
goti, bet isz drabužiu sunku 
atskirti bagoeziu nuo darbo 
žmogaus.

Kai visos tos musu moterė
les iszejo pasivaikszczioti ir 
pasirodyti ta diena, jos neuž- 
ginezinamai priparode kad jei
gu kur randasi tikras Komu
nizmas, kur visi lygus tai szi- 
tame musu Kapitalistu kraszte 
Amerikoje. O Komunistiszkoje 
Rusijoje randasi tikras kapita
lizmas, nes tenai randasi bai
siai didelis skirtumas tarp ba- 
goezio valdininko ir paprasto 
mužiko.

Kari Marksas kuris parasze 
ta knyga “Das Kapital’’ nera
miai miegojo savo grabe per ta 
knygoje rasze apie Kapitaliz* 
ma, tos musu moterėles, su sa
vo Szventadienemais suknelė
mis ir skrybėlaitėmis parode, 
kad buvo melagystes ir isz 
pirszto iszcziulptos nesąmo
nes.

Musu moterėliu per ta paro
da tikra skirtumą tarp Kapita
lizmo ir Komunizmo, tarp 
Laisves ir Vergijos, tarp Rusi
jos ir Amerikos! Mes patartu
me musu valdovams pasiunsti

PRASZO
GARANTIJŲ!

Szie Lietuviai Tremtiniai ne
turi garantijų. Sziandiena 
Jus galite jiems pagelbeti, pa
rūpindami darbo* ir buto ga
rantijas. Kas juos iszkviesite 
malonėkite praneszti BALF-ui 

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 

105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Nurodant kvieeziamojo pavar
de ir varda:
“DP” Camp,
Schwabisch Gmund, Germany, 

United States Zone.
BRUZDYS, Terese, gim. 2,4, 

ūkininke.
Omaras, 5 metu. 

GINTAUTAS, Antanina, gim.
2,5,1919, siuvėja, 
namu ruoszos 

darbininke.
A melija, 14 metu. 

GIEDRAITIS, Josepha, gim.
10.5.1883, siuvėja, 
namu ruoszos dar

bininke.
GOBTAITIS, Agota, gimė, 6, 

2, 1892, ūkininke, 
namu ruoszos dar

bininke. 
JAUTOKAS, Zigmantas, gimė

12.5.1884, ūkinin
kas.

Emilija, 58 metu 
ūkininke.

” Viktoras, 20 metu 
ūkininkas

” Regina, 18 metu,
/ . ūkininke.

“ Kristina, 13 metu.
IVANAUSKAS, Adolfas, gimė 

24,6,1897, mėsinin
kas, dažytojas, ūki

ninkas.
, KATILIUS, Jurgis, gim. 9,5, 

1901, auto mekani- 
kas, szaltkalvis.
Elzbieta, 40 metu, 

ūkininke. 
Dalia, 5 metu., 

KULIKAUSKAS, Marija, gi
mė, 9,1,1917, ūki
ninke, siuvėja. 
Edmundas, gim., 
6,2,1938.

Rinaldas, gim. 16, 
9,1939. 
Vilhelmina, 
20,11,1941.

Ona, gim. 3,8,1942
KAZAKEVR‘Z1US, Antanas, 

gim. 17,4,1927, uki- 
sinkas, elektro mo- 

' uteris.
KREIVĖNAS, St. Antan. gim. 

8,5,1924, ūkinin
kas, stalius.

KARTANAS, Juozas, gim. 12, 
ūkininkas

KATALOGAS

gim.

KLEBONĄ

Parapijiecziai Nori Ji 
Iszvyti

metu.
10 metu.

BERWICK, PA. — Buvęs 
Jeannette, Pa., klebonas nesu- 
tinka apleisti savo klebonija. 
Jo parapijiecziai ji apmusze ir 
apdaužė, kad privertus ji pasi
traukti, bet jis nesitraukia.

Susikirtimas ir nesusiprati
mas iszkilo tarp klebonu pa-; 
skyrimo, tarp Kunigo Basil 
Stebelsky ir Kun. John Bila- 
nych, kuris buvo Szv. Cyri- 
liaus ir Methodius Bažnyczioje 
per pastaruosius du metu.

Kun. Stebelsky atvažiavo 
ežia ana sanvaite ir su savo 
žmona ir trimis vaikais apsigy- į 
veno klebonijoje.

Parapijiecziai tuoj aus prięsz 
ji sukilo; jie nori pasilaikyti 
Kun. Bilanych, kuris nesutin
ka apleisti klebonijos ir para
pijos.

Susikirtimas vieszai pasiro
dė, kai viena moteriszke, para
pijiete, po Misziu isztrauke 
Kunigą Stebelsky isz Bažny- 
czios ir parapijiecziai ji apmu
sze. Kiti in ji kiausziniais me- 

I te.

” 6, 1903,
kepėjas.

’’ Ona, 32
” Juozas,
’’ Ona, 9'metu.
’’ Emilija, 6 metu.
’’ Renata, 5 metu.

KREIVĖNAS, Antanas, gim. 
12,12,1895, ūkinin
kas.
Adele, 52 metu.
Algis, 17 metu. 
Vvtas, 18 metu. «

BLATONAS, Kazimieras, gim. 
26,9,1904, szaltkal
vis.
Adele, 39 metu.

’’ Valerija, 17, metu
’’ ' . Terese, 15 metu.
’’ Danute, 14 metu.

LASAITIS, Juozas, gim. 11,3,
1892, ūkininkas, 
batsiuvys. . 
Ona, gim. 10,12, 
1894.
Vitas, gim. 27,2, 
1929.
Adele, gim. 19,3, 
1932.
Eduardas, gim. 
13,10,1935.

LICHTAS, Henrikas, gim. 22, 
12,1917, ūkininkas 
szaltkalvis.

” Sofija, gim. 15,10,
• 1920.

’’ Irona, gim.
1939.

’’ Ona, gim. 2
1942.-

r’ * Janina, gim. 17,6, i dvejais kitais 
1944.

” Teodoras, 
11, 1946.

KURAITIS, Tomas', gim. 2,1, 
1913, ūkininkas, 
szaltkalvis.
Sofija, gim. 10,3, 

1879.
Josepha, gim. 14, 

2,1923.
Margerita, gim. 

5,2,1919, siuvėja, 
namu ruoszos dar
bininke.
Vincentas, 37 me- 
darbihinkas.

KONTRATAS, Gertrude, dar
bininke.
Zigfridas, 5 metu.

KAPACZINSKAS, Augusti
nas, gim.13,12,1915 
ūkininkas, meka- 
kariikas.

“ Jurgis, 72 metu.
Teofilia, 68 metu.

