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Su Karabinais Eina In Darba.-Wi

Isz Amerikos Prisipažinsta GEN. MARSHALL BAŽNYCZ1A IR

MAINIERIU
STRAIKOS

Susikirtimas Tarp Le- 
wiso Ir Kompanijų

WASHINGTON, D. C. — 
Mainieriu straiku klausimas 
turi dvi puses: Mainieriu su 
Lewisu ir Kompanijų su j u at
stovu George H. Love.

Maidieriai ant savo szono 
turi geroka skaicziu; 480,000 
nariu, kurie priguli prie Lewi- 
so Mainieriu Unijos, ir kurie 
jo klauso.

Kompanijos ant savo szono 
turi tai kad jos pagamina isz- 
leidžia 600,000,000 tonu mink- 
sztu anglių ir 67,000,000 tonu 
kietos anglies per metus, isz 
Kuriu tonu jos moka ar mokė
jo po dvideszimts centu nuo 
kiekvieno tono in Mainieriu 
Paszelpos ir Pensijos kasa, ar 
Fonda.

Ana sanvaite Mainieriai 
pradėjo savo nepaskelbtas 
Straikas. Tąi buvo Lewiso 
priemones priversti Kompani
jų Atstovus su juo skaitytis.

Lewisas visomis galiomis 
stengiasi priversti Kompani
jas atnaujinti ir pagerinti kon
traktą su Mainieriais. Tas kon
traktas užsibaigė Birželio 
(June) trisdeszimta diena.

Visi ginczai ir susikirtimai 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

SZMEIŽIA
KAPITONĄ

Sako Buvo Girtas Kai 
Laivas Užsidegė 

f ....... ...............

CLEVELAND, OHIO. — 
Keli žmones, kurie iszsigelbejo 
isz to gaisro ant “Noronic” 
laivo, kur daugiau negu du 
szimtai žuvo, dabar sako, kad 
to laivo Kapitonas William 
Taylor buvo pasigėrės kai ta 
nelaime atsitiko.

Kapitonas ligoninėje užsi
gina, ir dabar apskundė C. 
Ralph Wilson, isz Clevelando 
Už tokius szmeižtus. Kapitonas 
reikalauja $250,000 už tokius 
szmeižtus.

. Szitas skundas priesz ta C. 
Ralph Wilson buvo investas 
kai jis taip ta Kapitoną intare. 
Jis sako: “Asz macziau kaip 

jdu policijantai turėjo Kapito
ną prilaikyti. Asz nesakau kad 
asz ant jo kvapo užuodžiau 
sznapsa, bet asz sakau, kad jis 
taip buvo girtas, kad jam ne
buvo vieta ant to laivo.”

To laivo kompanija sako 
kad ji apskųs už szmeisztus vi
sus kurie sakys kad to laivo 
kapitonas buvo girtas.

Į

Tighe Woods, kuris labai 
svarbia ir riebia vieta turi 
Washingtone, kaipo namu 
prižiūrėtojas, prisipažinsta 
kad jis savo ta darba gavo 
per James V. Hunt, kuris 
Washingtone yra žinomas 
kaipo žmogus kuris viską 
gali jums parūpinti, už penk
ta nuoszimti. Tik reikia ge- * 
rai patepti Washingtone, ir ! 
viskas bus tvarkoj.

NUSZOVE TĘVA

Tėvas Vėžio Liga Sirgo

STAMFORD, CONN. — Po- 
licijos saržentas, penkios de- 
szimts metu amžiaus, Carl 
Paight sirgo vėžio liga. Jam 
buvo padaryta operacija ligo
ninėje. Jo dvideszimts metu 
amžiaus duktė, Carol, atėjo isz 
ryto savo tęva ligoninėje ap
lankyti. Ji su savimi atsinesze 
savo tėvo revolveri ir ji nu- 
szove. Daktarai sako kad tė
vas vargiai gyvens.

Dukrele policijantams pasi- 
aiszkino kad ji nenorėjo kad jo 
tėvas taip baisiai nuo tos ligos 
kentėtu ir už tai ji jiji nuszove.

TRECZIA DARBI
NINKU UNIJA

WASHINGTON, D. C. — 
Komunistai dabar jau grasina 
kad jie isz CIO Unijos iszsi- 
trauks vienuolika Unijų ir su
sidarys Treczia Unijų Federa- Į 
cija.

Szitie grasinimai vieszumoj 
iszkilo per Elektros Radijo ir 
Maszinu Darbininku seimą ■• * 1 ana sanvaite.

Szitoje unijoje randasi dau
giausia Komunistu. Pasirodė 
kokia intaka ant szitos unijos 
Komunistai turi, kai per rinki
mus Albert J. Fitzgerald, kai
ru j u atstovas ir kiti du kairie
ji buvo iszrinkti in augsztas 
vietas toje unijoje.

Komunistai tuo paežiu sykiu 
stengiasi szitam Fitzgerald 
duoti toki ingaliojima, kad jis 
galėtu bet kuri nari, darbinin
ką iszmesti isz unijos kada tik 
jis panorės. Jie teipgi invede 
pareikalavimus CIO Unijos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VEDA RAUDONĄJĮ ATOMINE BOMBA
KRYŽIŲ

WASHINGTON, D. C. — 
Kai mes ana sanvaite raszcme 
in ‘‘Kas Girdėt” kad mes pra- 
naszaujame kad Generolas 
Marshall bus paskirtas in la
bai augszta vieta Raudonojo 
Kryžiaus Sztabe, tai niekas 
mums nenorėjo intiketi. Nei 
vienas Amerikos laikrasztis 
mums nepritare.

Dabar Rugsėjo (Sept.) dvi
deszimts antra diena Preziden
tas Trumanas vieszai paskelbė 
kad Generolas George C. Mar
shall, buvęs Amerikos Sekre
torius, yra paskirtas Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus Pre
zidentu. Jis savo vieta užims 
ateinanezio menesio pirmąją 
diena.

“Saule” savo skaitytojams 
apie tai buvo praneszus visa 
sanvaite priesz tai.

Generolas Marshall užima

I __________

Vatikanas Kreipiasi In 
Amerika Ir Rusija

Praszo Uždrausti Ato
mines Bombos Pavar- 

tuojima Per Kara

RYMAS, ITALIJA. — 
Laikrasztis “L’Osservatore 
Romano,” kuris kalba už Szv. 
Tęva ir už visa Kataliku Baž- 
nyczia, raszo, kad dabar gali
ma tikrai tikėtis, kad Treczias 
Karas butu baisiausias, jeigu 
ta Atomine Sprogstanti Bom
ba butu pavartuota.

Szitas laikrasztis raszo, kad 
dabar jau prasidėjo lenktynes 
del ginklu ir lenktynes in ka- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

vieta O’Connorio, kuris pasi
traukia už tai kad jo szeirny- 
nos ir savo asmeniszki reikalai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DINGO $100,000

Bankos Darbininko
Jieszko

FORT WAYNE, IND. — 
Valstijos ir valdžios banku 
peržiūrėtojai dabar su polici
jos pagelba jieszko vieno ban
kos darbininko isz Spencer
ville, kai jie dažinojo kad ban- 
koje trūksta viso szimto tuks- 
taneziu doleriu.

Virszininkai Ūkininku, ir 
Biznierių Bankos sako kad 
szeszios deszimts penkių metu 
amžiaus bankos darbininkas, 
C. G. Rectenwall dingo kai 
bankos knygos buvo peržiūrė
tos.

Szitas bankos darbininkas 
C. G. Rectenwall buvo savo 
miestelio garbingas žmogus ir 
jis niekados nieko blogo ar 
ąpkto nebuvo padaręs. Bet da
bar kai bankoje buvo surasta, 
kad tiek pinigu trūksta, jis 
dingo ir niekas nežino kur jis 
dingo.

2 VAIKAI UŽMUSZTI

DU BOIS, PA. — Du vie
nuolikos metu vaikai buvo už-' 
muszti kai žaibas trenke in 
vieta prie mokyklos kur jiedu 
su kitais vaikais bovinosi. Ke
turi kiti tokie vaikucziai ten 
pat bovinosi; jie buvo pri-' 
trenkti, bet neužmuszti. Žuvo! 
Jimmy Proske ir John Hillard.

Daktaras F. I. Gillung sako, 
kad žaibas pataikė in mokyk
los kamina ir paskui isz kami
no per szlapia žole pasiekė 
tuodu vaikucziu, kurie bovino-; 
si ant pievos. 1

SOVIETAI
GRAIKIJOJE

Visai Nepaiso Kitu 
Mainieriu Ir 

Lewiso 
4 

- ---- - -------------- -----— --------------- - ----

Gert. Geo. Marshallas Paskirtas
_ / ——

Raudonojo Kryžiaus Preziden
tu; Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson Sako Rusai Turi Liau
tis Graikijoje; Komunistai Ren

giasi Savo Unijas Susitverti
. *—

PITTSBURGH, PA. — Mainieriai kurie G E N. KENNEY
nepriguli prie Mainieriu Unijos ir kurie ne
paiso Mainieriu Boso, Lewiso, dabar eina 
in savo darbus su karabinais ir kitokiais 
szautuvais, vieszai pasiprieszindami Mainie- 

Penkiu apygardų Clear
field apylinkes Mainieriai apsiginklavo ir

NEW YORK, N. Y. — Ame- 
rikos Sekretoriui Dean Ache
son, kalbėdamas Tautu San- 
jungoje, patarė Rusijai liautis 
buntavojus Graikus. Jis primi- fili BOSIU LewiSlli. 
ne Sovietams kas atsitiko su 
Yugoslavija ir patarė tiems!
Komunistams greieziau taikos' stojo in savo darbus, pareikszdami kad jie 
jieszkoti, o nustoti kariavus ir 
buntavojus.

Jis pastebėjo savo prakalbo
je kad Yugoslavai dabar jau 
neremia Bulgaru ir Albanu su
kilėliu Graikijoje. Jis sake kad 
Yugoslavai suprato kad jie

visai nepaiso kitu Mainieriu ir Lewiso.
Tokie Mainieriai ir Kompanijos padėjo 

dinamito, dūlio ant keliu, kurie randasi prie 
kasyklų, kad jie galėtu tuos kelius susprogdin-

daug daugiau gali nuveikti 
taikingu budu ir talkininkavi
mu su Vakarinėmis Tautomis.

Jis atsigryždamas ir staeziai 
žiūrėdamas in Sovietu atsto
vus pasakė kad pagelba isz Už
sienio Graikijos sukilėliams 
turi būti sustabdyta ir bus su
stabdyta.

