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Lewis Kaltina Plienu Fabr.
Isz Amerikos Komunistai, Kraszto Iszdavikai LAIVYNO VADAS

KARISZKAS
APSIGINKLAVIMAS

Klaidos Ant Klaidu; Per 
Didelis Pasididžiavimas

WASHINGTON, D. C. — 
Isz visu tu piktu susikirtimu 
ir ergeliu paaiszkejo kad musu 
kariszka jiega yra silpnutėlė, 
kad tie kurie turėtu prižiūrėti 
ir mus apsaugoti, nieko pana- 
szaus nedaro, bet tik tarpu sa
ves peszasi.

Lakunu Sztabas dabar yra 
arcziausia Prezidento Truma- 
no ir Tarybos szirdies. Visi 
sziandien kalba apie ir di
džiuojasi musu Lakunu jiego- 
mis. Laivynas dabar yra nu
stumtas in antra vieta. Armija 
beveik visi jau užmirszo. Bet 
jeigu kitas karas iszkils tai ar
mija gerai žino kad ji bus ant 
to karo frunto, laivynas žino 
kad jam bus pareiga ne tik ka
reivius ir ginklus veszti, bet ir 
priesza sustabdyti.

Vienybe, apie kurie musu 
didžponiai kalbėjo neinvyko ir 
neinvyks kol neatsiras nors 
kiek proto tuose ponuose, ku
rie dabar viską Washingtone 
kaip bulves su kuopustais 
maiszo.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

NEW YORK. — Sztai du isz 
tu vienuolikos Komunistu, ku
rie buvo teismo nuteisti už tai, 
kad jie darbavosi nuversti 
musu valdžia ir investi Komu
nizmą Amerikoje.

Po kairei Harry Winston,
Komunistu Partijos tvėrimo Teismą 
sekretorius ir Eugene Dennis, dinti, 
Komunistu Partijos bendras yra neteisingi ir negeri.

MAINIERIAMS
GERA PEDEi

Bet Ateitis Nelabai
Aiszki

Iszdave Savuosius” 
Sako Admirolas

WASHINGTON, D. C. —
Laivyno Admirolai dabar sako 
kad ju vadas, Laivyno Sekre
torius, Francis P. Matthews 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Minksztos Anglies 
Mainieriu Strai
kos Užsibaigė

Beveik Visi Demokratai LaimePOLICIJANTAI
APVOGĖ BANKA • r»• i • a -į A— jo Rinkimuose; Amerikos Am- 

Policijantai Policijan- r i 1**1 F> J • x
|tus vysis Suatesztuos pasaaos Darbininkas Paleistas

Isz Kalėjimo Czekoslovakijoje;
Kinietis Nori Nusikratyti

4 Paežiu Kinijoje

Sekretorius. Visi vienuolika 
dabar gali būti nuteisti ant de
szimts metu in kalėjimą ir de
szimts tukstaneziu doleriu 
baudos.

Visi jie dabar kreipiasi in
Amerikos Augszcziausiajii s2itaiP dar?s jodyti visiems 

norėdami pripa.r0. kaip gerai policijantai dirba, 
kad musu Instatymai' kaiP iie moka «reitai Pributi ir

vagius suimti.
*

Policijantai, 
baininkai” nepasakys kitiems 

j policijantams kuria banka ir

HAGERSTOWN, MD. —
Policijantai paskelbia kad jie > 
apvogs viena banka szitame; 
mieste ir paskui kiti policijan-1 
tai juos vysis ir ju jieszkos. Jie Į

CHICAGO.

Kantrus Teisėjas

NUŽUDĖ ŽMONA IR 
SESERĮ

Paszove Du Broliu;
Pats Nusiszove

<■> ____
ELKTON, MD. — Keturios 

deszimts metu amžiaus Henry 
L. Harvey, žvejotojas, anksti 
ryta pasiėmė savo karabina, ir 
stovėdamas tarpu duriu palei
do szuvius in savo žmona ir se
serį, kurios szaukdamosios pa- 
gelbos stengiesi pabėgti. Abi 
krito negyvos.

Jo du broliai, iszgirde to mo
terų szauksmus pribėgo in pa- 
gelba, ir jie buvo paszauti. Pas
kui jis pats paleido sau kulka

PITTSBURGH, PA. — Nuo 
1940 metu mainieriai septynio
lika sykiu straikavo. Reiszkia 
beveik du dykiu per metus. 
Nei vienas kitas darbininku 
vadas neiszszauke tiek straiku 
kiek John L. Lewisas.

Mainieriu bosas giriasi 
jis per visas tas straikas 
tiek nuveikė:

Mainieriu algos pakilo 
asztuonios deszimts centu 
valandos, 1940 metuose
$1.90 ant valandos dabar. 1940 
metuose mainieriai gavo mokė
ti tik už ta laika kada jie dir
bo; dabar jie gauna mokėti už 
ta laika kada jie eina in darba 
ir pareina isz darbo.

Mainieriai daugiau pedes 
parsinesza. Pradžioje sziu me
tu paprastas mainierys parsi-

kad 
szi-

nuo 
ant 
iki

vagiai, raz- kad John L. Lewisas, Mainieriu Bosas, 
nb-iza Irit.iPTnęj l

iszleido Insakyma, kad visi Minksztos Ang-
kurie valanda jie v«gs. Niekas |,es Mainieriai gryžtu in savo darbus!
nežinos kur tie razbaininkai 
pulsis ir kuria valanda. Kiti 
policijntai yra pasirenge su re- i 
veiveriais, karabinais, duju 
bombomis, automobiliais, ra
diju ir net su eroplanu.

I

Vieni eis vogti, o kiti eis 
j juos vytis.

Tokia praktika gal ir gera, 
gal žmones pamatys ir pasimo
kys kaip gerai ir greitai poli
cijantai veikia. Gal ir keli va
giai ir razbaininkai pasiskai- 

Teisejas Harold Medina yra pasimokys ir gerai apsi- 
baisiai,kantrus žmogus. Jam svarstys pirm negu jie ka pa
reikėjo isz tikrųjų didvyrisz- naszaus nutars daryti tame 
kos kantrybes kai jis teise tuos’ (Tasa Ant 4 Puslapio) 
vienuolika Komunistus. Teis-
mas visus metus lesiosi. Tie NORĖJO NUŽUDYTI 
Komunistai su savo lajeriais,1 
advokatais, visokiais budais 
stengiesi ji supykinti. Jie ji er
zino, szmeiže, isz jo tycziojuos,
ir visokiais budais ji vargino. — Graži mėlynakė, 
Bet jis ^per visa teismą buvo szimts vieno meto amžiaus mo- 
tykus ir ramus. Dabar, kai tie teriszke pasisamdė du vyru, 
Komunistai buvo nuteisti, Tei- kad Jie nužudytu josios vyra,!

------------ 4 ------------------------------  . ------- - ■■ —J

Telegramai pranesza KINIETIS NORI
PERSISKYRIMĄ

LICHENGTU, SZECHW« 
AN, KINIJA. — Artistas, pei< 
szejas, Chang Tai-chien sako, 
kad jam moterystes stonas jau

CHICAGO. — Mainieriu Unijos Pre- sipyko, kad jis nori gauti di- 

zidentas John L. Lewisas dabar kaltina 
Plieno Fabrikantus ir sako, kad jie nesu
tiko ir už tai tos Mainieriu Straikos te- 
siesi per penkios deszimts dvi dienas.

Beveik visos Plieno kariku Kompanijos 
kurioms reikia anglių yra susitaikusios su 
John L. Lewis, Mainieriu bosu, tik viena 
Kompanija nenorėjo susitaikinti. Ir kaip

! Jis dabar turi keturias mote
ris. Jis laikraszcziuose pasi
garsino, kad dabar jis nori 
gauti persiskyrimą nuo visu 
keturiu, kad jis negali su jomis 
sugyventi.

Jis yra visoje Kinijoje pa
garsėjęs kaipo labai gabus pei- 
szejas, paveikslu tapytojas. - 
Kinijoje vyrui valia ženytis su 
kiek moterų jis nori ir gali isz- 
laikyti, iszmaityti. Jis sako

tik ant szios Kompanijos Lewisas visa tu insipyko, kad jis nori gauti di- 
vienas gyventi ir nei vienos 
moteres nenori.Straiku kalte dabar meta.

Illinois valstijos Gubernatorius Adlai Ste
venson sako, jis jau kelis sykius stengiesi 
pasitarti su Lewisu ir su Anglių 
niju Atstovais, bet negalėjo prieiti 
kios iszvados.