KAZAKEVICZIUS, Juozas, 
gim. 1891, ūkinin

kas, batsiuvys.
Petras, gim. 29,6, 
1933.
Juozas, gim. 22,19,

i

KISELIUS,

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. .175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks- $ 
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 1761/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- * 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu- 

į su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senovisžka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szcziony'bes. 128 puslapiu*. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 

: knyga, 404 puslapiu. 50c.
) No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c. •

i No. 103 Vaidelota, apysaka 
! isz pirmutines puses szimtme- 
i ežio iszimta isz Lietuviszku už-! 
! lieku. Su paveikslais. 177 di-' 
j dėlių puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
: Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
! kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos,
■ apie: Gregorius, Isz numirusiu 
) prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
) talpinasi sekanti skaitymai: 
’ Ha isz maiszo iszlins, Apie bo- 
i ba ka negalėjo savo liežuvio 
| sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- 
! linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

metu : No. 112 Trys apysakos apie 
Benjamin Scott, nuo Cecil uly., pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
Johnson, buvo suimtas ir su-1 ežius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
aresztuotas kai jis buvo sugau
tas bedraivindamas automobi
liu kai jis buvo pasigėrės. Jo 
automobilius susimusze su 

’; automobiliais 
pirm negu sustojo. Policijantai 

gim. 9, suėmė ta draiveri, nuveže ji 
pas Daktara Joseph M. A. Par- 
rillo, kuris pasakė kad tas 
draiverys yra girtas.

Policijantas, Leit. Walter A. 
Loiselle, sako kad to girto 
draiverio automobilius SUSP 
musze su dvejais automobi
liais, su vienu ant Chalkstone 
Ave., kuris buvo visai sustojęs 
ir su kitu kuris ant tos uly-

PASIGĖRĖS
DRAIVERYS

PROVIDENCE, R. I.
Trisdeszimts devynių

26,4

Naszlaitis Jieszko
Giminiu

Nesenai atvykęs in Amerika 
15-kos metu berniukas nasz
laitis Kazimieras Černiauskas, 
gimęs Rietave, Lietuvoje, jo
tėvo vardas Mykolas, pamotes ežios važiavo, 
pavarde Grausliene, gyvenęs Kitas draiverys, Raymond 
Pupcziuose, jieszko giminiu F. Oliver, trisdeszimts asztuo- 
Amerikoje, kurie galėtu ji pa
imti tolimesnei globai.

Gimines praszome atsiliepti 
in United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

L

FORDO DARBININ-
KAI RENGIASI

STRAIKUOTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

siu metu, nuo Diamond Hill 
Road, užsimokėjo penkios de
szimts doleriu už važiavima 
kai jis buvo girtas ir penkioli
ka doleriu už tai kad jis gin- 
czinosi kai jis buvo pasigėrės. 
Dabar visu valstijų policijan
tai labai prižiūri ir seka drai- 
verius, kurie viena ar kita ma
žiuką iszsitrauke, drąsiai va
žiuoja kur.

kokios sutarties, tai visi strai- 
kuos. Szitos derybos jau dau
giau kai szimtas dienu kaip tę
siasi.

Unija reikalauja szimto do
leriu ant menesiu Pensijos, Pa- 
szelpos ir alga kuri būti sude
rinta su pragyvenimo brangu
mu.

Kontraktas užsibaigė Lie
pos (July) penkiolikta diena, 
bet unija sutiko dirbti diena 
nuo dienos, pakol bus galima 
susitaikinti. Dabar unija sako 
kad nėra vilties gražumu susi
taikinti, tai reikės straikas pa
skelbti.

Atvyko 11,000
Lietuviu Tremtinu

Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. T16 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15C.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c. *

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.)

No. 139 Trys istorijos apie j 
Užpuolimas Totorių, Baltas: 
Vaidutis, Atmokejimas kuni-į 
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji-) 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos! 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

Kitokios Knygos
 • 1

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

No. 178 Tikrausiąs Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu 
draugystęjns,
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

knygute 
iszmokejimo 
25c.
knygute

del kasieriaus ♦

paeziuotas. 76

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Pirkie U. S. Bonus

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

Viso 
isz 1948 
lietuviu

atvyko

Szimet Rugpiucžio 31 diena, 
laivu “General Haan” in New 
Yorko uosta 'atvyko 11,000- 
tasai lietuvis tremtinys, 
pagal D. P. instatyma 
m., jau atvyko 11,106 
tremtiniu.

Rugpiucžio menesi
1,998 lietuviai tremtiniai. Sku
bėkite pildyti darbo ir buto 
garantijas. Naudokitės geriau
sia ir pigiausia proga atsi
kviesti tautieti. Garantijų 
blankus kiekvienu pareikala
vimu iszsiunczia,United Lith
uanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc. 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.

Pirkie U. S. Bonus

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

:... ',, -.>v.... i ' ....... ,, ...

I Ask where you WORK 
Ask where you BANK



I

“SAULE” MAHANOY CITY, PA,

[atsiminęs sau senovės meile >•’ 
apie visus atsitikimus, grau
džiai verke. GALAS.Neteisinga Pati $ MARTI g® Naujas Lietuviu Transportas

’ ' - ______  • u j

(Tasa)

Prie vaisko ėjo jam gerai. 
Buvo gražaus sudėjimo ir, pui
kiai vedesi, per tai aplaike, 
dinsta seržento. Tarp draugai' 
buvo vienas su kuriuom kaip; 
su broliu sutiko, jog vienas be 
antro ne galėjo rimt, o ir su 
paskutiniu kąsniu dalinosi.

Viena diena eina taip sau 
abudu su savo prieteliu in už-j 
miešti pasivaikszcziot, kad' 
sztai pamate priesz. juos atei
nanti vaiskava virszininka. į 
Ant apredalo pažino ji jog tai

padaryti.* * *
Po nukirtimui ir palaidoji

mui kūno, tuojaus jo prietelis 
nuėjo nakczia ant vietos ant 
kurios likosi užkastas kūnas ir 
pradėjo su špatu atkasinet. 
Bet taip ji kaime apėmė jog 
pamėtė kasės ir parbėgo namo. 
Kita, nakti vėla nuėjo, bet ir 
dabar perimtas baime parbėgo.