Jis Rusijos atstovams sta
eziai pasakė, kad jeigu Rusija 
dabar kalba apie Taika, tai ji 
turi parodyti savo darbais kad 
ji tos Taikos nori.

Rusijos Užsienio Ministeris 
Viszinskis nebuvo ant to posė
džio kai Amerikos Sekretorius 
kalbėjo. Jis neatėjo už tai, kad 
jis nesveikavo, ar kad jis buvo 
užimtas su savo prakalbos ra- 
szymu, ar kad jis tikėjosi kad 
Amerikos Sekretorius ant jo 
užsipuls.

Viszinskio teipgi ndbuvo ant 
vakarienes, in kuria Amerikos 
Sekretorius buvo visus atsto
vus užsikvietes ta vakara.

Amerikos Sekretoriaus pra
kalba buvo tyki ir rami. Jis 
vardais nei vieno neiszvardino, 
nepravardžiavo. Jis dar vis ti
ki kad per Tautu Sanjunga vi
si klausimai bus iszriszti ir 
kad bus galima taika visur in
vest!, kad ir su Rusija.

ti, jeigu Unijos Mainieriai tenai pasirodytu.
Kitose vietose Mainieriai sustabdo tro-

kus ir juos apverezia ar drai- 
verius priverezia prie vieszke- 
lio savo anglis iszberti.

480,000 mainieriu straikuoja 
bet daug kitu dabar eina in sa
vo darbus nepaisant tu Strai- 
koriu ir Lewiso.

Mes nieko apie tai negalime 
pasakyti, nes mes užtariame 
tuos Straikuojanczius Mainie- 
rius. Bet tuo paežius sykiu 
mes užjaueziame tuos Mainie- 
rius, kurie dabar neturi isz ko 
pragyventi, jeigu jie negali 
dirbti.

tik vienas nuoszimtis Kompa
nijų nesutiko mokėti tas mo
kestis in ta Fonda. Tai mums 
iszrodo, kad visiems Mainie- 
riams Sustraikuoti del to ne
buvo reikalo. Tas Kompanijos 
butu buvę galima ir kitomis 
priemonėmis priversti savo 
duokles užsimokėti.

Dauguma Kietos Anglies 
Mainieriu sutinka su musu pa
stabomis, bet jie nieko negali 
padaryti; jie turi Straikuoti 
kai kiti Straikuoja!

Mainieriai dar, teisybe pasa
kius, nestraikuoja, nes neisze- 
jo jokio Insakymo isz Lewiso 
apie Straikas. Bet, jie nutarė, 
nedirbti, už tai, kad kai kurios 
Kompanijos nesutinka mokėti 
in ta Paszelpos ir Pensijos 
Fonda. , iMes gerai suprantame, ko
dėl Minksztos Anglies Mainie
riai Straikuoje, bet, mums ne-J 
aiszku: “Kodėl Kietos Anglies 
Mainieriai Straikuoja?” Nes 
jiems Paszelpa ir Pensijos yra 
ir dabar mokamos. Laikrasz- 
tininkai mums pranesza, kad

LONDON, ANGLIJA. — 
Dvylika Anglijos lakunu, o gal 
keturiolika, žuvo, kai du ka- 
riszki eroplanai, bomberiai su- 
simusze padangėse, virsz Stay- 
thorpe, apie szimtas dvide
szimts myliu nuo Londono.

Lakūnai laike savo manev
ras, pratinosi kaip skristi 
priesz koki priesza. Ju ežia 
daug tuo sykiu skrido taip 
kaip in kara, ir kas ten atsiti
ko, kad du susikūlė. Tie ka- 
riszki eroplanai buvo dideli ir 
turėjo po keturis inžinus. J

PERSPĖJA

SANTA MONICA, CALIF. 
— Generolas George C. Ken
ney, vienas isz augszcziausiu 
Lakunu Sztabo karininku, sa
ko kad Rusija dar neturi tokiu; 
galingu kariszku eroplanai 
kaip musu B-36 bomberis, bet 
kad jie dabar turi mažesniu 
eroplanu, kurie labai lengvai 
galėtu skersai mares atveszti 
pas mus tas Sprogstanczias A- 
temines Bombas.

Jis per daug apie tokius Ru
sijos eroplanus nepaaiszkino, 
bet laikrasztininkai spėja, kad 
jis norėjo pasakyti kad Sovie
tai galėtu pasiunsti savo lakū
nus su tokiomis bombomis ežia 
in Amerika gerai žinodami 
kad tie lakūnai nesugrysz. Ja
ponai taip dare per ana kara.

Generolas Kenney sako kad 
Prezidento Trumano paskelbi
mas apie Rusijos Atomine 
Bomba ji visai nenustebino! 
Jam dyvai, kad mes pirmiau 
apie tai negirdejome.

Jis sako kad tos žinios isz 
Rusijos dabar turėtu visiems 
Amerikoje akis atverti, ir turė
tu būti akstinas visiems kari
ninkams ir mokslincziams dau
giau dirbti ir geriau savo 
kraszta apginkluoti.

Jis visiems prikiszamai prį- 
parodo kad labiausia reikia di
delio ir galingo eroplanu ap
saugojimo, daugiau, greitesniu 
ir galingesniu kariszku eropla
nu. Jis sako, kad Treczias Ka
ras jau isztikro bus padangėse. 
Jis teipgi primena, kad keli 
eroplanai dabar gali daugiau 
bledies padaryti su tomis 
Sprogstancziomis Atominėmis 
Bombomis, negu visi visu 
krasztu eroplanai padare per 
ana kara.

Pirkie U. S, Bonus Sziandien!

t
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Kas Girdėt
jaunimo jau nebeliko ?

Mes pirmiau sakeme, dabar 
sakome ir taip iszsipilde; kad 
Anglija nežlugs, kad Amerika, 
ar nori ar nenori, turės ir tu
ri Anglija szelpti ir remti. 
Taip ir buvo. Nors Anglai savo 
svaro valiuta, verte visu trecz
daliu sumažino, bet Amerika 
pasižadėjo Anglijai dar kitus 
milijonus doleriu paskolinti ar 
paaukoti.

Vilniuje leidžiamasis laik- 
rasztis “Tiesa,” Moskvos 
“Pravdos” iszpera raszo apie 
“motinines karves, motinines 
kiaules, motinines avis.” 
Mums sunku suprasti kokia 
ežia ta motinine karve butu. 
Ar tai ežia komunistai su savo 

gyvu 
sugy-

stebuklais sužmonino 
liūs. O greicziausia jie 
vulino žmones.

Naujas Lietuviu Transportas
Rugsėjo (Sept.) 24 d., laivu 

“General Blatchford” in New 
Yorka atvyko , szie Lietuviai 
tremtiniai:

Adomaviczius, Vladas, Liu
cija, 272 Lawrence PI., Pater-

Amerikai be Anglijos 'butu 
gyva beda, ir už tai mums taip 
labai rupi Anglijos pramone ir 
kariuomene ir laivynas.

Nors Anglija sumažino verte 
savo svaro, bet Amerika dar 
vis palaiko savo dolerio verte 
ir neketina sumažinti. Doleris 
dar vis lieka ant prekes $35.00 
ant aukso uncijos.

Patriarchas Juozas Naujalis 
pasimirė 1934 metuose. Jis bu
vo paraszes daug bažnytines 
muzikos. Jis buvo augsztus 
mokslus iszejes Vokietijoje; 
grižes, vargoninkavo Kauno 
Katedroje. Už savo muzika jis 
net ir Varszavos konkurse lai
mėjo premija. Jis iszleido ke
lias knygas bažnytiniu giesmu 
ir muzikos.

Darbininkai dar vis sau dar
bus susiranda, jeigu jie ne- 
straikuoja.

Bet viskas dar vis brangu ir 
bus dar brangiau po visu szitu 
straiku, nors visi pranaszavo 
ir mes savo skaitytojams pra- 
neszeme kad viskas atpigs. Bet 
niekas nepramato szitu strai
ku!

• I

Visi laikraszcziai rasze ir 
pranaszavo kad Amerikoje da
bar viskas tvarkoje, kad visi 
darbus turi ir kad straiku ne
matyti. Bet dabar per kelias 
valandas visos tos pranaszys- 
tes dingo. Straiku, kaip po lie
taus kelmučziu.

Anglijos Darbininku Partija 
Savo žmonėms daug daugiau 
prižadėjo 'negu ji gali duoti; 
prižadėjo daugiau negu mes 
Amerikoje gauname, o mes ke
liais desietkais esame bagotes- 
ni už Anglus.

Bagdonaviczius, Vladas, 205
Watkins St., Philadelphia- 48, 
Pennsylvania.

Baltruszaitis, Antanas, Bal
timore, Md.

Barczaite, Lilli, ir Anastasia
4175 S. Kedzie Ave.,- Chicago, 
Illinois.

Bikulczius, Stasys, Zofija, 
Vytautas, Bronislovas, Ry- 
mantas, Vladas ir Stasys, in 
Waldorf, Maryland.

Biliūnas, Vytautas, 231 Lud
low St., Stamford, Conn.

Buszeika, Vytautas, 3543 W.
Montrose Ave., Chicago, Ill.

Dagys, Antanas, Petronėle 
ir Vytautas, 42 Aberdeen Ave., 
Dayton 9, Ohio.

Dmukauskas, Ona ir Sima- 
nas, 3409 S. Leavitt St., Chica
go 8, Ill.

Dobrovolskis, Vale ir Alvi-
ne, 7034 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, Ill.

Furmonaviczius, Petras, Ur- hem, Pa. 
sula, Petras ir Aušra, 84-14 88-
th St., Woodhaven, L. I., N. Y. ■ lace St., Phila

Gainkeviczius, Vladas, 205 J
Watkins St., Philadelphia, Pa.! ir Aldona,

Jezukaitis, Josef, 203 Sher-. Brooklyn, N. Y.
man St., Gardner, Mass. ' »

Jurgilas, Stasys
3327 S. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

Kalvaitis, Stasys ir Marija,
1748 W. 86th St., Chicago, Ill. lege of Mt. Joseph on the Ohio, 

Katri- St. Joseph, Ohio.
Balti- Vescziunas, Albertas, 747 

! E. 6th St., Hartings, Nebr. 1 **4Vaišvila, Mecislava, Myko-

Worcester, Mass. ,
Pauksztys, Adolfas, 73-43 

Grand Ave., Maspeth, L. I., 
New York.

-Petrauskas, Pranas, Aldona, 
Jūrate ir Arūnas, Saranac, 
New York.