Valdžios Direktorius Cvrus S.
U I1U51LOUU su J uu gj’vcn- . « J

keliu menesiu pasitrauks ir pa- ti- Ponia Margaret Susan V3i9.n(ldS
silsies. Jis sako kad. jis bijosi Piatt dvieju vaikucziu motina p^yįjos Atstovais
kad jo draugai ir net jo žmona susitarė su vienu Hollis D. 4
ji jau pamirszo, nes jis taip Scott pabėgti, kai jos vyras PCI telCtOIia K3(l
buvo per ta teismą užimtas.

SAVO VYRA
GAVO PASZELPA

PORT RICHARD, WASH, 
trisde-

Kompa- 
prie jo-

Turėjo Kiszeniuose
$1,228

neszdavo mažiausia septynios- Medina kad ’ anti nes jai nusibodo su ju0 gyven. 
deszimts tris dolerius uz san

in krutinę. Kulka pataikė prie vaite. 1940 metuose toks mai-
szirdies. Daktarai sako, kad jis nierys parsineszdavo tik dvi- 
vargiai gyvens. deszimts keturis dolerius ir

Mirusios yra jo žmona, tris-j puse. Czia, sziu metu pradžioje
deszimts penkių metu amžiaus j rnainieriu pedes taip pakilo, 
Louise, penkių metu vaiko mo- padidėjo, už tai kad jie gavo j
tina ir jo sesuo, Panele Elzbie
ta Harvey, keturios deszimts 
dvieju metu amžiaus. f

Robert Harvey, vienas isz tu 
broliu yra in Union ligonine, 
antras brolis buvo paszautas 
in ranka ir visai nenorėjo va
žiuoti in ligonine. Policijantai 
sako kad tas Henry L. Harvey 
jau seniai buvo nesveiko proto. 
Jo žmona rengiasi nuo jo atsi
skirti už tai, kad ji jojo bijo
josi,

PHILADELPHIA, PA. — 
Angelo Tierno, septynios de
szimts penkių metu amžiaus 

derinosi SU Augliu K O n L Žmogus buvo policijantu suim
tas. Teisėjas Daly uždėjo 
$1,500 kaucijos ant jo, už tai, 
kad jis su britva užsipuolė ant 
kito burdingeriaus. Jis taip 
sukapuojo burdingieriaus W. 
Murphy veidą, kad Jefferson 
ligonbutes daktarai turėjo net 
keturios deszimts penkis sti- 
czius jam indeti, kad galima jo 
veidą susinti.

To tu pesztyniu policijantai 
rado net 1,228 doleriu prie to

syki ji buvo pasirengus ji su Italijono senelio, kuris eme Pa- 
pagaliu užmuszti kai jis miego-! szelpa isz miesto. Dauguma 
jo. Bet ji sako kad jis nieko ne- tu pinigu buvo popieriniame 
paiso, kad jis ja myli ir ji maisze ir kiti jo kiszeniuose. 
jiji myli ir jis nori kad ji pas 
ji sugrysztu.

Ching

ir susinešze su Lewisu 
užbaigt tos Straikos.
kad Plieno Kompanijosbus nugalabintas. Jis kita to

kio plauko dranga pasisamdė,
Wallace Mottern. dabar valdo ir nori daugiau valdyti Mai-

Bet kas ten atsitiko kad tas nicHlIS, kurie dirba tose kasyklose, kurias 
Scott nepribuvo in jųdviejų .. .v.- i x • i i • , . y

I susitarta vieta pabėgti. Tada tie Plieno Fabrikantai valdo u turi kaipo 
PRAGA, CZEKOSLOVAKI- ita moteriszke pranesze polici- sav() ntlOSaVybeS.

_A. — Czekoslovakijos valdžia juntams apie visa ta suokalbi ----------- -------- ----- ,---------------- ,—.__ ______________—_____
'paleido isz kalėjimo Samuel nužudyti jos vyra Willford

progos daugiau dirbti ir gavo CZEKAI PALEIDŽIA 
‘ ‘ overtime. ’ ’ !

Mainieriai, per Lewisa gavo AMERIKIETI 
Pensijos ir Paszelpos Fonda. " —-----
Jiems buvo pažadėti szimtas • 
doleriu ant menesio, kai jie jau! JA. 
negales daugiau dirbti, jiems 
teipgi buvo pažadėta Paszel- 
pa Ligoje. Szitas Fondas buvo 
pradėtas kai kompanijos suti
ko mokėti penktuką nuo kiek
vieno tono anglių. Dabar kom-

į (Tasa Ant 2 puslapio)

Lewisas sako,

! nigu surinkti kad ji galėtu par- 
Meryn, Amerikos Ambasados Piatt. \ grySZįį pas jį jįs sako kad jis
darbininką. Bet jam' insake ' Policijantai suaresztavo vi-j ja myli, nepaisant kad ji tokia 
kad jis turi kuo greicziausiai. sus įrįs įr dabar visi trys tupi klaida padare. Jo žmona prisi- 
isz Czekoslovakijos iszsikraus- kalėjime. Ponia Piatt yra ka-l pažino kad ji jau du sykiu 

lejime ant $7,500 kaucijos. Jos, stengiesi ji nužudyti, syki ji 
j vyras dabar stengiasi tiek pi-Į jam uždavė trucyznos, o antra

tyti.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jis pirmiau buvo barberys, 
' bet jau penkiolika metu kai 
gyveno isz miesto Paszelpos.
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Kas Girdėt
In Hobart miesteli, Oklaho

ma valstijoje, advokatas Car
penter Hughes pasigėrė ir pas
kui save suaresztavo už gir
tuoklyste. 

v

Kobe mieste, Japonijoje va
gis Yoshio Abe pasiskundė 
daktarui kad jam pilvą skau
da. Daktaras jo pilve rado pa
vogta laikrodėli.

■ • • 1
In Spokane, Washington© 

valstijoje, du karabelninkai, 
kurie pardavinėjo Szventa 
Raszta, apvogė kelis namus 
kai jiemdviem biznis su Szven- 
tu Rasztu prastai ėjo.

Komunistai kokia ten szvente 
apvaikszcziojo. Vienas Komu
nistas piktai suszuko: “Czia 
Popiežiaus darbas, jis ir skruz
deles ekskomunikavo, iszvi- 
jo.”

——————— t e ——————
Kai Sovietai, Komunistai 

veža Lietuvius in Sibirą, jie 
juos veža su Amerikoniszka' 
busais ar trokais, kad pa.ro-! 
džius tiems vargszams Lietu
viams kad czia ir Amerika pri
sideda. prie j u vargo ir nelai
mes.

LIETUVA “U.N”
DARBUOSE

“musu tautos atstovu skundai! 
ir protestai tebelieka nenugirs-! 
ti.”

I

“Asz negaliu nuslėpti savoj

kad Rusijos eroplanai gali pa- 
nasziai padaryti.

Mums Washingtone ir Tary
boje dabar reikia nors biski

Taip sau žmones insideda; 
aliejinius peezius del Szilumos 
ir elektro peczius virtuvėse. | 
Dabar net ir mainu miesteliu©-1 " Yra Geri

Ne Visi Užmanimai

Londone viena moteriszke 
buvo suaresztuota už tai kad ji 
savo sūneli važinėjo kai ji bu
vo girta.

Sena moterėlė inlipo in au
tobusą ir draiverio užklausė: 
“Ar tu tikrai žinai kad szitas 
autobusas važiuoja in Malia- 
no ju ? ’ ’

Draiverys biski pavargęs ir 
inpykes del tokiu klausimu jai 
labai maloniai atsake: “Ma
myte, jeigu asz nežinau, tai jau 
man bus didesne beda negu 
jums. ’ ’

Daktaras, Colorado valstijo
je padare operacija ant saves, 
pats save prasipjovė ir paskui 
užsisiuvo.

Detroite viena moteriszke 
teisme nusiskundė, kad ji buvo 
nupirkus savo vyrui laiveli. O 
vyras su tuo laiveliu kitas bo
bas važinėdavo ir jai raidos ne
davė.

Szeszios deszimts septynių 
metu amžiaus Prancūzas, Hen
ri Villette, isz Alencon, inkiszo 
katinuką in maisza ir nuėjo 
prie Sarthe upes ji tenai in- 
mesti. Bet jis paslydo ant 
kranto ir inpuole in upe ir pri
gėrė, o tas katinukas paspruko 
isz to maiszo ir parbėgo namo.

———— , •
Netoli tos paczios upes du 

medžiotojai, Louis Autef ir 
Jean Riffort medžiojo zuikius. 
Jiedu paszove viena zuiki, ir 
kai Louis Autef pasilenkė ta 
paszauta zuiki pasimiti, tas 
zuikis pasispardė ir paszaude 
jo karabino gaduika. Kulka isz 
karabino pataikė jo draugui 
Jean Riffort iii peti. O zuikis 
pabėgo.