Pamislines net perpyko ant 
savo kvailumo ir ant treezios 
nakties iszsigeres ant drąsos 
nusidavė pas užkasta prieteli, 
atkasė, graba atidarė ir pada-

BALTRUVIENE

buvo jenerolas! Prie jo szono 
ėjo motere matomai jog tai 
jojo pati! Musu kareiviai ima
si del atidavimo garbes jena- 
rolui kad tame, o galybe! Ser
žantas pažino savo paczia jeua- 
rolieneje. Kaip stulpas nutir
pęs stovėjo ant vietos ir savo 
akimis nenorėjo tikėti idant 
taip tikrai butu. Rodėsi jam 
jog tai sapnas, bet ne buvo sap
nas, tai buvo tikra, baisi teisy
be! Ne tiktai su juom tas sto
josi, bet ir jenaroliene pažino 
isz arti savo vyra kuri taip ne
dorai paniekino, jog net nuo 
baimes apalpo! Jenerolas gai
vina apalpusia, o kada atsipei
kėjo, klausė priežastį apalpi
mo. Toji jam pasakė, jog tasai 
seržentas buvo josios vyru, jog 
tai yra tas pats kur toje kar- 
czemoje apleido, kada jisai su- 
gryžo užmirszto daigto.

Jenarolas negalėjo to u'ž- 
mirszt, o ir isz galvos sau isz- 
muszt, jog atsirado, josios vy
ras! Jaute jisai kaip ir kožnas 
jog tai yra prieszais tiesas sve
timo paczia prisisavinti Ka
czia daryt? Sztai sumislino ko
kiu norint budu prisisavintos 
paczios vyra nudaugint ir to
kiu budu ant visados motere 
pasilaikyt. O kad turėjo galy
be savo rankoje, tai ir ne buvo 
tame nebegales.

Iszmislino ant saržento pa
skala, jog jisai sprendžia ant 
gyvasties karaliaus, ant ko pa
state neteisius liudininkus. 
'Apie tokius žmonis ne sunku 
pasirūpint. Buvo kitados, yra 
ir dabar o ir visur. Už mažus 
pinigus gausi neteisiu budin
toju. Toki yra niekiausi isz 
žmonių, o teisinga bausme ar 
nuo svietines valdžios ar nuo

re kaip reikėjo.
Nebaszninkas atgijo ir szir- 

dingai jam padekavojas nuėjo 
sau in svietą tolyn, kad jau 
niekad jenarolui ir prasižengu
siai paežiai in akis ne pareit.

Nežinodamas ka dabar pra
dėt nes jau in vaiska ne norėjo 
eiti, pristojo pas viena kup- 
cziu ant tarnystes vest knygas 

j kupcziszkas. O kad buvo mo- 
! kylu vyru, ypatingai kupczys- 
toje, tai ir puikiai kupcziui ve- 

[ de rokundas. Ėjosi jam gerai, 
o kad žiurėjo kupcziaus turto 
kaip savo locno ir priek tam 
buvo teisingas,1 paėmė kup- 
czius ji už pusininką. Už keliu 
metu uždėjo pats sau kroma ir 

į vėl buvo bagotu kaip pirma. O 
kad savo paežiai kuri ji taip 
begediszkai apleido, tiktai del 
josios buvo iki smert prisieges, 
o jau buvo numiręs, tai ir taja 
moteryste laike už pabaigta.

Apsipacziavo tada antru 
kartu. * - * *

Viena diena kada sau sėdėjo 
pakajuje ir ant keliu supo ma-
ža vaikiuką, ineina kokia tai 
suskurus ir suvargus ubage. 
Buvo taip nuvarginta jog be
galėjo atsakyti jai prieglaudos. 
Dave jai kampeli grinczioje, o 
ir reikalinga, užlaikvma. Bet 
ubage kas dien ėjo menkyn ir 
buvo galima, suprast jog ilgai 
ne gyvens. Prijautė tai ir ji 
noringai norėjo ta varginga 
gyvasti pabaigt, kad ne tas, ka 
ja baisiai ant sanžižnes sunki
no.

— Ach, kalbėjo tankiai ji 
kad jisai 'butu gyvas, kad gale- 
czia nors ant keliu ji perpra- 
szyt ir iszmelst pas ji atlaida 
už baisu prasižengimą!

Dievo daeis juos visados ir tik- 
t ,

rai. Tankiause toki latrai jau 
ant žemes buna nuo Dievo nu
bausti. ,

Ir musu nelaimingas seržen- į 
tas negalėjo ant savo, apsigy
nimo turėt jokio iszsiteisini- i 
mo. Inmestas in kalėjimą, po 
trumpam tyrinėjimui likosi, 
apsodintas ant smert, ant nu-j 
kirtimo.

Jo isztikimas prietelius at-Į 
ėjo pas langeli kalėjimo atlan-i 
kyt ji.ir suramink Kada jau į 
buvo po teismui nelaimingas 
tare in savo prieteli, kuris pas- ’ 
kutini karta atėjo ji palankyt.;

— Klausyk, mylimas drau
gai! Kada jau busiu nukirstas; 
ir užkastas, tai ateik nakczia, 
atkask duobe, atidaryk graba, 
o isz tosios pleczkutes kuria 
tau duodu, pridejas galva prie 
kaklo patepsi su tuom aliejum 
nukirsta vieta, taip-gi ir smil
kinius, o asz atgysiu!

Draugas jojo prižadėjo ta

Kada kupczius prispyrinejo 
idant pripažintu priesz ji, kas 
jai taip labai kenke, jog gal, 
kada apie tai pasakis del jo
sios palengvins, tada iszpąži- 
no, jog paklausė viena karta 
karczemoje būdama kelionėje 
glamonaus jenarolo ir su juom 
apleidus locna vyra pabėgo, o 
paskui pati stojosi priežastim 
pa' smerties.

Kupczius girdėdamas ta isz- 
pažinima, pažino ant kart sa
vo nedora paczia ir kad del jo
sios palengvint sopulius, prisi
pažino taip-gi priesz ja jog tai 
jis yra josios senovės vyras, 
jog yra gyvu ir viską jai at
leidžia! Paskui josios klausė

i kokiu budu atėjo ant taip di- 
. delio vargo, ant to atsake jog 
laike vainos josios antyas vy- 

1 ras buvo iszdaviku tėvynės ka
da karalius persitikrino, liepe 
ji smerczia nubaust. Ji likus, 
dasilauke paskutinio vargo, o 

I ir isz to gavo neiszgydoma li- 
; ga. Tada nuo keliu metu turėjo 
į ubagaut.

Ne trukus po tam numirė, o 
! josios pirmutinis vyras iszke- 
j le puikes laidotuves ant kuriu

Vienam mieste 
Pennsylvanijoje, 

Randasi kelios 
moterėles,

Kur josios czionais 
lėbauja,

Gere, per naktis 
autobiliais trankosi, 

Ir su kitais vyrėtais 
laikosi.