Rameika, Petras, 10712 S. 
Wabash Ave., Chicago, 111.

Rutkauskas, Viktoras, Bro
nius, Algirdas, ir Sabina, 3269 
W. Wabansia Ave., Chicago, 
.Illinois.

Sabaliauskas, Vlade ir Stase 
545 Hudson Ave., Rochester, 
New York.

Saikunas, Jonas ir Agniete, 
119 Lamartine St., Worcester, 
Mass.

Saladžius, Juozas, 170 
Brook Rd., Scottsville, N. Y.

Sikorskas, Juozas, RFD 1, 
Waupaca, Wisconsin.

Skripkauskas, Stasys, Pet
ronėle ir Leokadija, 1624 S. 
48th Ct., 'Cicero 50, 111.

Sobutas, Kazimieras 
ria, Baltimore, Md.

Šlepetys, Algimantas, 3831 
Kendall Ave., Detroit 4, Mich.

Staude, Alfredas ir Aleksan
dras, 495 Adams St., Bethle-

NUMIRĖLIO :: ::
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ir Ma-

Dabar galima, tikėtis 
viskas vėl pabrangs!

kad

Buvo rengiamas Lietuviu 
Raszytoju susirinkimas Ame
rikoje. Bet dabar ateina ži
nios, kad, del susidariusiu ap
linkybių, szitas seimas ar su
sirinkimas yra atidėtas ant ve- 
lėsnio laiko.

Bus praneszta vėliau kada 
Szitas susirinkimas bus su- 
szauktas.

Anglijos politikieriams . da
bar jau ne kaip. Jie mato kad 
darbininkai dabar reikalaus 
didesniu algų, kad visi reika
laus daugiau pinigu, kai sva
ras visu treczdaliu yra atpi
gintas. Jie greicziausia kaltins 
Amerika už visas kraszto be
das.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Laikrasztis ‘Draugas’ sziais 
methis apvaikszczioja savo ke
turios deszimts metu sukakti. 
Tai vienatinis Amerikos Kata
liku Lietuviu dienrasztis, ku
ris visuomenei jau per keturios 
deszimts metu tarnauja.

“Draugo” pirmutinis nu
meris iszejo isz Wilkes-Barre, 
Pa., Liepos (July) dvylikta d., 
1909 matuose. Už trijų metu 
persikėle in Chicago, Ill. Pir
masis redaktorius buvo Kuni
gas Antanas Kaupas. “Drau
gas” tapo dienraszcziu 1916 
metais. Tai buvo drąsus ir di
delis žingsnis pradėti dierirasz- 
ti. Tėvai Marijonai dienraszti 
V Dranga” pereme 1920 metais 
ir ji perkele isz Szvento Kry
žiaus parapijos in Auszros 
Vartų parapija, kur ir dabar 
jis randasi. Mes sveikiname 
“Dranga” laikraszti ir linki
me jam ilgo metu ir geriausios 
pasisekimo.

Visuotinis Amerikos Lietu
viu Kongresas rengiasi vieszai 
pareikszti savo pasiprieszini- 
ma ir pasipiktinimą del tu 
liudnu ir baisiu invykiu Lietu
voje. Tai skamba labai gražiai 
ir szauniai. Bet tas pats Kon
gresas taip pat skelbia kad bus 
apart posėdžiu, vakariene, 
koncertas ir szokis. Czia jau 
sunku suderinti. Gal per kon
certą szventas giesmes giedos 
ir raudas rauduos, o per szoki 
kazoka szoks.

Stockute, Uršule, 1119 Wal- 
23, Pa.

Staskeviczius, Pranas, Ona
327 Troutman St.,

Sutiene, Terese, 828 South 
ir Vanda, i St., Waukegan, Ill.

Svereika, Francis, 62 Lin
coln St., Hartford 6, Conn.

Vailokaitiene, Julija, Col-

Kapoczius, Mykolas, 
ne, Jadviga ir Jonas, 
more, Md.

Kavaliūnas, Pranas,

> 'Dipliomatai ir raszytojai sa
ko kad Stalinas neiszdrys už
sipulti ant Yugoslav!jos. Tie 
patys dipliomatai ir raszyto
jai sako, kad Amerika nestotu 
Yugoslavams in pagelba jeigu 
Rusija užsipultu; bet Stalinas 
ant to nepasitiki ir neiszdrys- 
ta.

Lietuviai Vycziai laike savo 
seimą. Buvo daug jaunuome
nes ir dvasiszkijos susirinku
sios, bet buvo sunku iszaisz- 
kinti, “kodėl nei vienas atsto
vas nepasirodė isz kietos ang
lies mainu miesteliu'?” Ar ten

Mes aname numeryje, kalbė
dami apie Anglijos svaro atpi
ginimą, pasakėme ir pranasza- 
vome kad ir geras, isz Angli
jos pargabentas sznapsas, po- 
nueziu “Skoczius” dabar at
pigs. Mums labai gaila dabar 
praneszti kad mes apsirikome 
ir prasiszokome su tokomis 
gražiomis ir maloniomis nau
jienomis. Nieko paiiaszaus ne
bus.

Anglijos valdžia su savo biz- 
nierias ir bravorininkais da
bar pranesza, kad tas jos 
sznapsas nei vienu surudusiu 
grasziu neatpigs. Jie sako, kad 
jie gali parduoti savo to sznap- 
so Amerikiecziams kiek tik jie 
nori ar gali pagaminti, ir už 
tai Amerikiecziai taip pat už 
ta sznapsa mokes kiek ir mo
kėjo.

Už toki su klaidinimą , mes 
savo skaitytoju labai nuolan
kiai atsipraszome. Ir mes savo 
skaitytojams užtikriname, kad 
mums tiek pat skaudu tokias 
žinias praneszti, kiek jums, 
meili skaitytojai yra skaudu 
skaityti. Mes net ir dabar ren- 
gemies kelis buteliukus nusi
pirkti, ir savo draugus užsi- 
praszyti. Bet dabar reikes dar 
vis prie blaivininku pasilikti.

Fridą, 
Elvina ir Regina, 4520 S. Her- las ir Vytautas^ 530 Arlington 
mitage Ave., Chicago, Ill.

Kavalcziukas,
Maria ir Judita, RFD 1, 
rien Center, Mich.

Kiveris, Jonas, Anele, 
zas, Jonas ir Danute, in 
skine, Minu.

Klimaviczius, Bronius,
Line St., Sommerville, Mass.

Korla, Povilas, RFD. Nr. 96, Į na 
Rexford, N. Y.

Kubilius, Vilius, Jurgis ir 
Anike, East Windsor, Conn.

Kuras, Justinas, 64-14 Clin
ton Ave., Maspeth, L. I., N. Y.

Lenderskis, Jurgis ir Marty
nas, Almont, Mich.

Lekas, Juozas, 687 Main St., 
Amherst, Mass.

Lingaitis, Povilas, 22 Hilton 
Ave., Worcester, Mass.

Liubinskas, Juozas, Ona ir
Juozas, 6941 S. Campbell Ave., 
Chicago, Ill.

Lukoseviczius, Stasys, 1554
E. 47th St., Cleveland, Ohio.

Marcinkeviczius, Stasys, O- 
na, Ričardas ir Danute, 
Harlem St., Worcester, Mass.

Marijonaitiene, Veronika, 
Whittemore Rd., Waterbury, 
Conn.

Miksys, Zibuntas,
Mark Twain, Detroit, Mich. *

Miliauskas, Veronika ir Vi-i$
gandas, 828 S. Prescott St., i $
Waukegan, Ill. *

Mockaitis, Antanas, Petro- 5
nele ir Jonas Rt. 2, Lemont, 111. ¥I *

Morusis, Antanas, 458 W.
Marshall St., Phila., Pa. Į Ufer’ Neužmirszkit atnau

Odinaite, Stanislava., 3409 U: jinti savo prenumerata už laik-
St;, Omaha, Nebraska. raszti “Saule.” 7 _ '

Paleviczius, Vladas, Vilbel- laikas jau pasibaigė ir apie tai 
mine, Regina ir Jokūbas, 122

! St., Tamaqua, Pa.
Alexandras,

Ber- Ave., Port Richmond, 'L. I., 
New York.

Visbara, Jonas, 51 WaverlyJuo-
gr. j St., Worcester, Mass.

| Žilinskis, Anele, 629 Van- 
110 derbilt St., Brooklyn, N. Y.

Žymantas, Vytautas, Hali- 
ir Juze, Lakeside Resort, 

i Pewakee, Wisconsin.
— BALF Imigracijos Ko- 

I mitetas.
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Kaip elektros srove, vikriai 
nuėjo per visa kuna nepapras
tas baimes jausmas. Vincas 
Raizginis da suspaudė 
rankose szautuva ir jo 
tusioje vaizduotėje 
szmesterejo mintis.

— Keliasi!
Ir, kai Raizginis insižiurejo, 

akis isztempes, in Vilkiaus pu
se, isz tikrųjų jam pasirodė, 
kad numirėlio ranka eme pa
lengva kilti ir slinkti iii kita 
vieta. Lyg kad numirėlis jiesz- 
kojo stalo kraszto, kad pasirė
męs juo galėtu atsikelti.

Szaltas prakaitas iszmusze 
Vinca Raizgini. Jam aiszkiai 
stove josi ausyse paskutiniai 
Petro Vilkiaus žodžiai, ku
riuos jis jam pasakė. Tuos žo
džius, rodos, jis ir dabar, atsi
kėlęs isz numirusiu, tuojau 
rengiasi pasakyti:

— Na, palauk, tu rupuže! 
Vincas Raizginis suprato, kad 
jo iszgirstas garsas ir buvo 
Vilkiaus rankos mažytis girgž
telėjimas.

Tuo tarpu numirėlio ranka, 
isz tikrųjų eme lyg ko ant len- į 
tu jieszkodama, slinkti tolyn ir 
galu gale, lept! Nukrito nuo į 
stalo. Tuoj ir visas kūnas eme ! 
virsti ant szono. Rodes, kad 
numirėlis isz tikrųjų keliasi..

Szimtai mineziu perbėgo per 
Raizginio galva ir paskutine 
jo mintis buvoszokti prie nu
mirėlio, isztiesus durtuvą, ir 
isz visos jiegos ji suleisti in 
Petro kuna. Raizgini taip ir 
padare, būdamas szventai insi- 
tikines, kad jo “prieszas” isz 
tikrųjų atsikėlė isz numirusiu 
ir eina jam “parodyti.”