Dabar, kai mes sužinojome 
kad Sovietai jau turi ta Ato
mine Sprogstanczia Bomba, tai 
dabar kiti klausimai tuojaus 
iszkyla: Ka mes dabar darysi
me? Ka Rusija darys? Ar ta 
Sovietu Atomine Bomba tokia 
kaip musu? Ar Sovietai isz- 
drystu ta Atomine Bomba pa- 
vartuoti priesz mus? Jeigu mes 
galėtume in tuos klausimus at
sakyti, tai mes czia už mažo 
stalelio netupetume ir szitus 
straipsnelius neraszytume, bet 
Washingtone szilta vieta turė
tume.

Dabar, kai mes szitus straip
snelius pyszkiname, tai Plieno 
Darbininkai vis straikuoja. 
Kiek dabar galima inspeti, tai 
Fabrikantai turės nusileisti ir 
sutikti ant Paszelpos ir Pensi
jos Fondo.

Nors Kietos Anglies Mainie
riai dirba, bet dar. jokio kon
trakto neturi, dar niekas nėra 
nutarta. Reiszkia, Lewisas da
bar gali visus tuos Mainierius 
vėl iszszaukti ant Straiku.

LAKE SUCCESS, N. Y. --j gailesezio ir nusistebėjimo 
Delegacijas ir žurnalistus pa- kad Jung. Tautos dargi nepra- 
sieke keli 
Lietuvos ir 
slugsniu.

Francuzijoje gyvenancziu 
Lietuviu, Latviu ir Estu me
morandumas yra iutrauktas in 

Teisiu Komiteto do- 
sau ra sza.
(Oct.) 17 d., placziai 

keliolikos tautiniu 
p a t e i k t a s m e n i oran-

užrasziai isz! dėjo tirti tarptautiniu nusikal- 
kitu Europos! timu priesž Lietuvos ir kitu

i tautu laisve ir buvimą. Lietu- 
! vos nepriklausomybes atsta- 
j tymo dalyku yra paini, betgi ji 
nėra atskirta.” Jis pareiszke 
tvirtai tikis, kad tokia padėtis 
negali ilgai trukti ir turės pa
sikeisti. “Lietuva irgi atgaus

Žmogaus 
kumentu

Spalio 
pasklido 
komitetu
durnas, atsiustas isz Londono. 
Lietuvos vardu szi memoran-| 
durna pasirasze VLIK-VT 
pirm. Mykolas Kurpaviczius. 
Pora dienu vėliau delegatu ir 
žurnalistu rankas pasiekė Lie
tuvos Unijistu memorandu
mas. Sziomis dienomis vėl pa
sklis atskiras VLIK memoran
dumas. Spalio (Oct.) 20 d., ke
lioms delegacijoms parodžius 
didesnio susidomėjimo genoci
do klausimu, placziai paskleis
tas pagarsėjęs nieksiszkas 
“Sierovo In sakymas,” pagal 
kurio nuostatus sziandien 
Maskoliai tremia Lietuvius, 
Latvius ir Estus. To dokumen
to tikras yra Amerikoje ir 
LA1C paprupino Rusiszko tik
ro nuotraukas

Laisve. ’ ’
Spalio (Oct.) 18 d., Lietuvos 

Gen. Konsulas Budrys iszkele 
priėmimą sveeziui Plaza viesz- 
buty, kuriame dalyvavo kvies
ti Lietuviu visuomenes veikė
jai, Lietuviu ir Užkieniecziai 
žurnalistai.

proto ir mažiau ponavimo 
pasididžiavimo.

ir se, kur pragyvenimas pareina 
isz mainu ir mainieriu, daug 
žmonių ima jau vartuoti aliejų, 
gaza ar elektra. Žmonėms jau 

rru a prnr insipyko visos tos straikos>per GERA PEU’E kurias jie negalėjo pirktis ang- 
r------  Į liu. x

(Tasa Nuo 1 Puslapio) Aliejaus kompanijų agentai 
--------  sako kad geriausias j u a gentas 

panijos moka po dvideszimts ir geriausias aliejaus pagarsi- 
centu nuo tono, ir gal turės mo
kėti trisdeszimts ar keturios 
deszimts centu nuo tono.

Mainieriai gauna mokėti už
vakacijas, atostogas. Czia isz- surado nieko kad užimtu ang- 
rokojama, kad iszeina apie liu vieta del savo krosnių ir 
szimtas doleriu del kiekvieno pecziu ir dar vis vartuoja ang- 
mainierio.

Visa tai Lewisas sako jis sa
vo mainieriams gavo, kad 
jiems dabar daug geriau negu Anglių Kompanijoms,

MAINIERIAMS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Anglijos buczieriams dabar 
valia parduoti zuikiena.

■ • • ........
Anglijos valdžia ūkinin

kams duoda trucyznos už dy
ka, kad jie iszkasavotu zuikius 
kurie tiek daug tenai priviso.

Kaip Hitleris jieszkojo ir 
rado priežaseziu del karo, sa
kydamas kad Anglija su Fran- 
euzija nori isz visu pusiu ap
supti Vokietija, tai dabar taip 
pat Vengrijos Komunistai iu- 
taria, kad Yugoslavia su 
Amerikos pagelba nori už
grobti visus Balkanų krasztus.

In Indiana miestą, Indiana
polis žmones baisiai iszsigando 
kai gandai pasklido kad misz- 
ke skankioja baisiai didele 
laukine kate. Policijantai su 
revolveriais, szautuvais, lazdo- 1 • . .... • mis ir peiliais iszejo in ta misz- 
ka ir surado tik dideli szuni, 
kuris in menuli staugė.

Italijoje randasi dideliu, 
raudonu skruzdelių, kurios 
jau nuo amžių, amžių susiren
ka prie vieno kalno kur randa
si Paneles Szvencziausios 
sžventove. Tos skruzdeles ežia 
susiporoja ir nudvesia. Bet del 
kokios tenai priežasties sziais 
metais tos skruzdeles in ta kai
na nelipo, bet susirinko slėny
je, viename miestelyje, kur

Mes po Antro Pasaulinio 
Karo pradėjome vartuoti nau
jo viszkus ginklus: Marshall© 
Plana, Atlantiko Sutarti ir vi
sokius kyszius ir papirkimus. 
O visa ta laika, Sovietai sau tu
pėjo ir renge ta Atomine Bom
ba. Jie nei vieno surūdijusio 
skatiko nepraleido ant tu Eu
ropos krasztu. Anaiptol, jie 
puikiai pasipinigavo, kai mes 
bilijonus pyleme ir pilame.

Or5 Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranesseme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai lai k 
raszczio, kuris sureikalauju 
kožna doleri. ACZIŲ!

Dabar, kai Rusija turi ta 
Atomine Bomba, (?) mums lie
ka tik dvi iszeitys: mes turime 
labai greitai su Rusija susitai
kinti ir susitarti apie tos Ato
mines Bombos pavartuojima, 
ar tuojaus paskelbti kara ir 
pirmiau negu Sovietai ta Ato
mine Bomba pavartuojima, ar 
tuojaus paskelbti kara ir pir
miau negu Sovietai ta Atomi
ne Bomba pa vartuoti.

Elektros unija vėl iszrinko 
savo vadus kurie yra kairieji, 
jeigu ne tikri Komunistai.

gybe žmonių, kad nekiekvie
nas nors lygiai gamtos kaip ir 
kitas apdovanotas nevienuoda 
tur paszaukima: kad ir tie ku
riuos Ernestas vadina tranais 
sunkiai darbuojasi jei ne fiz- 
liszkai tai dvasiszkai del labo 
žmonijos ir draugijos, kad be 
ju draugija apsieit negalėtu. 
Teisybe, karalius galima va
dint tranais tvirtino dažnai 

! Mykolas — nes juk yra viesz- 
į patystes kur nėr karalių ir ten 
' žmones laisvai kvėpuoja, bet 
1 be kapitalistu ir kunigu jokia 
! szalis ne galėtu apsieit, kad jie 
vieni del materialiszko, kiti del 
dvasiszko labo būtinai reika
lingi. Be kapitolo jokios pra-

i monistes negalima pradėti; už- 
griebt jau esanezia iszsivis- 
cziusia pramonyste, juk butu 
didžiausia neteisingysta, ka
dangi tai yra prisisavinimas 

_ . . svetimo turto. Kunigai teipgi
Nuo 1942 metu anglys dabar vaites ir iszkasti gana anglių,! reikalingi, bet teisybe pasa-

du sykiu tiek kasztuoja. Tada: kad visiems užtenka. Pats Le-I kiUs, tai apsieit butu galima
anglių tonas buvo $2.36; dabar wisas ta suprato, ir už tai jis| ]Je ju maustė Mykolas. Tikyba,
jau $4.90. Darbininkai mainu paskelbė ta nei vienos dienos jufc pramanyta, kaip sako tas
kompanijoms dabar dvigubai darbo sanvaite.
kasztuoja. Visa tai pabrangina
anglis tiems kurie jas perkasi, nuopelnai, kuriuos Lewisas!