Sziandien apie jais 
daug ne kalbesiu, 

Da koki laika 
palauksiu, 

Gal tosios bobeles, 
Savo karszta pašiutima 

pames, 
O jeigu nepasitaisys, 

Tai lukaut i
Kad net pasturgali 

kraipys,
Ir tikrai sakant, 
Kaili jom lupsiu.

* *
Netoli Maha.nojaus, 
Randasi mergele,

Kuri ant gyvenimo 
nepaiso,

Mano sau, kaip •« ♦
apsives,

Tai bus bobele, 
Ir gerai turės,

Mat, ilgai miegos, 
Gandžiai valgis, 
Pinigėliu turės,

Vyrelis tik dirbs, 
Pinigu man uždirbs, 

O kur norėsiu 
nueisiu, 

Ir ka norėsiu
tai darysiu, 

Del saves nieko 
nepavydesiu.

Isz tokios bobeles 
gero ne yra.

Gera bobele su 
niekszems neužsideda, 
Ba negirtuokliauja

Ir pliovoja. 
Namie sėdi, 

Szeimyna prižiūri.
* * *

Meriville miestelyje 
Nekurtos bobeles 

ten užsipuldineja,
Visaip rodinejo, 
Ir ant galo pas 
e vaita pasiduoda, 

Už ta nesmaguma 
Turi fainos 

užmokėte, 
Ir sarmatos kentete.

O Dievulėliau mano! 
ku atsakyti, kiek tai rugojimu sirengti 
galima iszgirsti ant svieto ant iclan-t motinos 
mlaircziu.

Ne apsakytum kiek tai dai
nelių gieda apie tai, kaip tai 
marti ne gali intikt motinai sa- ° « 
vo vyra. Bet nesuskaitytum, 
kiek tai yra istorijų apie pik
tas motinas sudėtu. Nesura- 
szytum kiek tai rlandasi nelai
mingu szeimynu kurios nesu
tinka tiktai per uoszves.

Viena karta klausiau 
nani mestelije: įsame ir su motina

— Kaip einasi Tamosziene? szluoti kambarius. ..
Ar sveika? Kas girdėt pas jus? bar czion bus gaspadine, dabar

— Acziu Dievui, viskas ge- ji bus ponia visame, o senukiai
rai, ir butu gerai, bet toji ma- j paliepė vaikus neszioti nuo ry- 
no marti mane nępaguodoje ir;to lyg vakarui, skusti bulves ir 
ne duoda gero žodelio, ta visa.da pavadina “sena boba.” Ge
rmano nelaime. ro žodžio ne duoda pradeda vi-

Veliaus dažinojau nuo žmo-!sur lakstyti, o uosi užrietus 
niu, jog toji marti ant kuriuos mislina “kas tai asz!” 
uoszve taip rugoje, yra tai do
ra ir gera motere, niekam pik
to ne daro in uoszves veikalus! 
nesikisza ir kaip tai sako “no
sies nekisza kur ne reike.” No
rėtu gyventi sutikime su uosz
ve, bet toji pasisziauszus, visa
me yra neužganadyta.

— Matai ponuli, kalbėjo 
man kaiminka, uoszve negali 
užmirszti, jog josios sūnūs ap
sipacziavo su tarnaite, jog ne 
atneeze in namus pasogos, o 
dabar nuolat ėda savo marežia 
ir apkalbinėja priesz žmones.

— Gyvenau asz kitados su

Sun-1 uoszve gyventi turi ant to pa- 
jog reike teip daryti 

szirdi neužeisi, 
nes tada daug lengviau viskas
ėjo.

Ne visados marczios yra to
kios saldžios, yra saldžios ir 
karczios, o motina ne visados 
yra rugojente be priežasties.

Tankiai atsitinka, jog in 
grinczia ineina marti, pasipil
tus, jauna, bet nieko nesupran
ta apie naminia gaspadorysta

vie-, ir davai motinai paliepineti vi- 
jsame ir su motina pradeda 

Juk jei da-

Freesoil, Mich.
Mikolajuniene, < Ona, 885 

Park Ave., New York, N. Y.
Milkoraitis, Emilis, Marta, 

'Ema, Geyda, Jonas ir Riman
tas, Cumberland, Va.

Miniukas, Valerijonas, Ele- 
nora ir Džiugas, 12 Orange St.

Prikiszo ^Del Josios

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

Antanas — Del ko tu Onu
te isz manes nuolatos juokie
si? Juk asz da ne papaikau 
ir nieko su tavim apie apsi- 
pacziavima ne kalbėjau!

BOSTON, MASS. — Rugsė
jo (Sept.) 21 diena laivu “Ge
neral Holbrook” in Bostoną 
atvyko szie Lietuviai Tremti
niai :

Adomaviczius, Vladas, ir 
Jadvyga, 112 Harvard Ave., 
Akron, Ohio.

Antanėlis, Algimantas in Hartford, 6, Conn.
Omaha, Nebraska. Parulis, Albinas ir Izabele,

Baliunas, Edmundas, Vikto-j 93 Arthur St. Worcester, Mass, 
ria ir Riczardas, 63-30 70th St.' Petkeviczius, Eduardas ir 
Middle Village, N. Y. Grasilda, Rt. 2, Charlottesville

Baranauskas, Zigmas, Mari-1 Virrginia.
ja, Romualdas ir Ilona, 328 Ei Rascianskas; Vladas, Anele 

ir Regimantas, in Minnisota.
Riekus, Aleksandras, Brone,

Vaidotas, Aleksas, Rimvydą ir! Loreta ir Elena, RD No, 3, Ho- 
Vituole, 4536 So. Pauline St.,! nesdale, Pa.
Chicago 9, Ill. j Szateikis, Vladas ir Vanda,

Czekaviczius, Juozas ir Ste- 48 Felix St., Providence, R. I. 
fanija, 73 Ridgewood Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Dobkevicziute,

St., So. Boston 27, Mass.
Bastys, Maria, Klemensas

Vasilionis, Bronius, Povilas,
19 W. 10 St.,

Venckus, Jonas, Brone, Ro- 
i mas, Laimis, Danute ir Juozas, 

Aleksandras 5 G St., So. Boston 27, Mass.
Zelba, Pranas, 1353 S. New 

Kirk St., Phila., Pa.
— BALF Imigracijos Ko

mitetas.

Starcenkaite, Janina, -----
Szeraj, Ona ir Jane, 1511 S.

Aleksandra, i 49 Court, Cicero 50, III. » e
1115 E. 90 St., New York, N. Y.

Daugalis, Mikas, Elže, Meta Tekia ir Petras, 
ir Gerardas, Antioch, N. C. Linden, N. J.

Daunys, Kazys ir Brone, 15-i
30 S. 49 Avė., Cicero, III.