Ir kai Vincas Raizginis pri- 
szokes suleido beveik visa 
durtuvą in savo “priesza” ir 
dargi, apsigynimo jausmo pa
imtas, drauge iszszove (isz Ru
su szautuvo lengvai buvo ga
ilinti taip padaryti), tai Vil
kiaus lavonas, rodis sulenkė 
kelius ir net pasiszokinejo pul
ti Raizgini. Ta visa iszvaizdi- 
nes Vincas Raizginis greitai 
pasviro, o tuo tarpu Vilkiaus 
sunkus kūnas beregint ji už
gulė.

— Aaai! Pasigirdo asztrus 
spiegas, baisaus iszgasczio ku
pinas užgultojo balsas, ir vis
kas greitai nutilo.

savo 
inkai- 
staiga

¥

į
16528 $

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64j)us., Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

¥ 
* 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

¥

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

Ryto laika ateje in numirė
liu patalpa karai rado gulinti 
ant aslos-sargybini ir ant jo už
sigulsi kiaurai durtuvu jper- 
durta suszalusi kareivio Petro 
Vilkiaus lavona. Vincas Raiz
ginis, kaip nusprendė atėjės 
gydytojas buvo jau sena. At- 
szales. Suszalusiojo Vilkiaus 
lavono nukritimas nuo lentų 
priežastis' lengvai iszaiszkina- 
ma. ' Mat, suszales numirėlio 
kūnas sziltesneje patalpoje at
sileido ir eme judėti, o durtu-1 
vu pajudintas isz vietos ir vi
sai nuo lentos nuirto, užgulda
mas savimi mirsztamai iszsi- 
gandusi sargybini. Kareivis 
VTincas Raizgiuos, kaip mane 
gydytojas, buvo miręs nuo 
staigaus ir didelio iszgasczio.

Del daugelis

pranešame! Bizni be pinigu 
E. 105 St., Chicago, Ill. \ sunku varyti, ypatingai laik 

Paliibeckas, Jonas, Regina,' raszczio, kuris sureikalaujb 
Aurelija ir Dalia, 93 Ward St., Į kožna doleri. A.CZIŲI

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

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Tryš 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), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ila isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 

i sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- 
■ linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 

į visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

į No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, 

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

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Gaižia 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 paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

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

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokejimas kuni
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.

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 raižymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176 U Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 196 Stacijos arba Kai- *varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka 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- 
szczioriybes. 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.

Kitokios Knygos

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

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

No. 178 Tikrausias 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 knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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.

apie 
apie 
15c 

apie

Pirkie U. S. Bonus
.... . ę -,

Buy U.S Savings Bonds i 
; REGULARLY

Ąsk wherę you WORK '! 
Ask where you BANK



"SAULE” MAHANOY CITY, PI.
Point Akademija, jis buvo su
sektas per jo laiszkus, raszytus 
in Generolo Benedict Arnold 

--------  ! žmona, Peggy Shippen; ir ta
— ' Subatoj pripuola pirma • diena 1914 metuose, po sanvai- 

diena Spalio (Oct.) Szis mene-lJGs inuszdi ties Augustavu, Vo- 
sis paszvenstas ant garbes Szv. Į kiecziai likos sumuszti ir at- 
Rožancziaus. Ūkininku prie- s -i
žodžiai: Rudens skaidres die- kaipgi ta diena 1945 metuose; 
nos gabena viek veja ir snie
gus. Jeigu zuikelis ilgai vasa-

Žinios Vietines

stumti už Lietuvos rubežiaus;!

UNIJOS VADAI MAINIERIU
APSIRIKO

i ------

Nusivylė Pr. Trumano
Pasielgimu

STRAIKOS
“(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SPAUSTUVININKU
STRAIKOS

BAZNYCZIA IR
ATOMINE BOMBA

RAZBAININKAI SU
POLIUI JANIAIS '

Pirmutine Taikos Konferenci-, 
ja užsibaigė Londone, o po dvi- į 

ros kaili deveja, tai ir žiema da ! deszimts dvieju dienių visi at- 
Spalio menuo szal- stovai l>ri»>l>aži>io kad nieko.toli. Jeigu 

tas tai ateinancziame mete ne
bus kirmėlių gadinancziu ko
pūstus. Spalio (Oct.) menesis 
turi trisdeszimts viena diena. 
Gavo savo varda isz Romėnu, 
Lotynu kuriems szitas mene
sis buvo asztuntas sename

nebuvo nuveikta; ta diena 
1851 metuose gimė Francuzi- 
jos garsingas karininkas, Mar- j 
shal Ferdinand Foch, kuris! 
Vokiecziu armijas suskaldė 
per Pirmąjį Pasaulini Kara, 
jis vede visu krasztu armijas

Kalendoriuje. Kai Naujas Ka- Per ta kai a.; ta diena 1413 me- 
lendorius buvo investas ketu
rios deszimts szesztais metais, 
szito menesio vardas nebuvo 
permainytas. Szio menesio me
nulio permainos szitokios: Pil-I 
natis, 6-ta diena; Delczia, 14-ta 
diena; Jaunutis, 21-ma diena. 
Taipgi pirma diena Spalio 
1781 metuose gimė James 
Lawrence, komandorius Ame
rikos kariszko laivo “Chesa
peake,” jo laivas susikirto su 
Anglijos laivu “Shannon,” jis 
buvo mirtinai sužeistas, jo pas
kutinieji žodžiai buvo: “Neap
leiskite laiva!” Ir pirma diena 
Spalio 1943 metuose Amerikos 
Penktoji Armija inmarszavo 
in Italijos miestą Naples; ir ta 
diena 1946 metuose vienuolika! 
Naciu buvo pasmerkti mirties j 
bausme ant kartuvių, už ka- 
riszku prasikaltimus. Dvylik
tasis, Martinas Bormann, ku
ris nebuvo suugautas, buvo pa
smerktas taip pat būti pakar
tas, kai tik bus sugautas. Trys 
kiti buvo pasmerkti iki gyvos 
galvos in kalėjimą. Taipgi ta 
diena 1252 metuose Mindaugas 
priėmė Lietuvos Karaliaus 
vainiką.

tuose invyko Horodlės Unija; 
taipgi ta diena 1940 metuose 
buvo Amerikos žmonių skai- 
czius suimtas 146,114,000.

— Panedelyje pripuola Szv. I 
Tereses Vaikelio Jėzaus; ir ta 
diena 1949 m., Žydu szvente, 
“Yom Kippur,” iszpirkimo ar 
susitaikinimo diena; taipgi ta 
diena 1948 metuose pasimirė 
Thomas Auguj/stine Daily, 
septynios deszimts septynių 
metu Amžiaus poetas, daininin
kas, juokdaris, raszytojas, pra- 
kalbininkas ir laikrasztinin-! 
kas; taipgi ta diena 1421 me- j 
tuose Szv. Tėvas Popiežius pa-! 
tvirtina Pirmąjį Vyskupą Lie-į 
tuvoje.

— Sziais metais musu apy
linkėje, miszkuose randasi la
bai daug grybu, kelmucziu. Vi
si, jauni ir seni eina in miszkus 
su vedrais, pintinėmis, mai- 
szais ir ragazemis tu kelmucziu 
rinkti. Tie, kurie turi automo
bilius iszvažiuoja ir savo susie- 
dus iszsiveža toliau. Bet ir ar
ti miestu, miesteliu tu kelmu
cziu visur pilna. Dabar, kai 
mainieriai straikuoja, nedirba,, 
tai dar daugiau grybautoju 
randasi miszkuose. Nors dar 
rodos butu biski per anksti, 
bet keli rado ir parsinesze 
viensėdžius. Žmones keliasi 
anksti ryta, kad pirmiau už 
kitus iszeitu, kiti laukia vė
liau, o kiti eina kada po pietų, 
bet visi pargryszta su vedrais 
ir pintinėmis ir maiszais pil
nais kelmucziu. Beveik visi 
myli pasigirti kad jie, ir vien 
tik jie žino kur daugiausia kel
mucziu randasi. Visi giriasi, 
bet vienam kitam nepasako, 
rodos, kad visiems neužteks. O 
visi, kur tik iszeina in miszka 
tu kelmucziu randa ir prisi
renka.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) Ranka, Ranka Mazgo
ja Visokiame Biznyje

22 Menesiu Straikavo;
24 Milijonus Kasztavo Tas kuris bus pirmesnis, 

tas kuris bus greitesnis su savo 
kariszkais pabūklais, tas pa
skelbs Treczia Pasaulini Kara.

Vatikanas kreipiasi in Ame
rika ir in Rusija ir pataria kad 
krasztai susitartu ir kad tos 
Atomines Bombos nepartuotu 
per kara! Laikrasztis “L’Os-j 
servatore Romano” sako kad 
ta Atomine Sprogstanti Bom-i 
ba gali būti kraszto savižudys- 
te. j

Vienas dvasiszkis kuris yra j 
arti Szvento Tėvo sako, kad kelis sykius in teismą pakliu- 
kai Szventas Tėvas, Popiežius Į vo del visokio biznio su auto- 
Pijus Dvyliktasis iszgirdo Pre- mobiliais, dabar intaria ir in- 
zidento Trumano praneszima, ■ velia kita toki biznierių, Poną 
kad Sovietai jau turi ta Atomi- Edward M. Jones ant septynių 
ne Bomba, jis suklupo ant ke-į atskiru prasikaltimu, 
liu ir meldiesi už visa svietą.

Vatikano laikrasztis vardais

ra.pareina isz to Paszelpos ir Pen
sijos Fondo, kuris buvo inves- 
tas trys metai1 atgal, ir kuris; 
yra dabar užlaikomas Kompa
nijų su dvideszimts centu nuo 
kiekvieno iszkasto anglių tono.

Lewisas dabar nori Kompa-j 
nijas priversti mokėti keturios 
deszimts centu nuo kiekvieno 
tono anglių.

Priversti kompanijas prie to 
pristoti, Lewisas savo Mainie-į 
riams minksztos anglies insake 
dirbti tik tris dienas per san- 
vaite nuo Birželio (June) tris- 
deszimto. Jis toki insakyma 
iszleido, kad sumažinus anglių 
sandelius, kad fabrikai ir taip 
sau žmones neturėtu gana ang
lių kada jis paskelbls Straikas.

Anglių Kompanijos nesnu- 
duriavo. Jos sustabdė savo 
mokesczius in ta Paszelpa iri 
Pensijos Fonda, kai Mainieriai 
pradėjo dirbti tik tris dienas 
per sanvaite. Kompanijos su
prato ka Lewisas norėjo pada
ryti.