Daug fabriku ir dar daugiau jiems gavo tik tada yra geri ir

nirnas yra mainieriu bosas 
John L. Lewisas su savo strai- 
komis.

Nors Plieno Fabrikai dar ne-

lis.
Dabar didžiausias ir svar

biausias klausimas ne vien tik 
bet ir 

tai su-
sveczia priėmė Kardinolas F.
Spellman. Kardinolas kalbėjo pirma buvo. Ir mes ant to su- patiems mainieriams, 
su p. Lozoraicziu Italiszkai ir tinkame. rasti kur tas taip brangias
parode daug sanjausma Lietu- Bet yra ir kita puse tos pa- anglis parduoti, nes vis mažiau 
vai. Kardinolas pakvietė sve-į sakos, galima ir kitaip in vi- ir mažiau anglių yra reikalau- 
czia ir ji lydėjusius Prolata Jo-! sus tuos nuopelnus žiūrėti. ! jama.
na- Balkumi, Gen. Konsulą! Anglių pramones ir paežiu Mainieriai patys ta suprato,1 
Budri, Parodos vedėja adv. Oli i mainieriu ateitis dabar nelabai kai jie pamate kad jie gali
ir p. Dirmeikį iii Szv. Juozapo 
seminarijos koplyczia ir ten 
visi pasimeldė už Lietuva.

ežias vieszes Lietuvos Pasiun
tinybėje Washingtone, daly
vaus Visuotinajam Am. Liet. 
Kongrese, New Yorke, ir pasa- 

, , .j kvs kelias kalbas stambesnio- delegaci-1 '
nagu________________

gerai supiama-i , «,
tekstą skaityda-! KARISZKAS

APSIGINKLAVIMAS

vertimais
Anglu, Francuzu ir Ispanu
kalbomis. Indomu, 
vienas Jugoslavijos 
jos narys nepabijojo 
nusvilti” jam gerai supranta-' 
ma Rusiszka 1 
mas.

Spalio (Oct.) 15 d., Sociales 
Komisijos posėdy Britu (Ang-I 
Iii) delegacijos nare, Mrs. Cas
tle, vieszai apkaltino Rusus j 
vykdant genocido nusikaltimai 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje! 
ir Kaukaze. Sziuo metu, Bal-J 
tiecziu memorandumai yra 
stropiai skaitomi. Nėra abejo
jimo, kad genocido klausima 
besvarstant naujai bus kalba
ma apie Lietuva ir kitus Pa
baltijo krasztus.

Deja, didžiųjų valstybių de
legacijos da nom :tegacijos da nėra pasirizusios 
kelti Lietuvos, Latvijos. Esti
jos ir kitu pavergtu valstybių 
iszlaisvinimo dalykos. Kelios 
mažesniu valstybių delegacijos 
jau seniau rode didesnio susi
domėjimo sziuo klausimu.

aiszki. dirbti tik tris dienas ant san-

du sykiu tiek kasztuoja. Tada: kad visiems užtenka. Pats Le-i

isžmintingas vyras; kunigai 
Patiems mainieriams visi tie taį bernai karalių, tarnauja 

jiems laikydami žmones* tam
sybėje, gazdindami savo su
tvertu pragaru idant žmones 
butu nevalninkais ju ir kara
lių.

— Ar jeigu ka gero padaro 
klausdavo pats saves, o kad ir 
padaro tai labai mažai. Žmo
gus vargdienis turi jiem mokė
ti už patarnavima, nors kuni-

Į se Lietuviu kolonijose. - LAIC; taip sau žmonių dabar jieszko- tikri, jeigu jie kasdien dirba. 
---------------- I si ko kito užimti anglių vieta. | Mainierys, kuris gauna dau-' 

Daug insideda aliejaus, gazo ar giau mokėti, bet gauna tik tris 
elektros peczius. dienas ant sanvaites dirbti,

Penkios deszimts metu atgal vargiai geriau stovi už ta dar-1 
anglys sudarė net devynios bininka, kuris mažiau gauna 
deszimta procentą viso pakuro mokėti bet visas dienas dirba 

ir daugiau pedes parsinesza.
Tas pensijos fondas teipgf gas apsikroves.

nėra pastovus.. Jeigu kompani-; Jo neapykanta prie kunigu, 
ja in ta fondą moka nuo anglių sukurta Ernesto apdrėbineji- 

mais purvais net ir szventus ju 
darbus pradėjo kas kart augti, 
kad galutinai patsai pasiliko 
prieszu kunigijos ir ja neatsi
liepdavo apie kunigą kitaip 

tie klausimai bus iszriszti, nei: kaip pravardžiuojant ir aps- 
Lewisas nei kompanijos dabar meižinejant. Prarado paguodo- 
nežino, bet visi prisipažinsta ne visokios valdžios, kurias tu

rėjo už varžimus žmonių lais
ves, o po draug mete ir religija 
nepildydamas jos instatymu. *

Teip isz doro, pasiliko Be
dieviu, prieszu visko, kas yra 
szventu krikszczioniui.

Gudrus Ernestas, kuris daž
nai mate, jog Mykolas jo kalbu 
klauso su abjutnumu, mažai 
jas guodoja, dabar mate, jog 

: pažvelgęs jo visai perkeitė ir 
pradėjo draugaut su juom. My
kolas noringai priėmė Ernesto 
draugyste, kadangi palaike 
sau už garbe draugaut su tokiu 
“iszmintingu” vyru, kas da- 

j Įeidinėjo ir jam turėt save už 1 • • • • “apszviesta ir iszmmtinga” 
vyra.

Prie to draugavimo Ernes
tas patraukė Mykolą senkan- 
cziais žodžiais:

—TOLIAUS BUS— *

deszimta procentą viso pakuro 
musu kraszte. Sziandien jau

Laivyno Sekretorius baisia tik keturios deszimts ketvirta 
klaida jsadare kai jis nubaudė procentą.
savo Admirolą Denfeld. Vir- Kai kasztai taip didėja kom- 
szininkui labai lengva nutildy- panijos, tai jos ima jieszkoti

j ti ta kuris jam tarnauja, bet priemonių kaip kitur sutau- 
tas nutildinimas neparodo kad pinti pinigu. Kompanijos da
tas tarnautojas buvo klaidoj, bar nori vėl peržiureti ta Pen- 
Geriausia visiems butu, kad sijos Fonda kad sau pasitikri- 
dabar tas Laivyno Sekretorius nūs kad czia dar daugiau be
prisipažintu, kad jis tam darT dos nebutu.
bui nėra tinkamas įr pasi- Tas szimtas milijonu doleriu, 
trauktu. Bet visi mes žinome,' kuriuos kompanijos sumoka in 
kad jis nieko panaszaus nepa- ta Pensijos Fonda, neužtenka, darbu, nei su to fondu.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tono, tai juo mažiau anglių rei
kės, juo mažiau tu anglių bus 
kasama, ir mažiau pinigu 
plauks in ta fondą.

Kas czia toliau bus ir kaip

kad ne viskas tvarkoj nei su

ATVYKO LIETUVOS 
DIPLIOMATAS

NEW YORK. (LAIC) — i 
Spalio (Oct.) 17 d., isz Italijos! 
atskrido Lietuvos dipliomatu! 
Szefas, i 
kalu ministeris ir buvęs pa
siuntinys Italijai, p. Stasys 
Lozoraitis.

La Guardia aerodrome inžy- 
muji sveczia pasitiko jo kole-1 
ga, Lietuvos Pasiuntinys Jung. Z 
Amer. Valstybėms, p. Povilas 
Žadeikis, Gen. Konsulas Jonas 
Budrys, ir gražus Lietuviu- 
Amerikiecziu būrys.

darys, nes ta vieta yra gera ir Kai kurie spėja kad reiketu 
szilta. kokio pusdolerio nuo kiekvie-

Musu ponai Washingtone no tono anglių, jeigu tas Fon-Į sakymą kad sahuninkams ne
per daug kalba ir giriasi ka! das butu tinkamai ir pilnai vei- 
musu lakūnai padarytu Rusi- kiamas. 
jai, jeigu kitas karas iszkiltu. 
Bet jie pamirszta ar nenori pa
sakyti ka Rusija mums pada
rytu per toki kara. Mes giria-! 
mies, kad musu eroplanai gali! 
nuskristi in Rusija su bombo-! 
mis ir atgal, bet pamirsztamei

Anglijos valdžia iszleido in-

ilgametis užsieniu rei-j|

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais, p. Lozoraitis pasisa
kė atvykęs atidaryti Lietuvos 
Tremtiniu Dailės Paroda New 
Yorke ir pasitarti su Lietuvos 
Ministeriu ir “visuomenes va
dais.” Jis labai vertino Ame- 
rikiecziu moraline ir materiali
ne parama Lietuvos Iszlaisvi- 
nimo bylai, ir nurodė baisu j u 
Maskolių vykdoma Lietuviu 
tautos naikinima ir persekioji-j 
ma. Atžymėjęs, kad pagrindi-l 
niu žmogaus teisiu naikinimas j 
nesiliauja, jis nusiskundė, kadi

1 
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! valia duoti alaus gerti szunims 
! nes jie sako kad žmones ir szu-

“Už visa ta Fonda, ne kom-Į nes geria isz tu paežiu stiklu, ii 
panijos, bet tie kurie anglis tai nesveika. Bet valdžia nepa- 
perka, turi, užmokėti!”