Dobkeviczius,
ir Sigrida, 797 Knickerbocker
Ave., Brooklyn, N. Y. •

I Druskis, Mikas, Baltimore,!
Md.

Dymsza, Romualdas ir Ma
ria, 186 Warierick St., La Port, 
Indiana.

, i Gauszas, Antanas ir žmona, 
k a i 76842 S. Rockwell St., Chicago, 

Illinois.
Gedvilas, Vaclovas, Birute,

Salvinija ir Mykolas, 403 S. 3 
St., Brooklyn, N. Y.

Grybauskiene, Adele ir Jane

ir dasilaukei ju ant

Senos inotineles akis užsipi-l 
la, aszaromis, szirdis pradeda 
sopulus atjausti, o ne turi nar-i 
szumo pasiskundet sunelui ant; 
nedorybes martes, nes bijo ne- 
bagele idant sūnelis “ne szok- 
tu in akis.” Motinėlė pradeda 
skundstis:

— Tai ko sulaukiau ant se
natvės pasilikau 'tik ant lo-ska- 
vos duonos!

O gal gerai butu priimt to
kia marezei žodžius:

— Ne daryk kitam to, 
tau ne butu miela!

Kaip tu paguodoji sena mo
tąją uoszve ir prisižiūrėjau in tinele savo vyro, teip gal ir ta 
vales, kokis terp ju buvo gyve- ve paguodos vaikai..tavo! 
nimiais. Viską marti iszpilde ka . — Kiek tu užduodi nuliu- 
jai buvo paliepta, niekados! dimu senelei, susilauksi kada 
pikto žodelio ne isztare, bet ne-1 to paties nuo savo vaiku, 
galėjo intikt uoszvei, kuri nuo-; — Jeigu tu geidi, idant 
latos rasdavo visokes priežas-; Dievas palaimintu tavo vaike- 
tes ;ant savo marczios. Motina Liams
tankiai kalbėdavo in mane: linksmybes tavo, tai stengkis 
“Ne tokia pati yra tinkama paiguodoti senus tėvelius ir ne
mano šuneliui 
resne. ’ ’ -■•fc • iVaikszcziodama po kaimy-, 
nūs apkalbinėjo mąrczia iri 
nuolatos ant josios rūgo jo: 
“Nepaguodoje manes mano 
marti!”

Vela antroje grinczioje isz- 
girdau buk uoszve rugoje jog 
marti nieko negali dirbti.

Motinai iszrodo, jog tik ji 
moka skalbt, prosint, virti ir 
gaspiadoriaut, per tai nori 
idant ir marti teip darytu kaip 
ir ji.

Bet Mariute supranta gas- 
padoryste pagal naujausio bu
do ir saviszkai dirba, nes būda
ma pas gerus žmonis, taji dar
bą iszmoko surėdymai. Ne mo- 

nepa- 
josios

yra 
galėjo rasti ge-1 iszsipaudineki jiems aszaru isz 

i akin.
Tankiai atsitinka, jog mar-; 

! ežios kurios vėlimą viso gero i ,
del uoszves ’Vra nepaguodoja- 
mos per ja, o tosios marczios 
ka užduoda skausmą szirdies, 
uoszvei, būna geros, o uoszves 
visame stengėsi joms intikt,; 
norints uoszves giana atjaueze' 
skausmą szirdies, bet ant vis
ko žiuri per pirsztus, o ken- 
czia tykumoje. *

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

tinai senelei tos suvis
tinka ir nori kad pagal 
graju szokinetu.

Ka tada daryt?
Gal daugelis pasakys jog 

uoszves reike klausyt. Lengva 
tai kalbėt, bet sunku iszteseti.

Kožna. arti kada iszteka už 
vvro ir žino reikes draug su •z o

TREMTINIU
SZEIMYNA JIESZKO

KVIETĖJO

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Aciliko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le-

15 Ledge St., Worcester, Mass. dinius Krasztus). 96 pus. ..25# 
Jankauskas, Benediktas, 72; Trys Istorijos apie Irlanda 

Seymour.St., Worcester, Mass.[arba Nekaltybe suspausta; Ro-
Jovaisza, Eduardas, Agota bertas Velnias; Medėjus; Kaip 

ir Aleksas, 1432 Putnam Ave.,! Kuzma Skripkorius liko Tur- 
Brooklyn, N. Y. ' fcing Ponu. 78 puslapiu, .. 20^

Juceviczius, Juozas, Apolo-! saule pub. co. Mah*noy City, p*, 

nija ir Janina, S. Boston, Mass, i -------------------------
Jurgutaviczius, Petras, Sa-i Siuncziant pinigus per ban* 

lomeja ir Leokadija, 23 Mel-! kini czeki arba ekspresini mo
rose Sq. El. Norwalk, Conn.

Juszkus, Albinas, Prancisz-
ka, Vytautas ir Bernardas, 64- prie paskirtos sumos nes musn
30 S. Campbell Ave., Chicago,' bankos reikalauja 
Illinois.

Kalinauskas, Aleksandra ir
Irena, 620 Main St., Oakville,
Conn.

Kirkilas, Mykolas, 3505 N.
Cicero Ave., Chicago 41, Ill.

Lickus, Petras, Baltimore,
Maryland.

Liudžius, Jonas, Prane, Juo
zas ir Mare, 176 High St., New
Britain, Conn.

Mickus, Matas ir Stase, R. 1,

ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu

‘ , 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.

ISTORIJEaple Da 182 
-------- --------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 1(M 
metu, Pamokinimai, Apie bobs 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint ai 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15<.

iSaule, Mahanoy City# Pa.

Bremene, Vokietijoje, yra 
sulaikyta nuo iszvažiavimo in 
Amrika, Lietuvio Tremtinio! 
szeimyna, nes kvietėjas atsi
sakė suteikti darbo ir buto ga
rantija. Szeimyna susideda isz 
vyro 41 metu, žmonos 40 metu 
ir penkių vaiku: 17, 14, 12, 7 ir 
5 metu. Vyriausias vaikas 17 
metu yra aklas ir kvietėjas tu
ri garantuoti už ji užstatu 
$1,000. Tėvai yra darbingi ir 
patyrė ūkininkai. Jei atsirastu 
geros szirdies kvietėjas, galis; 
szeimyna atsikviesti, praszome 
neatidėliojant praneszti BAL- 
Fui: United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

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

:: - Tiktai 150 ::
“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Rudens Lapeliai
Sausi lapeliai
Krinta žemyn;
Vejas juos blaszko,
Nesza augsztyn.

Skirias mažucziai 
Su medeliu, 
Skrenda lengvucziai 
Oro keliu.