Lewisas, kad inpykinus sa
vo Mainierius priesz tas Kom
panijas sustabdė visas Paszel- 
pas ir Pensijas Minksztos Ang-; 
lies Mainieriams, sakydamas ! 
kad kasoje nėra gana pinigu. ,

Tas buvo ženklas visiems• i
Mainieriams Sustraikuoti. Jie 
taip ir padare, sakydami: “Nė
ra Pensijos, nėra ir Darbo.’’

Ana Ketverga, Mainieriu

NEW YORK. — Jau eitaa 
gandai kad New York miesto 
razbaininkai labai gražiai dar
buojasi sumiešto policijantais.

Ateina žinios kad Kings, ? 
Apygardos Automobiliu Kom
panija patarnavo razbainin- 
kams ir’policijantams, kai jie 
norėjo nauju automobiliu, ar 
sau ar kam kitam parduoti.

John G. Broady, kuris jau

CHICAGO, ILL. — Laik
raszcziu redakcijų spaustuvi
ninkai per dvideszimts du me
nesiu straikavo. Penkių dide
liu laikraszcziu spaustuvinin
kai buvo sustraikave.

Dabar tos straikos jau užsi
baigė. Spaustuvininkai gavo 
deszimts doleriu ant sanvaites I
daugiau mokėti. Jie dabar gau
na $95.50 ant sanvaites. Jie 
reikalavo $14.50 daugiau ant 

, sanvaites, ir už tai straikavo.
Szeszi Maenesiai atgal redak

cijos buvo sutikusios duoti 
tiems darbininkams deszimts 
doleriu daugiau, bet unijos va
dai nesutiko. Dabar po tiek lai
ko tie patys unijos vadai buvo 

! sutikti ir priimti tiek kiek 
jiems buvo siūloma szeszi me
nesiai atgal.

Kai visi spaustuvininkai tu 
į penkių laikraszcziu sustraika- 
! vo, jie tikrai mislino kad re
dakcijos negales savo laikrasz- 
czius iszleisti ir tuojaus susi
taikins. Bet jie baisiai nustebo 
kai visos tos redakcijos pradė
jo kitokiais budais savo laik- 
raszczius spausdinti, ir nepra
leido nei vieno numerio.

Per tuos dvideszimts du me
nesiu tie spaustuvininkai pra- 
9 

rado daugiau negu trylika mi
lijonu. doleriu algomis ir j u 

u unija iszmokejo daugiau negu 
bosas Lewisas pasisznekejo su 

Kompanijų atstovu 
George H. Love in Sulphur 
Springs, West Virginijoje. Po
nas Love pasiulino Lewisui 
pratęsti, pailginti kontrakta. 
Bet Lewisas pasakė visiems 
laikrasztininkams, kad Ponas

Muzikos Svetainėje, ant Tilton1 Love nėra patenkintas su “tri- 
Szitas ju dienu per sanvaites darbu, 

> geriau ži- tai kol jis su mumis susitaikins; 
Edgemont Kliu- uies dabar turėsime nei vienos 

atsižymejes dienos darbo per sanvaites.”

WASHINGTON, D. C. — 
CIO Darbininku Unijos Prezi
dentas Philip Murray, ir kiti 
Unijų Augszti Vadai tikėjosi, 
kad Prezidentas Trumanas 
vieszai ir aiszkiai iszsireiksz 
apie Plieno gresianczias Strai
kas, kad jis vieszai iszbars 
Plieno Fabrikantus ir Kompa
nijas, kad jos nesutinka priim
ti jo komisijos patarimus.

Unijos, kad ir nenoromis/ 
priėmė tuos patarimus ir lauke 
kad Prezidentas gerai iszbar- 
tu fabrikantus.

i

Bet nieko panaszaus nebuvo, 
neatsitiko. Trumanas buvo ty
kus, nuolankus ir nei vieno ne-1 Į

iszbare.
Unijos vadams baisiai nepa-j 

tinka, ir jie sako kad Trumą-1 
nas prakiszo, pražiopsojo labai 
gera proga pasigerinti visiems 
darbininkams.

Trumanas taip pat dabar 
daro ir apie Mainieriu Strai- į 
kas. Jis sako kad valdžia nieko 
nedarys, nesikisz kol Kompa/ 
nijos su Unija iszsipesz. Jis sa-I 
ko kad jis lauks trisdeszimts 
ar szeszios deszimts dienu 
pirm negu jis ka vienaip ar ki
taip pasakys apie tas Straikas.

Philadelphia, Pa. — Spalio
(Oct.) pirma diena, Subatoj, Mainu 
Lietuviu Republikonu Paszel
pos Kliubas rengia puosznu 
balių, vakariene, apvaikszczio- 

Keturios Deszimts
Metu Sukaktuves. Vakariene 
invyk szeszta valanda vakare,

ir Allegheny Avenue, 
kliubas, vietiniems 
nomas kaipo “.

vienuolika milijonu doleriu del 
paszelpos ir ant kitu kasztu.

į Visi tie spaustuvininkai da
bar prisipažino kad jie tas 
straikas pralaimėjo ir kad 
jiems baisiai daug kasztavo. 
Jie visai be straiku butu gale- 
j e tiek gauti, kiek jie dabar ga
vo po dvideszimts dvieju me
nesiu straiku.

Shenandoah, Pa. — Ona 
Yancziuliene nuo 515 W. Cher
ry Uly., numirė Seredoj, 8:55 
valanda ryte savo namuose. 
A^elione gimė Lietuvoje,-, atvy
ko in Amerika daugelis metu 
atgal. Paliko du sunu: Juozą, 
namie ir Joną, mieste; keturios 
dukterys: J. Petuszkiene,
mieste; M. Bayne, W. Sullivan j jaut savo 
ir F. Van Clef visi isz Philadėl- j 
phia, taipgi daug anuku ir j 
anūkes. Prigulėjo prie Szv.. 
Jurgio parapijos. Graiborius- 
N. Minkieviczius laidos.

į— Sirgdamas per tris me-į
tus, senas anglįakasis Antanas ; bas,” yra labai

pas! Lietuviu tarpe. Jo nariai tik-j
veikla veda,! fca§ ošia bus ir kaip ilgai tas 

susikirtimas ir tos Straikos te
sis? Kiti žmones szita syki la
bai mažai paiso ka Kompani
jos ir Mainieriai daro, nes ran
dasi gana anglių dar del kokiu 
szesziu sanvaieziu.

Mainieriai isz savo puses ir-

Stearvas kuris gyveno
pons. J. Valentakonius, 605 W. rai Lietuviszka
Coal Uly., numirė Seredos'ry- ! nedarydami jokio skirtumo 
ta. Ginies Lietuvoje. Nepaliko i kaslink insitikinimu. Būdamas 
jokiu giminiu czionais Ameri-1 Lietuviu Kliubas, jo nariai ir: 
ke. Prigulėjo prie Szv. Jurgio! valdyba taip pat darbuojasi sir 
parapijos. Graborius K. Rėk- tautininkais kaip ir sir Katali-į 
laitis laidos. ! kais, ir prisideda prie kiekvie- ’

■ no Lietuviszko darbo ar užsį- j
į mojimo. Pastaraisiais keliais! gi mažai paiso, nes jie jau pri- 

Janies! metais jie savo kliubo namus prate prie Straiku. Bet Mainie-

GEN. MARSHALL
Tai dabar sunku pasakyti VEDA RAUDONĄJĮ

Su szitu biznierių yra invel-
. . . . . tas ir Joseph T. Sharkey, kurisnepammejo nei Amerikos, nei ^. a įr intaki

Rusijos, bet visiems buvo aisz- . x . . . . . ., , , ; vieta miesto taryboje, ir Char-ku kad jis apie tuodu krasztu . _ _ , . x.į, les E. Ramsgate, kuris yra že- kalbejo, kai ns pasakė kad . x . . . .x x . mesnio teismo teisėjas,tarp tu dvieju keliu m taika ir
in kara nesiranda treczio ke-i Tie augszti žmones atžaga- 
lio. riai ir atkakliai užsigynė kad

Szitas laikrasztis sako, kad jie ka žino ar kad jie koki biz- 
tas obalsis “Rengtis in Kara 
jeigu nori Taikos” jau szian
dien neturi prasmes. Nes dabar 
mes rengiamies in kara už tai, 
kad in kara stosime. Dabar kai 
vienas krasztas ginkluojasi, 
tai ir kitas negali ir nedrysta 
atsilikti.

Vatikanas sako kad dabar 
visi kalba apie Taika, bet ren- Į 
giasi in kara; visi sutinka kad 
Atomine Bomba yra pražūtin
ga, bet visi nori tos bombos ir 
visu krasztu mokslincziai sten- Į 
giasi ja pagaminti.

Tas laikrasztis pataria ir 
praszo, kad tos Sprogstanczios 
Atomines Bombos gaminimas 
ir pavartuojamas butu suval
dytas ar visiszkai uždraustas, 
bet jis nepasako kaip butu ga
lima suvaldyti, prižiūrėti ar 
sustabdyti Sovietus, kurie nie- per tokį hizni szita Kings Apy-

ni vare ar varo su tokiais raž- 
baininkais ar j u draugais poli
cijantais.

Tu razbaininku, policijantu 
ir teisėju biznis buvo szitokis: 
Vieni, tai yra automobiliu par
davėjai, parduodavo naujus 
“Buick” automobilius tiems 
biznieriams ir politikieriams 
kurie tokiu automobiliu norė
davo ar kurie norėdavo tokius 
automobilius savo draugams 
padovanoti ar parduoti. .• w . ..X'

Razbaininkai būdavo nusi
perka kelis tokius “Buick” 
automobilius ir paskui savo 
draugams policijautams ar tei
sėjams juos padovanodavo, už 
koki ten patarnavima ar ko
kias ten malones. \

Teisme iszeina in virszu, kad

KRYŽIŲ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ko kito isz svetimu krasztu ne- 
insileidžia in savo kraszta!

Frackville, Pa. — Gerai ži 
nomas kontraktorius, 
Kelly, nuo 114 W. Centre Uly., 
numirė Utarninke 8:30 valan
da vak., Ashland 'ligonbute. j 
Paliko paczia Helena (Kubi-j 
liūte isz Tamakves), sunu Ja
mes ir duktere Katarina, taip
gi broli ir seseri. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo para., mieste.! 
Laidos Petnyczios ryta.

dabar, riai jau dabar ima labai daugpuikiai isztaise, kad <
kiekvienam Lietuviui garbe! maisto ant knygucziu ir var- 
czia savo draugus atsivesti.' 
Per kara jie pirko ir pardavė.
labai daug Karo Bonu ir pri- į 
sidejo prie kiekvieno vajaus,; 
kuris buvo vedamas Philadel-( 
phijos Lietuviu. Kliubas ant to! 
buo ir yra laimingas ir pasek- i 
mingas, kad valdyboje visados 

Ohio. _  ‘Trys randasi labai sumanus, dafbsz-!
ti žmones kurie pasiaukoja sa- nuodingu grybu, kuriuos ji per 
vo darbui ir savo
Szitos Iszkilmingos Vakarie
nes Komisija susidaro isz kaip

giai žino isz kur jie pragyvens, 
kai atsiims savo paskutine pė
dė!