Kompanijos dabar vis dau
giau ir daugiau visokiu maszi-1 
nu indeda in mainas, kad butu 
galima daugiau anglių iszkasti 
ir mažiau mainieriu samdytis.

Ir patiems mainieriams at
eitis dabar neaiszki. Pernai jie 
gerai dirbo ir dar geriau užsi
dirbo. Jie jau galėjo biski ir į 
susitaupinti. Bet sziais metais 
jie jau tris sykius straikavo, ir 
nuo Liepos (July) menesio jie 
tik kelias dienas ant sanvaites 
dirbo, kai nestraikavo.

Szitos straikos ir tik kelios
* dienos darbo už sanvaite labai 
¥* sumažina mainierio alga per 
J metus. Sziais metais mainierys 
J¥ užsidirbs apie $2,800. Pernai
* jis užsidirbo apie $3,563.
* Ir darbu mainose jau daug
* —x:_„ Dabar mainose dirba į 

apie 465,000 mainieriu. 1920 i 
metuose dirbo 784,621.

Geležinkeliu Kompanijos da
bar ima vartuoti aliejinius in- 
žinus savo traukiniams ir pa- 
szalina garo inžinus, kuriems 
reikėdavo anglių.

Fabrikai ima vartuoti aliejų
* ar gaza.

aiszkino kuriems nesveika.

Pirkie U. S. Bonus
«DIP-LESS”

WRITING SETS

Choose The Right Point
for

The Way You Write

Ir darbu mainose
* mažiau.
¥ I 
¥ 
¥ i
* i
¥ 
*

¥ 
¥ i 
¥

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

Saule Publishing Co., < 
Malianoy City, Pa.

I Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

i ir Burįkas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 

i Padavimu; Peary ant Žemgalio 
į (Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25fJ

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 2(M 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Ne Visi Užmanimai Yra Geri
(Tasa)

Viktorija tik atsiduso nuri
jus karczes aszaras ir paėmė 
pinigus. Dabar nelaiminga mo-į 
teriszke meldėsi jau prie Die
vo, praszydama pataisos del 
vyro, kuris jau ir in bažnyczia 
recziau pradėjo lankytis. Kita
dos jam nebuvo perdaug jeigu 
buvęs ant ankstyvu ir vėlyvu 
misziu, nuėjo ir ant miszparu; 
dabar buvo per daug nueit kas 
Nedeldienis 'bent syki in bai
nyczia.

Viena karta, kada jau var
pai boksztuose bažnycžios su
skambėjo szaukdami maldin
gus ant maldos ir Viktorija isz- 
sirengus buvo eit in bažnyczia 
su vaiku. Mykolas pasakė kad 
eina su tulu reikalu in miestą, 
kad neeises in bažnyczia. Ant 
klausymo moteriszkes kur eina 
Ir koki turi kur reikalą, kaipo 
ir kada sugryž, nieko neatsa
ke, apart žodžio “nežinau,” 
pasiėmęs kepure iszejo. Dora 
moteriszke aszarom apsiliejus 
nuėjo su vaiku in bažnyczia.

Rakta nuo namu paliko pas 
kaiminka Žvirbliene. Buvo tai 
gera moteriszke, tik mėgo vi
sur inkiszt snapuką.

Jaunystėje savo tarnavusi 
turtinguose namuose ir mokėjo, 
sau prisisavint ponyste. Kai-Į 
beta kad turi ji susicziedinus ■ 
pinigu ir už turtinga ja palai- 
kineta.

Tvirtai apie ja vienok nieko į 
pasakyt nebuvo galima, ka-' 
daugi pasielgimuose jos ‘buvo 
lyg kokia slaptybe; gy veno vi-1 
sai prastai, isz gaunamos ma-' 
žos algos po mirusiam nelaime- j 
je prie darbo vyrui.

Labai dažnai lankėsi ji pas i 
Mykolus, mylėjo maža, gražiai 
auginama Pranuką, o ir dora | 
Mykoliene.

Viktorija paliko rakta pas į 
ja, viliodamas! jog vyras ne- i 
trukus sugryž, todėl prasze 
kad jam rakta paduotu. Vie
nok po misziu ir po pamokslui i 
sugryžusi moteriszke isz baž- j 
nyczios, nerado vyro. Netru-j 
kus parėjo ir pareikalavo pie- i 
tu. Moteriszke kentėdama di
deli skausmą savo duszioje, 
kuri vienok stengėsi slept nuo j 
vyro, iszpilde reikalavima.! 
Nieko nekalbėdamas sėdo prie! 
valgio. Isztikro gal butu visai, 
ne neatsiliepęs, jeigu nebutu 
vaikas, kuris da niekad nema
tęs taip nelinksmo ir apsiniau
kusio tėvo, pradėjus verkt. Ta-! 
da tėvas priglaudę vaika prie 
saves ir nuramino.

Po piet nieko nesakęs pasi
ėmė skrybėlė ir iszeidamas 
prakalbėjo:

— Pasilikit sveiki! Szian- 
dien niekur su jumis negaliu 
eiti; daug reikalu turiu.

Ir iszejo.
*♦* *♦* *♦*

Viktorija triusesi apsiver
kus, mislydama ir negalėdama 
sau iszaiszkint pasielgimo vy
ro.

Tuom tarpu inejo Žvirbliene 
ir pasakė, kad jeigu nori eiti 
ant miszparu, vaika pas ja gali 
palikti. Viktorija- nesiskundė 
kaiminkai ant savo vyro, nors 
ta visaip mėgino paragint ja 
prie to. Dora moteriszke tik 
vienam Dievui troszko atida
ryt savo szirdi pilna karcziau-

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“SAULE” Mahanoy City, Pa.

siu jausmu ir Dievuje jieszkot 
sau suraminimo. Taigi Žvir
bliene su nieku turėjo iszeit, 
bet negalėjo py'kt ant Viktori
jos kadangi ta neužgavo jos ne 
mažiausiu žodeliu, o kad priesz 
ja neapskelbe savo vyro Žvir
bliene ne daug stebėjosi mažai 
žinodama apie Mykolu szeimy- 
niszkas šauly gas, apie įjfersi- 
keitima Mykolo.

Palikus valka pas Žvirblie
ne, Viktorija nuėjo in bažny-

Szvento Liudviko mieste, 
Vienas vyrelis pede gavo, 

Bobelei nei graszio nedavė, 
Mat, gere kiek galėdamas, 

Ir kitiems fundinb,
Bet po tam in kaili gavo, 

Ir ka tik namo gavosi.* * *
Vermonte vienas sportukas, 

Pacziuotis pasinorejo,
O kad jo burdingbosas, 

Nenorėjo kad tas vyrukas 
ženytyisi,

Tasai bosas pas kleboną 
nuėjo,

Daug pamelavo-, 
Bet nieko isz to negavo. 

Kam tau žmogeli, 
Nbsi kiszti,

Nes jeigu kas nori vestis, 
Geriau nekiszk uosi, 
Kur tavo ne biznis, 

Juk ne tu su jaunavede 
gyvensi.* * *

Nekurios mergeles 
Viename mieste Vestuose, 

Naktimis valkiojosi, 
Priesz vyrukus szaiposi, 
Jeigu jiems užfundina, 

Už tai pabucziuoja, 
O vargszes, 

Geriausia kad pasiliaukite, 
Ir namie sėdėkite, 

O tada pasirodysite geros, 
Po davadna vyruką gausite, 

Ir meilinga turėsite.* * *
Ohioje viename mieste, 

Ten •namine parte atsibuvo,
Žinoma, daug valgio ir 

gerymo ten buvo, 
Namiszkis bosas nieko 

nesigailėjo, 
Dave ka namie turėjo, 
Keli vyrukai atsirado, 

Laruma pradėjo daryti, 
Bet, atsirado keli davadni 

vyrai, 
Kurie iszpere pesztukams 

kaili gerai, 
Visus laukan iszvare,

Ir duris uždare, 
Taip privalo visi padaryti!