Jie dabar nori 
Laisvėj skraidyt, 
Tyriame ore 
Dangų matyt.

Lekime, broliai,
Lėkim, draugai, 
In szviesu toli 
Drąsiai smagiai!

"DIP-LESS”
WRITING SETS
« by

Choose The Right Point

The Way You Write
No. 5556

No. 5668

no- 5550 "I!

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. J



MAHANOY CITY, PI.
—„

Žinios Vietines
— 'Oras labai atvėso ir isz- 

rodo kaip tikras Ruduo.
— Petnyczioj prasideda 

Ruduo.
— Lapai nuo medžiu krin

ta.
— Ponstva Juozai Pužai 

isz Girardvilles motoravo 
miestą su reikalais, taipgi at
lankė ir “Saules“ redakcija 
atnaujinti savo prenumerata 
už laikraszti “Saule.“ Ponst
va Pužai sako: ‘ ‘ Mes be ‘ ‘ Sau-

sudužo in medi. John A. Shotz- 
berger isz Quarryville buvo 
ant syko užmusztas. Jo drau
gas William Garner, isz New 
Providence, buvo labai pavo
jingai sužeistas. Policijantai 
sako kad tie vyrukai skubinosi 
namo apie treczia valanda isz 
ryto. William Garner sako, 
kad tas automobilius jojo; bet 
kad jo draugas, John Shotz-. 
berger ta jo automobiliu vaira-

in, vo kai nelaime atsitiko. Jįs sa-
ko kad jis automobilyje mie
gojo, kai jo draugas vairavo, 
ir negali pasakyti kaip ta ne
laime atsitiko.

les“ negalime gyventi, kuria 
skaitome per daugelis metu ir 
nepaliausime ja skaityti. Acziu 
už gerus žodžius ir atsilanky
mą.

— Mieste gandai eina kad 
Angliakasiai dirbs Panedelyje.

— Sukatoj Musu Panele 
Iszpirkimo. Pasninkas. Taipgi 
ta diena 1789 metuose buvo in- 
kurta. Amerikos Augszcziau- 
sias Teismas.

— Subatoj Žydu Naujieji1 
Metai. Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola szesziolikta Nedelia 
po Sekminių, ir Žydu Naujieji 
Metai 5710. ir ta diena 1493m., 
Kristoferis Kolumbas iszplau- 
ke ant savo 2tros keliones in ta 
nauja pasauli. Jis iszplauke isz 
Cadiz, Ispanija su tukstaneziu 
ir penkiais szimtais vyru.

— Panedelyje Szv. įsako 
Jogueso.

—- Utarninke SS. Kosmas 
ir Domij. Ta diena 1269 metuo
se Lietuviai pamusze Rusus i 
ties Borisovu.

MILIJONAS
DARBININKU
REIKALAUJA

PENSIJOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

STRAIKUOJA dvideszimt penktu nuoszim-j
ežiu yra nupuolęs nuo pernai.

PRIESZ SAVE Reiszkia, visas czvertis mažiau 
biznio sziais metais. Tas atsto
vas sako kad dabar kai mainos: 
užsidarė, tai kompanijos buvo 

Į priverstos daug darbininku at- jau stoja 
! leisti.

Jis sako, kad dabar kai mai
nos vėl pradės dirbti, daug tu 3tatoma.
darbininku ant ? geležinkeliu mokyklų
vistiek negaus darbo, nes biz-, apįe septynis szimtus milijonu 
nis prastas.

Eroplanai, autobusai 
žmonių automobiliai 'geležin
keliams bizni labai pakirto 
Kompanijos dabar ir daug sa 
vo tavoro veža trokais kur pir 
miau viską veže freit-kariais.

Mainieriai, Mainu Sa
vininkai Straikuoja

tai iszrisztas, nes kas metai per j 
keturis ar penkis metus visi 
stos daugiau ir daugiau vaiku 
in pradines mokyklas.

Per kara daug daugiau vai-: 
ku užgimė ir dabar tie vaikai 

in pradines mokyk-

10 METU VAIKAS ’ 
PRANASZAS

kompanijos sutinka mokėti ke
turis centus ant valandos kiek-' 
vienam darbininkui del to Pa- 
szelpos Fondo, bet nesutinka 
visa ta fondą sudaryti, be dar
bininku prisidėjimo.

Dabar dar neaiszku ar fab
rikantai prieszinasi tos Tru
mano paskirtos komisijos pa
tarimams, ar jie tik nesutinka 
padidinti savo iszlaidas. Jeigu 
jie prieszinasi tos komisijos 
patarimams, tai gali būti labai 
asztrus ir piktas susikirtimas, 
in kuri butu inveltos visos ki
tos kompanijos; jeigu ežia 
klausimas tik apie padidinimą 
darbininkams algų, tai klausi
mas liksis tik Plieno fabrikan
tu ir darbininku tarpe.

Kaip kur kitur mes pastebė
jome, Prezidento paskirta ko
misija yra nutarius, kad kom
panijos ir fabrikantai turi to- 

į kius Paszelpos ir Pensijos 
Fondus patys' sudaryti darbi- 

i suge-

York, Pa. — Du broliai nu
krito su savo eroplanu ii’ ant: 
smert užsimusze, kai jųdviejų 
tėvas stovėjo ant žemes ir 
jiems laimingos keliones linkė
jo. Nelaime atsitiko apie dvyli
ka myliu nuo York miesto ant 
ju tėvo ūkio. Jųdviejų tėvas 
Bruce H. Boring, keturios de
szimts devynių metu amžiaus 
naszlys, ka tik buvo atsisveiki
nęs su savo vaikais ir su ran- , ,x 'ka linksmai jiemdviem mojo 
laimingos keliones, kai tas ero
plano inžinas staiga sustojo ir 
eroplanas atbulas krito žemyn.. 
Vaikai buvo ant sykio užmusz- i 
t i, kai eroplano inžinas juodu ~
sutrynė. Janonis sūnūs gavo į dusias pa5enusias maazina3j 
isz armijos pavehmma nuva- ... turf rupintis 
žinoti pas savo tęva in sve- 
czius. Jo vyresnysis brolis, ku
ris dirba Baltimore mieste at
skrido savo broli atgal nuvesz- 
ti in Fort George G. Meade.