— Nedelioj pripuola dvi- 
deszimta Nedelia po Sekminių, 
ir Szv. Rožancziavos Nedelia; 
ir per ta diena sekanti atsitiki
mai atsibuvo, 1780 metuose 
Amerikietis Karininkas Major 
Andre buvo pakartas in Tap
pan, New York, jis buvo pa
gautas ir suimtas apsirėdęs 
kaip civilinis, paprastas žmo
gus, ii1 buvo pasmerktas kaipo 
savo kraszto iszdavikas, jis 
buvo susineszes ir susitaręs Įsu 
Amerikos Generolu, Benedict 
Arnold iszduoti Anglams į 
Amerikos1 karisžka. ' West į 

Į 3 I

Cleveland, 
razbaininkai, snukius užsiden
gė, inejo in Cleveland-Sandus
ky Bravoro ofisus ir pareika
lavo visus pinigus. Bravoro 
darbininkai L 
kad tie trys vagiai gavo apie ‘Kazimieras Zodeiko; 
$17,000 doleriu tame grobyje. ■ Tro ja k, 
Policijantai sako kad tie va.-! .
giai ar nors vienas isz ju daugį Usalis. Kliubo Pirmininkas,j 
žinojo apie to bravoro bizni, 
nes žinojo kada tiek daug pini
gu tenai randasi.

t

New Haven, Conn. — Sze-Į 
szios deszimts metu amžiaus 
Charlotte A. Wohlenberg, in- 
žinierystes mokslu profeso
riaus žmona, pasimirė nuo

pareigoms, klaida suvalgė. Daktaras Mar- 
j vin A. Scarborough iszagzima- 
navo ta moteriszke ir pasakė

ir atstovai sako tik tokiu darbszcziu žmonių: kad ji nusitrucino nuo tu
Juozas

Juozas Monkiewicz, 
! Jurgis Pavilonis ir Zigmontas

bu. Jos vyras Walter J. Woh- 
lenberg profesoriauja in Yale 
Universitetą nuo 1916 metu.

užima visa jo laika.
Prezidentas Trumanas, pri

imdamas to O’Connorio atsisa- 
kyma, iszgyre ji, sakydamas 
kad jis labai gerai ir pasi- 
szventiszkai atliko savo parei
gas. O’Connoris buvo Prezi
dento Roosevelto paskirtas in 
ta vieta.

Buvęs Amerikos Sekretorius 
ir Armijos Sztabo vadas, Mar
shall apleido savo vieta val
džioje ir ant Armijos Sztabo 
del nesveikatos Sausio mene
syje. Jis dabar gaus $12,000 
ant metu kaipo Raudonojo 
Kryžiaus Prezidentas.

Tai antras darbas kuri sze
szios deszimts asztuosiu metu, 
buvęs Amerikos Sekretorius 
Marshall bus priemes nuo to 
laiko kada jis pasitraukė isz 
valdiszku pareigu. Jis yra di
rektorius, patarėjas Pan-Ame-

- "rican Eroplanu kompanijos. 
Jis szita darba užsiėmė pra- ,v. . dzioje sziu metu.

Mums linksma pasigirti kad 
mes savo skaitytojams visa 
sanvaite priesz tai praneszeme 
kad taip bus. Taip ir buvo.

(“Saules skaitytojai visa
dos sužino beveik visas žinias 
negu kitu laikraszcziu skaity
tojai.)

TRECZIA DARBI
NINKU UNIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Prezidentui Phil Murray, su

gardos Buick Kompanija per 
vienus metus užsidirbo dau
giau negu szeszis szimtus tuk- 
staneziu doleriu pelno per ta 
sukta, “Black Market.”

Dabar keli tokie biznieriai, 
keli policijantai ir keli teisė
jai yra in velti in bizni, kuris 
gerai ėjo, kai policijantai ir

kuriais jis yra priverstas su- teisėjai su razbaininkais ir su
tikti. Jeigu ne, tai visi jie isz likais viena ranka laike.
CIO Unijos pasitraukia.

CIO Unijos Prezidentas Phil 
Murray buvo pirmiau szitiems

Los Angeles, Calif. — Wal
ter C. Reeves, autobuso drai-

Komunistams pasakęs, kad jie vej.yS apskundė Daktara Ross

Iszmintingi Žodžiai

Enoch Lepo; Vice-Pirminin- j 
kas, Antanas Walush; Raszti-į 
įlinkas, Petras Biiigel; Iždo j 
Sekretorius, Niek Dailida; Iž
dininkas Jonas Kissel. '

L. TRASKAUSKAS

turi derintis su szio kraszto In- 
statymais ar eiti sau kur jie 
nori, bet negales prigulėti prie ! 
CIO Unijos.

Szitokia Treczia Komunis- 
tiszka Unijų Federacija ar 
Partija, gal iszeitu ant, gero, 
nes tada mes jau tikrai žinotu-1 ro Szuva jam in koja inkando. 
me kas yra tokie žmones ir ta-į Dabar jis Daktara skundžia 
da mes kalbėdami apie Komu- del $15*355 doleriu. ___ „
nistiszkas Unijas, neinžeistu- -------------------------
me tuos darbininkus, kurie j Santa Rosa, Calif. — Trisde- 
nieko bendro neturi su tokiais! szimts keturiu metu amžiaus 
Raudonskuriais. , prekybinis jurininkas f (Mer-

Bet, isz kitos puses, vėl ne-į ciiant Marine), Henry Guiid- 
butu gerai, nes tokiu Raudon-j brandsen, buvo surastas kaltas 
skuriu Unija sukeltu baisiai 
daug Straiku.

Kaip ten nebus su ta taria
ma Treczia Unijos Federacija, 
bet mes dabar matome reikalą 
del dar griesztesniu Instatymu 
Unijos Vadams negu tas Taft- 
Hartley Instatymas. Unijos 
Vadai turi skaitytis su musu 
kraszto Instatymais ir musu 
Valdžios klausyti!

H. McCloskey, isz Pamona, Ca
lifornia. Ponas Reeves szitaip 
skundžiasi: Kai jis nuėjo in 
arkliu paroda, Daktaro Mc
Closkey arklys jam inkandb in 
sprandą. Kai jis nuėjo in Dak
taro namus pasiskusti, Dakta-

ir buvo nuteistas už nužudini- 
ma dvieju savo draugu ir už 
užsipuolimą ant szeimininkes 
isz Berkley, in Valley of the 
Moon, Liepos menesyje, ket
virta diena. Prekybinis juri
ninkas Guildbrandsen yra bai
gės mokslus in New London, 
Conn. Teismas rado ji kaltu ir 
liausme už toki prasikaltimą 
yra mirties bausme.

: ' ’/V "

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kunvs Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

Saules” Sztaibas sveikinai 
Lietuviu į 

Republikonu Paszelpos KliubaĮ 
ir visiems nariams vėlina kuo ! 
geriausio pasisekimo su ta va
kariene ir geriausios kloties 
ateityje. į

♦' Ir garbia eina per palo-l szita veiklu ir gyva
cius; ir turtą per rinkus; in do
rybe per pustynes.

— Tegul vyras būna ir nie- 
kiauses, bet turi būti del pa- 
czios mylimiausias.

B35 WEST CENTRE STREET
„ Telefonas Nr. 73 

MAHANOY CITY, PENNA. Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!
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Marijona sugryžus namo, 
rado savo pone supykusią, mat 
ketinus praloszt prova, o kuri 
kisžosi josos turtu, ir kada 
mergina ne spėjo ja vakare nu-; 
redyt, perpykus pakele ranka 
idant užduot ypa per veidą.

— Ne, poni to nepadarysi, 
paszauke sierata apkaitus; ne, į 
ba esi motere puikiai užaugin
ta. •

Su sarmatyta tuom baronie
ne nuleido ranka ir žiūrėdama 
ilgai ant Marionetes, *■ prakal
bėjo in ja:

— Iszsitarai labai puikiai; 
kas tave užaugino“/

— Pirmiause mano moti
nėlė paskui musu klebonas o 
po smerties motinos, zokonin- 
keš Sandamierija.

— Asz girdėjau, jog esi la
bai dievobaiminga ir net juo
kas isz to.

— Asz nemislinu, tarnauju 
Dievui kaip moku, guodoju sa
vo ponus kaip Dievas prisako; 
tai mano užduotis.

Lengvas barszkinimas per
trauke kalba: buvo tai dažiu- 
retojas, kuris atneszineja pir
kinius pirktus per Marijona.

Marijona ant paliepimo da- 
žiuretojaus, iszejo. Balsas var
pele už valandos paszauke ja.

— Ponas dažiuretojus, ta
re baroniene, pasakojo man 
apie daigtus, ka tau garbe pri- 
nesza; labai džiaugiuosiu isz 
tavęs, nuredykie mane ir eikie 
gult; asz pati paskaitysiu kol 
ne užmigsiu. Pabudinsi mane 
apie 6 valanda, ba eisiu rinkt 
a-uguolu in kalnus.

Mergina nuleido akis ir ta
re:

— Kad da visi tame laike 
miega dvare ir ne žinau ar,...

— O! Gal ne turi laikrodė
lio, tarė baroniene maloningai 
ir szypsodamasi. Atnesz mano 
laikrodėli, kuris guli pakajuje 
ant dežukes.

Marijona iszpilde prisaky
mą. '

Laikrodėli paimkie del sa
ves; ne bus tai paskutinis 
ženklas mano malones, jeigu ir 
ant toliaus tokia busi kokia 
lyg sziol buvai.

Marijona per savo pasielgi
mą pertikrino baroniene, jog 
tikybe yra didžiausia parenke 
kokia gali reikalaut nuo tar
naites; pertikrino priek tam 
savo draugus, jog tikybe yra 
vienatine gyduole ant pakram
tu ir vargu tarnystoje. Jau vi
si pažino ir apcieniavojo dory
bes josios, bet Apveizda, norė
dama josios nuopelnus iszro- 
dyt paczioje gražybėje, dalei- 
do netikėtus atsitikimus, ku
rie permaine bute baronienes.