Tai Vis Nieko

Jonas — Mano tėvukas 
numirė, turėdamas devynios 
deszimtys metu!

Petras — O tai nieko! Ma
no bobute gyveno iki szimta 
metus!

Antanas — Tai vis nieko! 
Asz turiu gimines kurie da 
vis ne numirė!

SKAITYKITE “SAULE” 

ežia, kur meldėsi taip kaip da 
niekad savo gyvenime nesimel- 
džiusi; ten Dievui, kurisai vis
ką geriausia žino, skundėsi ir 
melde jo susimyĮėjimo.

Netrukus sugryžo Mykolas 
; namo, o neradęs moteres, tik 
I Žvirbliene su vaiku, pasiklau- 
i se piktai kur pati, gavės atsa- 
i kyma, jog nuėjo in bažnyczia, 
j suszype piktai per dantis: 
. — Jai tik ta bažnyczia ru- 
' pi. Ka-gi ji ten gauna, kvaila 
boba!

Tai tares nuėjo in kita kam
barį ir bandė atidaryt skryne
le kur Viktorija turėjo padėtus 
suezedintus pinigus, bet ta bu
vo užrakinta; jieszkojo raktu, 
bet negalėdamas ju rast pradė
jo krest skrynele, manydamas 
atpleszes spyna, bet nenusise
kus, užsirūkę isz piktybes pyp
ke, iszejo vėl in kambarį kur 
buvo kaiminka ir atsiliepe:

— Galite eit namon, asz 
pats pabūsiu kol pati nesugryž.

Moteriszke, nebūdama ežia 
reikalinga iszejo.

Mykolas vaiksztinejo po 
kambarį rūkydamas pypke ir 
visai nepaisejo ant vaiko kuris 
tūnodamas kamputyje sekiojo 
akutėms paskui rūstinga tęva, 
neiszdrysdamas atsiliepti.

Sugryžusi namo isz. bažny- 
czios Viktorija iszpradžiu nu
sidžiaugė iszvvdus vyra na- 
niieje, bet tas džiaugsmas jos 
buvo trumpas, kadangi Myko
las tuojaus pradėjo plūst ir 
keikt moteri, kad nesedi na- 
mieje, kad paėmė su savim 
raktus. Pareikalavo pinigu.

Tas pareikalavimas jo vėl 
kaip naujas peilis pervere jos 
szirdi. Atidavė jai mažesne pu
se uždarbio, o jau didesne puse 
praleidęs nežino ant ko, reika
lauja daugiau.

— Juk neužteks mums ant 
maisto, jeigu ir isz tu imi? At
siliepe niotere.

— Mane tas neapeina! At
kirto szarpiai vyras. Pasisko
linau kelis dolerius nuo prie- 
teliaus ir turiu jam atiduot.

—* O Mykole! Tarė skaus
mingu balsu moteriszke. Tave 
neapeina pati ir vaikas! 
Kuomgi jie tau nusikalti? Jei
gu jie tau neateina, tai už ka- 
gi bent tau maisto nupirksiu?

— Turiu už ka, nereikalau
ju sielvartaut. Juk turi da su- 
czedytu pinigu.

— Teip? Jau prie to da- 
ejai? Atsake moteriszke ir nu
ėjus atidarė skrynele ir atida
vė pinigus.

Atidavus pinigus, pati pa
slėpė veidą iii delnus ir puolė 
ant kėdės kaip pražudžius vi
sas pajiegas, kaip nusiminus 
visai, pražudžius paskutini 
spinduli vilties. Isz jos kruti
nės iszsiverže skausmingas su- 
vaitojimas. Mykolas, matyda
mas ta scena, žinodamas, jog 
jis padare teip nelaiminga ta 
moteriszke, kuri ji teip labai 
mylėjo ir teip gera iki sziol 
jam buvo susijudino. Priėjo 
prie jos, atplesze rankas nuo 
veido ir spausdamas ja rami
no:

— Nusiramink, Viktutė! 
Neimu visu tavo pinigu; tie ke
li doleriai tai kaip nieko; už
dirbsiu daugiau; tu nesupran
ti del kokiu reikalu praleidžiu; 
tikėk kad gal netrukus szirnte- 
riopai man sugryž tie pinigai. 
Buk rami, asz rūpinuos musu 
gyveninio reikalais ir nemis- 
lik, kad jau tavęs nemyliu, tik 
mat reikalai gyvenimo biski 
mane atitraukė. Bet juk už tai 
neprivalai rustintis. — Buk ra
mi, tuojaus sugryžsiu. Bukit 

sveiki.
Ir vėl iszejo.

— Kagi jis .kalba? Klause 
pati saves dabar moteriszke. 
O Dieve! Nedaleisk jam isz- 
krypti isz kelio doros, saugok 
ji nuo pragaiszties. Teip kalbė
dama iszskete rankas, tartum 
savo krutinia norėjo sulaikyt 
ta, kuris teip geru jai pirma 
buvęs, kuri myli ir dabar, jos 
akis ir szirdis melde pagelbos 
nuo Dievo nes pati jautėsi silp
na. Pažiurėjo pro Įauga, bet 
jau vyro neinate, isztiese ran
kas kaip kad melsdama, idant 
jis sugryžtu prie jos, idant jis 
nejieszkotu didesnes laimes, 
kadangi pražudo ta, kokioj gy
veno iki paskutinio laiko. Ži
nojo ji isz dasiprotejimo, kad 
vyra jos pagadino blogi draugi 
nes kasgi kitas atitrauktu ji 
nuo jos. Girdėjo ji nuo Žvirb
lienes, kad Mykolas su san- 
draugais sėdi karezemoje ir 
ten kazyruoja; dabar aiszkino 
sau, kad vyras jos kalbėdamas 
apie pagerinimą būvio viliojo- 
si iszlaimesiant pinigu kazi- 
ruodamas. Tas jos visai ne
linksmino vienok nulindo da 
labiaus, nes tvirta buvo, jog 
karta inprates in kazyravima 
neatsipras ir vis besivilioda- 
rnas, jofį- laimes, praloszes vi
sus pinigus, arba ir sveikata 
prakisz, nes žinomas dalykas 
kazyrninkai be barniu ir musz- 
tyniu neapsiena. Tas dabar la
bai ja neramino.

Mažas Pranukas besiglaus- 
damas prie motinos tik didino 
jos motiniszkos szirdies skaus
mus.

Atėjo kaiminka Žvirbliene ir 
radus Viktorija beverkianezia, 
tuojaus supratus priežaste; 
pradėjo skunst vyra ir rugoti 
ant jo nedorybes.

— Teip, teip, szirdele, jis 
paklausė nelabu žmonių, dabar 
jau nenor pabūti namieje, nes 
traukia ji in karezema kazy- 
ros: pati maeziau kaip kazi- 
ruodamas plūdosi. Ak, koks 
tai bu.vo žmogus, pirma, o in ka 
pavirto jis dabar?! Būdavo'na
mie sėdi szventomis dienomis 
ir vakarais, o dabar žiūrėk, tai 
paszmakszt, tai ir skuodžia in 
karezema, o ežia palieka viena, 
nors tu gala gauk!

— Nekalbėkite teip, Žvirb
liene; man jis geras ir namon 
girtas nepareina. Man tik bai
su, kad jo pikti žmones neisz- 
vestu isz doros kelio. Kaip kur 
elgiasi asz nežinau.

— Taigi, taigi, mano rūte
le, pradėjo Žvirbliene, kad tik 
tie pikti žmones neiszvestu, ka 
jau ir daro, isz kelio dorybes. 
Pradėjo ramint Mykoliene 
kaip mokėjo, bet ta negalėjo

Tarp Mylinczios Porele

Mikas — Viskas dingo 
mano mieliausia! Pasakiaū 
tavo tėvui kad negaliu be ta
vęs gyventi!

Prane — O ka jis tau at
sake ant to?

Mikas — Prižadėjo užmo
kėti graborui už mano laido
tuves!

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

Karaliszkos Gimines Mokines

Szitos dvi merginos, abi 
isz karaliszkos gimines, at
važiavo in Amerika mokin
tis. Jodvi ežia atvažiavo 
mokslus eiti, kai buvo nu
statyta mainytis studentais. 
Septynios deszimts asztuoni 
Amerikiecziai iszvažiavo isz 
Amerikos in Europa, o isz 
ten tiek atvažiavo ar atva
žiuoja pas mus.

Po kairei, Karalaite Elea- 
nore Von Bayern ir Bajorai

nusiramint, pra jausdama ka 
blogo, nes jos szirdi kai]) koks 
akmuo slinkausiąs siege.