Tėvas sako jis nėgali supras- Į 
ti kas ten atsitiko. Eroplanas 
buvo jau apie du szimtu pėdu 
nuo žemes pakilęs, kai jo inži- 

— Ana diena lankėsi in nas staiga užgeso ir tas mažas 
“Saules” Redakcija, ponas: eroplanas, kaip paszautas 
Pranas Tragas isz Shenadoro, pauksztis nukrito. Policijantai 
atnaujinti prenumerata del say greitai pribuvo ir niekam ne- 
vo motinėlės, ponia Regina1 pavėlino prieiti prie to sudu- 

.Tragiene, Pranas sako: “Ma
no motinėlė yra jusu skaityto
ja per daugelis metu ir persi
tikrino kad laikrasztis “Sau
le“ yra viena isz geriausiu ko
kis sziandien yra iszduodamas, 
ir be “Saules“ negalėtu apsi
eiti, taipgi dekavoja už teip 
smagu laikraszti, kuris mane 
per tiek metu linksmina.“ — 
Acziu už atsilankymu ir kad 
Dievas duotu Jums daug svei
katos ir ilgo pagyvenimo.

sužeistais ar pasenusiais dar
bininkais.

Jeigu szita nustatyma Plie
no Fabrikantai priims, tai ta
da jau visi kiti darbininkai vi
sur panasziai reikalaus.

žusio eroplano, kol bus patjk- į 
rinta kas ir kaip ten atsitiko. ■

LAIVYNO SEKRE
TORIUS NUTILDO 

KARININKUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Szvento 
Jurgio Parapijos Veteranai 
iszsirinko savo kuopai nauja 
vada, komandoriu, Vincą Ku- 
czinska. Jis užima Bernardo 
Pames vieta vadovystėje. Vin
cas Kuczinskas dirba Mer
chants National Bandoje, She
nandoah, Pa. Kun. Juozas A. 
Neverauskas, Szv. Jurgio pa
rapijos vikaras buvo iszrink- 
tas kapelionu.

Girardville, Pa. — Kompa
nija kuri pristato Girardvilles 
žmones vandeni, ketino pa
branginti mokestis, bet Bend
ru Reikalu Komisija Harris
burg mieste insikiszo ir visa ta 
klausima atidėjo ant szesziu 
menesiu, kol kompanija pripa- 
rodys, kad jai yra. reikalas 
vandeni pabranginti.

Washington, D. C. — Plieno 
Darbininku Straikos likos ati
dėtos, per praszymo Preziden
to Trumano.

Lancaster, Pa. — Asztuonioli- 
kos metu amžiaus jaunuolis 
buvo užmusztas ir jo septynio
likos metu draugas buvo labai 
sužeistas, kai jųdviejų automo
bilius nulėkė nuo vieszkelio ir

GLENRIDGE, ILL. — Mai-j 
nieriai kurie yra savo mainu 
sanvininkai in Glenridge, su 
kitais mainieriais sustraikavo. 
Nors kai jie straikavo, jie visi 
turi szierus in tas mainas.

Szimtas dvideszimts mainie- 
riu ežia turi po du szimtu dole
riu szierais in savo mainas.: 
Jiems daugiau nevalia turėti 
szieru. Jie susidarė Marion 
County Coal Corporation. Tai 
vienatine mainu kompanija ta-j 
me miestelyje kur apie trys i REIKIA DAUGIAU
szimtai žmonių gyvena.

Szitiems mainieriams visai 
ne naujiena straikuoti priesz 
savo kompanija, priesz save, 
nes kai jie prisirasze prie mai-! 
nieriu unijos jie straikavo ka
da tik kiti mainieriai straika
vo. Jie szita savo kompanija

MOKYKLŲ

las.
Negana nauju mokyklų yra 

Sziais metais tokis' 
statymas kasztuos

Iszpranaszavo Savo 
Mirti; Taip Ir 

Buvo

Buvęs Admirolas William 
F. Halsey ir kiti labai augszti 
karininkai remia Kapitoną 
Grommelin ir jam pataria.

Kapitonas Grommelin tuo- 
jaus buvo paskirtas in kita 
vieta, kur jis negales prasitar
ti ir kur jis nieko bendro netu
rės su Laivyno. Sztabo klausi
mais ir reikalais.

Dabar Laivyno karininkai 
turi pirmiau rasztu pareikszti 
ka jie ketina per prakalbas ar 
per laikraszczius sakyti ar ra- 
szyti, ir Laivyno Sztabas pasa
kys ar jiems valia ar ne.

Trenton, N. J. — Automo'bi-

South Boston, Mass. — So.;
Bostono Bendro Amerikos Lie
tuviu Fondo vadai ir veikėjai 
labai sumaniai ir labai gerai 
padare, nutardami ir parūpin
dami viesza. rinkliava, kolekta: 
del B ALF’o. Jie praszys, rinks Į 
kad ir ubagaus po visia miestą 
del BALF’o naudos.

Visai nesvarbu kiek jie gaus I 
isz svetimtaueziu; bet labai 
svarbu kad jie tuos kitatau- ‘ 
ežius supažindins su musu rei- ■ 
kalais ir parodys savo veikla.

Per ta rinkliava, svarbu, ir 
liabai svarbu kad visi Lietuviai 
vieszai pasirodytu su savo au
komis. Nebūtu pro szali savo liūs atsimusze in dideli troka 
auka apdalinti in kelias diailis užvažiavo ant paymento, suva- 
ir kelis sykius paaukoti, kai žinęjo, užmusze viena mote- 
svetimtaueziai mato. Czia mes riszke ir jos drąuge sužeidė, 
nežiūrime in kokia ten garbei Žuvusi moteriszke buvo Pone 
ar savigyra, bet in pasirodymą j Emily Hague, keturios de- 
kitiems ir davima gero pavyz
džio. Teipgi labai svarbu butu 
kad kuo daugiausia Lietuviu 
stotu savanoriais rinkti tas au
kas. Ir vėl ne taip svarbu kiek 
surinks, bet kiek rinks.

P a ž i n d a m i Bostoniecziu 
duosnum'a,, mums visai nerupi 
tos kolektos pasisekimas savų
jų tarpe; bet visiems mums ru
pi kad savieji gerai ir gražiai 
pasirodytu svetimųjų tarpe. 
Už tai isz visu tu Lietuviu ti
kimasi ne vien tik pinigu au
kos, bet ir pasiaukojimo.

keturios de
szimts asztuoniu metu am
žiaus. Jos drauge, Pone Laura 
Hildebrand isz Titusville, bu
vo sužeista. Moterys dirbo in 
American Ferment fabriką. 
Jodvi paliko ta fabriką puse 
po keturiu po pietų. Pone Ha
gue lauke savo duktes Dorothy 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus, kuri dirba in State Mo
tor Vehicle Bureau. Duktė sa
vo motina Ibeveik kasdien par- 
siveszdavo. Policijantai sako, 
kad ta automobiliu vairavo 
septynios deszimts keturiu me
tu amžiaus Fred Blackford isz 

Komiteto nariai, kurie szita Morrisville, Pa. Jo automobi- 
kolekta rengia yra: J. J. Ra- liūs atsiinusze in troka, paskui 
mona, K. Nemaksy, Blanche * suvažinėjo tas dvi moteris ir 
Cunys, A. Jankauskas, A. Mat-' sustojo kai atsimusze in siena, 
joszka, Vytautas Gurka, V. Nei jis nei troko draiverys ne- 
Szimkiene.------ --  •• - - - Į buvo sužeisti.