* * *

Atėmė ji baisia žine; per die
nas sėdėjo užsidarius su da- 
žiuretoju ir provininkais, o po 
tuju ilgu rodu būdas josios 
stojosi ne dalaikomas. Nulovi 
rytmetiniu vaikszcziojimu, ne
galėjo miegot, sveikata suma
žėjo, o būdas kas karta buvo

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
įįSįt Nauju Metu Kortas (Tiktai 
y~7 Anglu Kalboj) su konver

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—Ę0 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kitę pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

susiramintai!'. Mergina nubėgo 
in savo pakajeli ir atnesze Gi- 
venima Szventu ju. Baroniene 
norint buvo labai nubudus, ne 
galėjo susilaikyt nuo garsaus 
juoko!

— Asz to neskaitau nieka
dos, tarė, atneszk man knyga 
isz mano knygyno.

Ir Marijona nuėjus paėmė 
knyga, eidama pradėjo skai
tyti ir szypsotis. %

— Isz ko tu szypsaisi, ma
no Kūdiki?

— Ach poni, atleisk man, 
ues toji knygą niekados tavęs 
ponia nesuramins.

— O ka tu tada skaitytum?
— Apie .siekimą Iszgany- 

tojaus.
— Apie sekimą Iszganyto- 

jaus? Paantrino baroniene nu- 
sidivijus. ■

— Na teip, poniute, asz to
je knygelėje visados surasda
vau suraminima.

— Pažiūrėsime vėliaus.
Marijona pabucziavo rankas 

savo ponei.
* * *

— Ei, tu kataite! Kalbėjo 
baroniene glostydama gelto
nus plaukelius mergaites. Tu 
mano būda permainai ir darai 
su manim ka nori, asz jau pati 
matau. Matau, jog rodos kokis 
vasziukas mane prie tavęs 
traukia. Netekau mano vaiku, 
visu! Visi dingo! Tas permai
ne mano szirdi ir būda. Viena 
isz mano dukterų butu jau ta
vo metuose. O! Jeigu man ja 
butu Dievas užlaikęs tai buczia 
tikėjus in .susimylejima Dievo!

Marijona klūpojo prie lovos, 
babronienes, aszaros gausios ir 
karsztos nupuolinejo ant jo
sios delno.

— Eikie ant pasilsio mano 
kūdiki,, asz jau viena busiu.

Ir mergele ant pirsztu isz
ejo isz pakajaus baronienes.

* * *
Nuo tosios valandos baronie

ne atsidavė visa ant Marijonos 
ir jau tarsysta buvo daug leng
vesne. Marijona laimino ranka 
Dievo už taja atmaina ir rūpi
nosi savo ponia ramint kaip 
galėdama.

— Jeigu katra isz tarnai- 
cziu atstatysi tai pasirūpink 
apie tokia, kuri turi szirdyje 
dievobaimingumą, kalbėjo ba
roniene in dažiuretoju arba 
randytoju, nes tiktai ant tokiu 
moterių gali atsiduot, žiūrėk 
ant musu Marijoneles.

— Pana Marijona yra tik
ru aniuolu, tarė senis su užsi
degimu: nuo dvieju menesiu 
jieszkau joje kokio felerio ir 
negaliu rast. Josios dievobai
mingumas nieko del mus ne
kenkia; ramumas ,ant josios 
veido aiszkiai matyt. Nesi- 
augsztina ji už kitas' ir del kež
uos yra prielanki. Mane pati 
guodoja; klausėsi visame kaip 
tėvo, kalba man pamokslus, o 
kaip kada nuiminėju man ke
pure nuo galvos kada praeiti- 
ne'jome pro kryžių, da gal ma
ne padarytie szventu.

Baroniene nusijuokė.
* * *

Dvarokai ir visi tarnai pra
dėjo jau garsiai kalbėti apie 

į iszpardavima dvaro per skoli
ninkus ir jau ne vienas norėjo 
ja apleisti. Jonas lekajus pir
mutinis pamėtė tarnysta, važ- 
nyczia po juom, o paskui gas- 
padine. Kukarka-gi iszeidama 
atėjo pas Marijona ir kalbėjo:

— Ir tu mano mergele ne
turi czion ka veikt: jeigu nori 
asz tau pampinsiu vieta dide
liam dvare.

-— Tai ne, mano mergele, 
mano, poni del manes yra labai

navatnesnis. Marijona da la- 
biaus buvo prielankesne ir 
meilesne prie ponios; nes labai 
stojosi biauri del visu.

Viena vakara poni da la
binus buvo nupuolus ant dva- j 
sės negu visada, atsigulė aug- 
szcziau, kalbėdama iii Marijo
na.

■— Smutna, man mano kū
diki ir sunku ant duszios; at- 
neszkie man knyga kad kiek

BALTRUVIENE

Gera diena, mano Rūteles!
Gavau žinia net isz 

Somerstown miesto, 
Žinia taip skamba: 

Czionais yra tokiu merginu 
kvailiu,- 

Kad kaip tik pamato vyreli, 
Tai net karsztis jais drebina, j 

Jeigu jau užkabina, 
Tai ir gana, 

Kaip klijai prisikabina, 
Savo kavalieru vadina.

Ne viena bobele, 
Ten kokia “DP” giminaite 

pargabena,
O katras ne eina, 

Tai su kumszczia grasina, 
O kaip gimine turi, 

Tai ir gyvenimas geras, 
Sportukai nuolat ateina, 

Ir kožnas gandina, 
Mat, už kožno leisti 

prižadineja, 
O tai vis tik prigaudineja.

Kada sportelems dantį 
atkanda, 

Tai pricžasczio gerti neranda, 
Sztai ir pasibaigė linksmos 

dienos.
* * *

In kita miesteli nulėkiau, 
Prie vienos stubeles priėjau, 

Tame stubeloje szlapnoses 
sėdėjo.

O Dievuleli, kaip ten 
biauriai pliovojo, 

Kaip tiktai katra galėjo. 
Ant galo kitus apszneka,

Ir mergeles doras 
apkalbinėjo, 

Taigi, norėjau in stubele 
in eiti, 

Su koczelu apteikti, 
Bet susilaikiau,

Ant kito karto pasilikau.
* * * 

-Nežinau kur tas Doveris 
pleisas buna, 

Girdėt kad ten negero 
žmogaus nebūna, 

Moterėliu liežuviai ilgi, 
Net burnoje sutalpyti negali.

Kožna su liežuviu 
pasiekė, 

Ir bile katra pasiseka, 
O apie mergas 

tos monkies, 
Vaikinai negali visko 

■pasakyt, 
Ba isztikro sarmata 

iszsižiot.
Po ulyczius begioje, 

Vaikinus autobiliais genioje, 
O katra pagauna, 

Tai j.au -tasai iuvales belos 
gauna!
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- NUMIRĖLIO
VINCAS Raizginis ir Petras

Vilkins, isz vieno kaimo, 
tarnavo tolimoje Mandžiurijo- 
je, prie Rusijos ir Kinijos sie
nų. Neseniai buvo nutiestas 
per Sibirą geležinkelis ir rei
kėdavo ji saugoti nuo ^lan
džiu rijos plesziku užpuolimu, 
Churchuzais vadinamu. Ir ba
la gi leme tiem dviem kaimy
nam tokiam pragara pakliūti 
tarnauti. Bet, kieno valia, to' ir 
galia. Todėl niekas priesz tai 
negalėjo atsispirti.

Tiesa, tas pragaras, kuria
me szie du vyrai tarnavo, nuo 
pragaro, kuri mes žinome sky
rėsi tuo, kad jame buvo ne vel- 
niszkai karszta, bet prieszin- 
gai, velniszkai szalta. Tikras 
Sibiras!

Žinoma, ne kiek nenuostabu, 
nes toji vieta 'buvo net už gar
siojo Baikalo ežero, net Kini
jos pasieny.

Būdavo, apsivynioja karei
viai gaubutu, vadinamu basz- 
lyku, visa galva, kiek tiktą? 
gali paslėpti net uosi, o vis tik 
pasitaiko ne vienam ju net ap- 
raisziota ausi nuszalti.

Rodos, tokiose sanlygose ku
rio galo reiketu ir tiems Chun- 
chuzams, (kad juos kur galas) 
bet ne, nedorėliai, jie nesiliau
davo užpulineje Rusijos pusė
je gyventoju, o svarbiausia, ju 
tikslas būdavo, iszardyti Rusi
jos geležinkeli. Žinoma, tokiais 
atvejais, kaimynines valdžios 
ir susipykti galėjo ir net karas 
galėjo kilti. Ko tu savo kraszto 
plesziku nevaldai?! Taigi, prie 
tos tarnybos, saugpti Rusijos 
imperijos ir Kinijos ramybe 
buvo taip sakant 1 prikinkyti’ 
ir musu Vincas su Petru.

Musu vyrai nors tiek sma
gumo turėjo kad galėjo netar- 
nybos metu bent savo kalba 
pasikalbėti ir apie savus prisi
minti. Juk ne visi tokios men
kos laimes susilaukdavo. 4

Be to, Vincas su Petru da 
kaime bebūdami jau buvo la
bai gerai ir artimai susigyve
nę. Jie buvo lyg du broliai.. O 
tas juk nevisuomet buna kad 
ir geriausiu bieziuliu tarpe.

Karta atsitiko taip, kad vil
kai žino, del kokios smulkme
nos Vincas Raizginis su Petru 
Vilkiu susipyko. Ar tai buvo 
dek kortu kuriomis jie, nuo 
sargybos atlikę loszdavo prie 
krosnies, ar del kokio nors 
žiupsnelio tabako, bet, žodžiu 
tu dvieju broliu tarpan insi- 
skverbe, taip sakant kipsziu- 
kas. Ir kadangi savo laiku nei 
vienas, nei kitas savo užsispy
rimo ožiui nepasirūpino ragu- 
ežiu nulaužyti, tai dienu bėgy
je isz Vinco Raizginio ir Petro 
Vilkiaus, bala žino, kokie dide
li priesząi pasidarė. Ir, isz tik
rųjų, jeigu ne karo teismo ir 
sunkios bausmes baime, tai da 
klausimas, ar tie du vyrai vie
nas kitam Chunchuzais nebutu 
virte. Buna taip gyvenime. 
Daigiausia tokie nesusiprati
mai ilgainiui patys savaime 
iszsilygina, ir buvę “priesząi“ 
vėl paduoda vienas antram 
ranka, bet sziuo atveju atsiti
kimai neleido tam pribręsti.