Tikrai moteriszkes szirdis 
jautė, kad Mykolas artinasi, 
prie ko tai baisaus. Mykolas 
tikrai pateko in kilpas gundy
tojo nekokio Ernesto Coller’o, 
kuris priesz neseniai pribuvo 
in fabriką ir ten gavo darba; 
buvo vienok jis vienu isz pavo
jingiausiu ir negeistingiausiu 
darbininku dirbtuvėje; buvo 
tai žmogus, kuriam nieko nėra 
szvento, kuris apart stiklelio 
nieko nemoka garbinti ir guo
dėt; buvo karsztas kai]) sakė
si Socialistas kuriu veidma- 
niszku garsinimu yra lygybe 
žmonių, o vienok pats tas 
karsztas mintis pasekėjas tur
tu savo pasidalyt su vargszu 
nenorėjo, o kazyruodamas pik- 
tadariszkai isznaudojo ne tik 
savo artima, bet ir sandrauga 
darbininką.

Buvęs jis apszviestu, arba 
bent už toki save palaikinejo. 
Rodydavos, ar dėvėdavo visa
dos gerai ir visai nejausdaves 
noro pasidalyt kuom su api- 
pliszusiu vargszu, • su tuom 
vargszu, nuo kurio su pagelbaį 
kazyriu iszplesze nekarta ano 
kruvina proce.

Mokėjo vienok savo gudru
mu pritraukinet prie saves 
darbininkus. Apsakinėjo apie 
liūdna padėjimą darbininkisz- 
kos kliasos žmonių draugijos, 
inveizdinejo jiems busianti' 
draugijos stovi, apie koopera-i 
tiviszka ir kol ektiviszka drau-: 
gija del geresnio darbininku 
'būvio, kurie nesuprasdami g‘e-1 
rai ka reiszke tokie t virtinimai i 
visai neprotestavo, vienok pri
tardavo, kada Ernestas tvirti
no jog gamtiszki turtai visiem 
žmonėms priklauso, ka dabar 
pasisavina tik kapitalistai. 
Rods, gamtos turtai visiem j 
žmonija jais naudojas, tvirti-j 
nimai buk jais pasidalina tikį 
kelios ypatos, neturi pamato, 
arba toks tvirtinimas yra ne
teisingu. Kad kapitalistai di
desne nauda turi isz tu gam- 
tiszku turtu negu darbininkas, 
darbininkas negal rugot antį 

te Ingabord Von Richtofen, 
giminaite Bajoro Manfred 
Von Richeofen, kuris per 
Pirmutini Pasaulini Kara 
labai atsižymėjo kaipo nar
sus lakūnas. Per Kara visi ji 
praminė ir vadino “Raudo
noj u Vycziu.”

Karalaite Eleanore Van 
Bayern eis mokslus in Kata
liku Universitetą, Washing
ton, D. C.

neteisybes, jeigu jis neprisidė
jo prie tu, kurie pramane isz- 
naudot gamtiszkus turtus ir 
tas ]jramanimas juk teipgi ne
mažai kasztavo ir da be reika
lo; jeigu nebutu pramane kapi
talistai, juk darbininkas nega
lėtu isznaudot, neturėdamas 
tam tikru prietaismiu ir kasz- 
to.

Teip nekurie protingesni 
protavo ir mate jog Socialis- 
tiszki užmanimai niekad ne
bus iszpildyti kaip niekad ne 
bus lygybes tarpe sąnariu 
draugijos.

Ernestas vienok mokėjo su
prast kad jo tvirtinimus toli 
palaiko už kvailas svajones, 
bet po draug mokėjo bukliai 
isztrenkt ginklą isz ranku prie 
szo, gudriai darydamas kvai
liais tuos, kurie blaiviau pro
tavo, kalbėdamas:

— Žinoma kiekvienam, jog 
to, ko kitados suaugės žmogus 
negalėjo suprast sziandien kū
dikis supranta. Amžiams bė
gant ir protas žmogaus pradė
jo tobulintis; žmogus pradėjo 
tyrinėti, kai]) dabartinis jo gy
venimas surėdytas; persitikri
no kad sutaisymas, arba surė
dymas sanligu žmonių nėra ge
ras, kad žmones ligiai apdova-

Matas — Ar nebutumai. 
brolau, taip geras paskolin
ti man....

Jokūbas — Ne, tau nega
liu paskolinti! Kam paskui 
žmones turi isz manes juok
tis!

Matas — O tai del ko?
Jokūbas — Nes visi sako, 

kad reike būti dideliu kvai
liu, idant tau pinigu pasko
linti!

not i gamtos, protu kalba ir ki
toms žmogus ypatybėmis kaip 
vienas teip kitas, negal but 
vieni ponais, o kiti ju vergais; 
bogi tie kuriems tukstaneziai 
žmonių o net ir milijonai ne
karta tarnauja, savo darbu 
maitina ir lobius krauna, yra 
kuomi nebūk isz prigimimo to 
bulesniais ? Ar jiems gamta 
daugiau ka davė kaip ir kiek
vienam darbininkui, kaip 
kiekvienam žmogui? Žmones 
lygus visame turi būti. Del 
ko žmogus turi aukaut savo 
spėkas ir gyvasti del labo ko
kiu ten karalių, ciesorių, o net 
ir kitu tinginiu-tranu, kokiais 
yra kapitalistai ir kunigai. 
Darbininkiszkas draugijos 
žmonių skyrius galingas. Dar
bininku rankomis svietiszki 
“stebuklai” sutverti, be dar- 
bininkiszku ranku kas-gi butu 
sziandien pasaulyje, o vienok 
darbininką žemina toks nela
bas niekuomi negeresnis už 
pleszika kapitalistas ir jam pa 
naszus kunigas. Darbininkams 
reikia vienybes, Socializmo, 
idant sujungtom pajiegom isz- 
mest isz draugijos tuos tranus, 
kaip bites iszmeta isz savo avi
lio tranus, idant anie nesinau
dotu ju sunesztu lobiu. Darbi
ninkai labai daug gali pada
lyt, tik trūksta jiems suprati
mo ir vienybes, idant pataisyt 
surėdymą draugijos ir pataisy
ti sau būvi.

Mykolas kelis kartus girdėjo 
tokias Ernesto kalbas ir klauso 
ju isz pradžių abejodamas, bet 
vėliau jau ir tikėdamas in teip 
giriama Socialistu mineziu. 
Gal but kad Mykolas buvo kie- 
cziausiu prie intikejimo; liep
davo jam vis da abejot apie ly-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų 

Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver-

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

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Go., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines

— Po rinkimai.
— Petnyczioj p r i p_ uolai 

Amerikos szvente “Paliaubų j 
Diena—Armistice Day.” Ka-| 
syklos nedirbs, bankai bus už-1 
darytos.

— Beveik visi Demokra-j 
tiszki Kandidatai ant miesz- 
tiszku urėdu likos aprinkti:; 
Patrick Foley (D.) sumusze C.; 
Richard (R.) ant Chief Bur-; 
gess. Jos. Martin ir Nicholas 1 
Lipp aprinkti School Direkto-j 
riai, Jos. H. Davies (R.) likos! 
sumusztas; Arthur B. Jenkins I 
(R.) ant Tax Collector, sumu
sze Geo. Keiser (D.); Win. 
Young, Jr. (D. R.) ant Skvaje- 
1'0. Francis E. Kane (D.) ant į 
Auditoriaus. Antanas Cook ir; 
Antanas Dronginis, Demokra-1 
tai iszrinkti Kouncilmonai pir- į 
mam vorde.

Schuylkillo pavieto beveiki 
visi Republikonai kandidatai' 
likos aprinkti: Judge Vincent 
J. Dalton, Demokratas, likos 
antru syk iszrinktas. Robert!' 
M. Harris ant District Attor-į 
ney. (R.). H. Bruce Fellows 
(R.) likos antru syk iszrinktas 
ant Szerifo. Ellsworth Greene 
ant Jury Commissioner.

— Petnyczioj taipgi pri-

Judge Vincent J. Dalton
Isz Schuylkill Haven, Pa., Ii kos antru syk iszrinktas (ant - 

Demokratiszko Tikieto) Tesi ėjas del Common Pleas Court, 
Schuylkillo pavieto, in Pottsv illes Korto. Daltonas sumusze 
Howard G. Stutzman, Republ ikonas isz Tower City.

puola Szvento Martyno Vysk.; ą-ormeistris
* Į O

Ir ta diena 1918 m., Vokietijos 
Laivynas pasidavė Anglijos 
Laivynui. Taipgi ta diena 1942 
metuose Hitleris Prancūzams 
pranesze kad jis priverstas pa
siausti savo kariuomenes in ju 
kraszta, juos

pato. Ir ta diena 1942 metuose 
Amerikos valdžia po prievar
ta eme in vaisku visus vyrukus 
tarp asztuoniolikos ir devy
niolikos metu amžiaus. Taipgi 
ta diena 1765 m., gimė dzie- 

tapytojas, inžinie- 
lejas, Robert Ful

ton. Jis iszrado kaip galima 
su garu stumti laiva. Pirm jo

Apie 500 gyventoju žuvo ir 
daug sužeista.