Daug Daugiau Vaiku; 
Mažai Mokyklų 

WASHINGTON, D. C.— 
____ ___ _ Dabar beveik visos vieszo- 

susidare, savo mainas pradėjo s^os mokyklos ir daug parapi- 
dirbti devyni metai atgal. į jiniu mokyklų negali sutalpin- 

---------- _____________ visus mokinius. Dabar, per- 
P7 1NTVITI ITT nai ir sziais metais daug dau- kj L L IL Z/ 1 1\ K E L 1 L giau vaiku pradėjo eiti in mo- 

DARBININKAI kyklas. O vietos jiems jau4ir 
pernai buvo per mažai.

Szitas klausimas nebus grei-

doleriu. Bet reikia viso bilijo- 
ir no doleriu del ateinanczius de-f 

lj 

szimts metu, tokiam statymui.
Buvo Kongrese Byla paskir

ti tris szimtus milijonu kas me
tai valstijoms, kurios paczios 
tiek pridėtu ir su tais pinigais 
mokyklas prižiuretu, bet ta 
Byla buvo užsmaugta, sustab
dyta, kai iszkilo nesutikimas 
ant parapijiniu mokyklų klau-; 
simo.

KNOXVILLE, TENN. • — ’ 
Deszimts metu amžiaus vaikąs 
Ray Rodgers, eidamas maudy
tis, ar tai baikomis ar tai* isz 
tikrųjų pasaka savo drau
gams: “Žinote, jeigu asz szian- 
dien pasimireziau, asz eieziau 
staeziai in dangų, nes asz dar 
neturiu dvylikos metu.” UŽ 
trijų valandų, kai tas vaikas 
taip savo draugams buvo pa
sakęs in Knoxville sztora, jis 
buvo pasimiręs. Jis prigėrė be
simaudydamas.

Ray Rodgers prigėrė prūde,
' nors jo brolis, dvylikos metu ir 
keli draugai visomis galiomis 
stengiesi ji iszgelbeti.

KUNIGUZIS
SUŽEISTAS

CLEMENTON, N. J. — 
Episkopalu Kuriiguzis, Waldo 
D. Parker, szeszios deszimts 
penkių metu amžiaus buvo su
žeistas, kai jo automobilius su-i 
dužo in stulpą, prie geležinke- ■ 
lio kryžkelio, netoli nuo Cle
menton miestelio. Kunigužis i 
gryžo in savo klebonija, kuri 

. New York.— Du Italiszki randasi tik keli skvierai, blo-
ge ezmkelio^ kompa-.lekiotojai, kurie iszskrido isz kai nuo vietos kur nelaime at- 

Italijos pereita sanvaite su sitiko. Jis buvo be sanmones ir i 
mažu eroplanu, John Brondel- buvo iszimtas isz savo automo- 
lo ir jo drangas Kapitonas Ca- biliaus ir nuvesztas in Cooper 
millio, žuvo kaip ju mažas ero- ligonbute, Camden, N. J. Dak- 
planas krito in Atlantiko ma- tarai dar nežino kaip labai jis 
res. Jeigu butu tureja paseki- buvo sužeistas. Jis yra Szv. 
ma, tai butu atskridus in New Marijos Episkopalu Bažny- 
L orka. ežios klebonas.

NUŽUDĖ MOTINA ’
14 Metu Vaikas J 

Prisipažinsta

BE DARBO
PHILADELPHIA, PA. — 

Reading j - - - - 
nija ir Baltimore & Ohio kom
panija atleido 4,450 savo dar
bininku.

Kai mainieriai sustraikavo 
tai szitiems geležinkelio darbi
ninkams darbo nėra.

Tu kompanijų atstovas sako 
kad geležinkeliu biznis visu

SAY GOODBYE 
To

WORRIES

With ever-ready, electric 
water heating service, you 
can chase your water heating 
worries right out the window 
The comfort and convenience 
features are truly amazing. 
Just install your electric water 
heater... be sure it’s the riaht 
size for your family...a°nd 
forget it. ’No check-un t • 
to the basement. * No fuel

and ashes to carry. No tank, 
patting. No waiting for water 
to heat. Automatically, you 
have ever-ready hot water at 
the turn of a tap. It’s de
pendable! clean! safe! and 
reasonably priced.

See your local appliance re
tailer today. Live the happy 
carefree electric way.

OWER & LIGHT COMPANY

HUNTINGTON, W. VIRGI
NIA. — Keturiolikos metu 
vaikas isz Kentucky buvo in 
kalėjimą patupdintas kai jis 
valstijos policijantams prisi
pažino, kad jis savo motina nu- 
szove kai ji miegojo. Žmogžu
dyste buvo papildyta j u na
muose in Sharondale, Kentuc- 
ky. .•■.'A

Valstybinis policij antas sa
ko kad szitas vaikas, kuris yra 
in szeszta skyrių mokykloje, 
prisipažino prie tos žmogžu
dystes, pasiaiszkindamas kad 
jo motina tankiai ji muszdavo 
su lazda ir su “pokeriu.” y

Policijantas Saržentas Bery- 
le Langford sako, kad tas vai
kas James Pearlie Edmiston, 
sžitaip jam viską papasakojo:

Kai jo tėvas, Pearly Edmis
ton iszejo in darba, in mainas, 
jis savo tėvo szautuva pasiėmė 
ir paleido viena szuvi in savo 
motina, kai ji miegojo. Jos vy
ras ja rado negyva kai jis isz 
darbo parėjo. Vaikas pabėgo, 
bet tuojaus buvo policijos su
imtas.

CHURCHILLIS
INTARTAS

VENGRIJOJ
• (Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lazar Brauko v, buvęs ¥u- 
goslavijos Pasiuntinybes Mos- 
kvoje patarėjas, iszvardino 
vardais daug Amerikos ir 
Anglijos karininku, sakyda
mas kad jie visi rengia Komu
nistu valdžia nuversti.

Mes jau gerai žinome kiek 
tokie prisipažinimai ir tokio* 
iszpažintys yra vertos, kai Ko- 

; munistai koki nabaga nustve
ria. Jie ji priverezia prisipa
žinti ir butus ir nebūtus daly
kus. ;s

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kūnus Numirėlio.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalam* ::

135 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.