Pasitaikė visa sanvaite bai
sios pūgos. Sniegas ir szalcziai 
baisiai kareivius kamavo. Bet, 
žinoma, reikėdavo sargybos 
tarnyba eiti, nes nedorėliai 
Chunchuzai kaip tiktai tokiu 
laiku savo užpuolimus ir dary
davo. Sargyba, tiesa, stoveda-

gera tai kam ja pametinet, tai 
butu didžiausia nedorybe!

Tai tau! Jonas ir szeparka 
pasakė man jog baronienes 
dvarus paėmė skolininkai tai 
ir mums czion vietos nebus, 
reike isz laiko kariiotis.

— Bet aszjfito nepadarysiu 
ir tau rodiju, likie pakol mud
vi poni neatprovins, tai da yra 
gana laiko.

Tuom laik veikalai baronie
nes kas kartas niekyn ėjo; atė
mė viską ir pardavė. Kukarka 
atsitraukė, o nelaiminga ponia 
tiktai su savo dora mergaite 
Marijona persikėlė in Varsza- 
va ir pasisamdė sau prasta stu
bele.

* * *
Baroniene sugryžo viena va

kara nuo pasivaikszcziojimo 
labai nuvargus. Marijona kaip 
visada, padavė jai vakariene 
kuria pati pagamino.

—- Dėkui tau Marijonele! 
Tavo prielankumas del manes 
mane graudina, bet isz mano 
szalies butu labai biauru iszga- 
linetie tavo gera szirdi ir gai- 
szint tavo ateiti o kurios, bū
dama prie senos moteres be 
turto, nesusilauksi. ,• Viena isz 
mano prietelku, kuri tave paži
no pas mane, nori tave paimti 
spas save. Nors man gana skau
du bus tasai atsiskyrimas bet 
ka galiu daryt, turiu pasiduot 
p’askuti'nybiai, ka man liepe 
padaryti del tavo gero.

Mergina apsiverke.
— Ar tau poni, kame pra- 

sikreipiau, tarė Maijona verk
dama.

— Ka? Mano kūdiki, pa
szauke baroniene susijudinus 
lyg gyvaseziai, ar tai mislini 
jog asz noriu tave atstatinti ?

— Taip iszrodo, idant ap- 
leisczia ponia ir palikezia pa- 
czia viena.

— Bet vaikeli mano, asz 
tau turiu pasakyt tikra teisy
be; žinokie apie tai jog asz ne
turiu kuom užmokėt už tarnys
ta.

— Asz dirbsu ant savo ir 
ponios užlaikymo.

Esi aniuolu Marijonele! Ta
re baroniene, spausdama sie
rata prie saves; kur tosios do
rybes iszmokai?

— Szventame tikėjime!
Baroniene suėmė visas savo 

knygas isz kuriu skaitydavo, 
visas sumėtė in ugni, tardama:

— Mariuk! Duokie man ta
vo knygas.

— Ar apie žengimus Kris 
taus? Tarė mergina, ak, tuo- 
jaus, tuo jaus atnesziu!

Baroniene kuri turėjo gera 
szirdi tuojaus- persieme nuo- 
bažnais skaitymais jr kasdiena 
seme suraminima. Atsivertė ji 
prie Dievo su suminksztinta 
szirdžia ir buvo paveizdim del 
kitu.

* * *
Dievas susimylėjo ant nelai

mingos pavargėlės.
Vienas isz baronienes gimi

niu numirė, labai turtingas 
žmogus, o numirdamas užrasze 
visus savo dvarus ir turtą del 
josios. Baroniene atpirko savo 
dvara, Marijona apsirasze del 
saves kaipo dukfere ir užrasze 
da būdama gyva, viską, dva
rus ir pinigus.

Jau turtai baroniene nepa
kėlė in puikybe, kasdiena atsi- 
lankinejo in bažnyczia, paszel- 
pinejo biednus ir ubagėlius.

Visi vadino motina ubagu 
baroniene Juodadulskiene, o 
Marijonele vadino aniuolu ku
ri ja vadžiojo visur.

> .—.GALAS— i

SKAITYKITE “SAULE”
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vo po valanda ir net po tris 
bertainius valandos, bet ir to 
laiko visiszkai pakakdavo, 
kad smarkiai suszaltu. Kviesti 
pamaina, kaip paprastai ka
riuomenėse nustatyta, jokiu 
budu nebuvo galima. Stovėk, 

■ kol ateis pamainyti ir nors 
stipk vietoje, vis tiek. Tokia 
jau Rusuose buvo karo tarny
ba.

Ir sztai, pakliūva tokiu lai
ku viena ir kita karta, isz ei
les. Petrui Vilkini eiti sargy
bos tarnyba. 'Chunchuzai kad 
ir buvo kiek aprimę, bet dėlto 
szaltis ne kiek neblogiau var
gino sargybinius. Vincui Raiz
giniui pasisekė. Jis tomis die
nomis in lauko sargyba ne ėjo. 
Ji buvo pastate saugoti numi
rėlius prie vietinio kariszko 
gydytojo punkto. Numirėliai 
būdavo sudedami atskiroje pa
talpoje, kur būdavo paliekami 
per nakti sargybinio priežiū
roje. Žinoma, žmonėms su gry
na sanžine tu numirėliu nebu
vo ko bijoti. Tuo labiau, kad 
tie numirėliai būdavo vis tie 
patys karo bicziuliai, kurie to
kiu ar kitokiu baigdavo savo 
žemes gyvenimą. Toje numirė
liu patalpoje “numireline“ 
vadinamoje tu nelaimingųjų 
niekad netrukdavo. Viena, to
dėl, kad tai buvo vienintelis 
per kelis . szimtus varstu ap
linkui toks punktas, o antra, 
tuo laiku kariuomenes tarpe 
da siautė kažin kokios, ne tiek 
apkrecziamos, kiek mirszta- 
mos ligos.

Ir, sztai, stovėdamas tokioje 
sargyboje, Vincas Raizginis 
sužino, kad kaip tik pereita 
naktį jo bieziulis Petras Vil
kins, 'bestovėdamas lauko sar
gyboje, suszalo. Sako, radę isz- 
szaudytus ir visus szovinius, 
kuriuos jis su savim turėjo, 
bet del pūgos ne vienas szuvis 
nebuvo iszgirstas. Be abejo, 
kaip buvo manoma dalyje, 
toks Petro Vilkiaus pasielgi
mas visai neleistinas drausmes 
atžvilgiu. Žodžiu, kareivis to 
neturėjo daryti, jeigu jo Chun
chuzai nebuvo užpuolė.

Musu Vinca Raizgini, kaip 
jis iszgirdo ta naujiena, net 
sziurpuliai nukratė. Kaip tik
tai isz vakaro juodu buvo 
griežtai susikivirezije ir, kiek
vienas eidamas in savo sargy
bos vieta, priesz persiskiriant 
vienas kita gerokais “žalcziu“ 
ir kitu keiksmažodžiu gabalais 
apibėrė. Dabar Vincą Raizgini 
del to invykio grauže sanžine. 
Juodu, abudu būdami Lietu- 
viai ir dargi isz vieno kraszto, 
svetimųjų tarpe ir svetimiau
siuose jiems krasztuose del ka
žin kokiu menkniekiu taip il
gai pykosi ir net didžiausia ne
apykantos ugni buvo vienas 
kitam sukure. Kad Vincas ir 
stiprino save, kaipo kareivi, 
bet vis tiek, kankino ji mintis, 
kad ir jis yra prie savo bieziu- 
lio mirties prisidejes. Seniau, 
kai stovėdavo prie numirėliu 
krūvos kiaura nakti, Vincas 
Raizginis jausdavis lygiai taip 
pat, kaip kareivinėse. Skirtu
mas tiktai tas būdavo, kad per 
visa nakti negalėdavo ne vienu 
žodžiu tu savo buvusiu bieziu
liu pakalbinti, nes jie buvo ne
gyvi. Bet kai atėjo Vincui min
tis, kad in ta paezia vieta at- 
vesz ir jo Petra ir jis turės su 
juo drauge per nakti iszbuti, 
tai jam kažinkodel eme rody

tis kad tas geruoju nepasi-

Bet karo tarnyboje, žinote, 
nepasideresi. Ypatingai del to
kiu smulkmenų. Ir sztai musu 
Vincas atsiduria su.savo miru
siu bieziuliu Petru Vilkiu vie
nam kambary.

Nepaprasto dirksniu intem- 
pimo apimtas Vincas Raizgi
nis laiko kietai suspaudęs ran
kose szautuva ir jam atrodo, 
kad jo negyvas bieziulis kiek
viena valandėlė gali paszokti 
nuo savo lentų guolio ir gali 
priszokes ji nusmaugti. O su 
numirėliais, sakoma, ir szau- 
tuvu nepakavosi. Jie, esą, nie
ko nebija. O tuo labiau,-jei da 
gyvi būdami yra ant ko nors 
inirte. Žodžiu, Vinco Raizgi
nio savijauta nepavydėtina.

“Dabar da nieko, galvoja 
sau Vincas, da nevėlus laikas, 
bet kas bus, kai ateis vidur
naktis ?

Ir kareivis turėjo sukaupti 
visa savo drąsą, kad nepradėtų 
szaukti, kaip tai daro vaikas 
ar bukszti mergaite.

Laikas paszelusiai lėtai slin
ko, ir Vincui Raizginiui pasi
rodė jau visa para praslinkusi 
nuo to laiko, kai jis numirėliu 
patalpoje buvo paliktas. Viso
je patalpoje buvo nepaprastai 
tylu. Nesirodė net žiurkių ir ne 
vienas daiktas nepajudėjo.

Ir sztai, toki metu stovi mu
su Vincas, visas apimtas min
ties apie savo buvusi priesza, 
kuri jis dabar saugo, o jo akys 
rodos, isz kaktos iszszoktu. 
Rodos, pamirszo net girdėtus 
isz virszininku kareiviszkos 
isztvermes pavyzdžius.

Kai jau isz tikrųjų praslin
ko kelios valandos, ir Vincas 
Raizginis intemptomis akimis 
žiurėjo in apszalusio lango 
stiklą, staiga jo ausyse pasi
girdo silpnutis girgždėjimas. 
Lyg kad koks nors vienas isz 
numirėliu nuo savo lentų guo
lio butu pamėginės keltis. Ir 
tas mažytis garsas pasigirdo 
nuo Vilkio puses.

(Tasa Ant 2 puslapio) ,

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^Į 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

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

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

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!