PERSEKIOTOJU 
LIKIMAS

Kardinola Persekiojo;
Gala Gavo

remis ir su veju,, net jis iszra- 
do kaip laiva galima stumti 

apsaugoti ir ap-l pirmyn su garu. Jis stengiesi 
ginti nuo Anglu ir Amerikie-j Francuzams savo iszradima
ežiu. Ir ta diena 1851 m., gimė 
Daktaras Jonas Basanaviczius 
kalbininkas ir raszytojas. 
Taipgi ta diena 1893 metuose 
Rusu Caro Kazokai surengė 
skerdynes Kražiuose, Kazokai 
kankino Lietuvius Kražiuose

Siibatoj Szvento Marty- 
ta diena 
užgriebė

no Popiežio. Taipgi 
.1794 metuose Rusai 
Didžiąją Lietuva.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
23-czia Nedelia po Sekminių, 
ir ta diena 1850 metuose gimė 
Anglu raszytojas Robert Louis 
Stevenson, kurio knygas ir 
sziandien musu mokiniai mo
kyklose skaito, per visa savo 
gyvenimą jis buvo sirguliotas. 
Jieszkodamas sveikatos jis at
keliavo in Amerika kur jis pa-

PONAI 
BIZNIERIAI! '
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius 
Kalendorius

Ant 1950 m., 
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! Užsi 
------------------ kalbyt 

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO.,
Mahanoy City, Penna
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parduoti,'bet jam. nepasiseko, į 
jis sugryžo in Amerika ir ežia;

Albert

VVilliam Pili, Catham dvaro 
bajoras, jis mokslus ėjo in

Laszlo Rajk, kuris pražudė nu sztabo. Mes staeziai paša-! 
Kardinote Mindszenty, dabar 
prisipažinsta, kad ir jis prie 
tokio iszdavystes darbo prisi
dėjo su Kardinolu ir Yugosla- 
vijos Tito.

j Laszlo Rajk, baisus Komu- _______u____  x._____
nistas, bet jis yra daugiau įr laivyno jiegu. O dabar mes 
Vengras segu Stalinietis. į norime savo laivyno jiegas ap-

Kaip Yugoslavijos
Rajk persekiojo Kataliku Baž- 
nyczia.

į Laszlo Rajk dabar pats sau kytį kacĮ mes esame nusistatė, 
kartuves pasistatė. O kur tie

! kiti du Kardinolo Mindszenty! 
) persekiotojai? Tik dviem žmo- 
1 nem buvo pavėlinta ineiti in 
į Kardinolo Mindszenty kalėji
mo kambari per teismą ir tar-į 
dyma, tik du žmones žinojo kas 
ten atsitiko ir kaip Kardinolas , ginklavimo nieko mums netu- 
buvo priverstas taip save kai- retu reikszti.
tinti ir prie visokiu nebutu da--------------------------
lyku prisipažinti, tik du žmo-1 r AI VYNO
nes žinojo kokius kentėjimus >>411 v I1NV v ni/no 
tas Kardinolas iszkentejo tame; (Tasa Nuo 1 Puslapio) 
kalėjime.

Vienas isz ju, 
Bierderman buvo 
tamsoje ulyczioje su 
tuziniais kulku jo krutinėję,: 
netoli nuo Andrassy Utca.į 
Szesziolika sargu buvo prie 
Kardinolo Mindszenty kai jis 
buvo teisiamas ir kankinamas.. 
Visi tie sargai yra nužudyti ar 
dinge vien tik; Dievas žino kur! I

Kur Gabriel Peter, slaptos 
į policijos bosas dingo, nei Ko
munistai nežino. Dabar, kai

• tas visu tu persekiotoju bosas 
Laszlo Rajk yra nustvertas ir 
pasmerktas, dabar nelieka nei 
vieno isz tu isztikimu Komu
nistu kurie taip uoliai smerke 
Bažnyczia ir reme Komunizmą.

Matyti, kad Rusijos Komu-; 
nistai dabar nori panaikinti ir 
iszkasavoti visus tuos kurie 
liūdėjo ar kankino ta Kardino
te, kad neliktu nei pėdsaku to 
neteisingo teismo.

Czia aiszkiai matyti, kad 
Dievo ranka, per Komunistus 
Komunistams atkerszino.

kius nieko nežinome apie musu 
kraszto apsiginklavimą, bet 
mes tiek žinome, kad kiti ponai 
ir diktatoriai, kaip Hitleris ir; 
Hirohito per ana kara prisipa-. 
žino kad jiems pritruko laivu

norime savo laivyno jiegas ap
eito, karpyti.

Mes raszeme ir dabar raszo-.
■ me ir drystame visiems pasa-

kad mums reikia Lakunu, rei
kia eroplanu, bet tuo paežiu 
kartu reikia ir paprastu ka
reiviu ir laivyno jurininku. 
Jeigu mes galime bilijonus 
siunsti in Europa, tai keli mili
jonai daugiau del savo apsi-

dirba-

savo
savo

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA. — Vengrijos fabrikuose 

I yra iszdeti ant sienų dideli pla
katai, rasztai, kurie sako: 
“Szitas fabrikas jums priguli. 
Jus ne kitiems, bet sau 
te!”

Darbininkai, nusivylė 
valdžia ir pykdami ant
esamu ir buvusiu vadu, eidami 
namo pro slaptos policijos ofi- 

garsiausias Anglijos mokyklas' sus ir kalėjimą, dirstelia in tas 
Eton ir Oxford, jis buvo gar- baisingas sienas, už kuriu ran- 
sns kalbėtojas, stojo iii l'žsic- dasi Laszlo Rajk, buvęs Vi
nie pramone ir Anglijai parų-į daus ir Užsienio Ministeris. Ji 
pino pramone ir bizni su Indija 
ir Amerika, jis priesezinosi j 
priesz Anglijos nusistatvma |

KAPITONAS Į
NUBAUSTAS

KATALOGAS Duktė Mariu, Sruolis isz Lie-
' KT v r ; ' tūtos. 68 puslapiu. 15c. j f 

K. M i U U No, 173 Trys istorijpsy apie
Talmudo paslaptys, Du 'Moki- 

Visi pirmieji Katalogai dabar; n*u> Kam iszdavineti pinigus, 
yra negeri. Szis Katalogas puslapiu. 15c. # ;
užima visu anų vieta, todėl į No. 175 Pasiskaitymo kny- 

gele, Kuczios Žemaites vaizde- 
Uis, Gudras Piemenlįs, Isz ko

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo.

į lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
;,mai, Eiles, Kokais budąis ąp-.
I gavikai apgauna žmonis, £pię? 
į.tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 

No. 101 Kapitonas Velnias.! Paveikslai. 15e. y- . ; v 
Puikus apraszymas, didele į No. 176 A-Be-Cela arba prą-; 
Knyga, 404 puslapiu. 50c. i džia skaitymo ir raszymo, del, 

No. 102 Prakeikta, meilingas į Lietuviszku vaiku. 25c. -į 
No. 176 Cc Trys I Istorijos 

apie blanda, Robertas Velnias

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T; T. -

kriminaliszkas apraszymas, i 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka ir Medėjus. 78 pus. 20o. ■
No. 186 Mažas Naujas Aukso 

Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei, 
Apdaryta in celluloid.444 pus- 

Nevalioje pas Maurus, Viesz-; P • — • .
kelio Duobes, Karalaitis Žmo- Ko. 194 Trumpas Katekiz-
gus. 121 puslapiu. 25c. ; mas Pa»a^ i^zguldima Kun. BD-

No. 111 Sziupinis (3 dali9),| liauskio> s? ueku™is nau,}‘“- 
talpinasi sekanti skaitymai:! paa,)la‘a's’, - ,

. ... . . . • No. 19u Maldele Atcibrost-.Ha isz maiszo iszhns, Apie bo-1 . __ ,-r.., , . . .. v . , vos Szvencziausio Veido Viesz.ba ka negalėjo savo liežuvio- ., .. , . r • n Musu" Jėzuso Kristaus. >2ac. ■-sulaikyt,Girtuoklis Jurgis, Ga- .. , .
' 1 1 -i 1 No. 196 Stacijos arba Bailinga ypata galybe meiles, Ra-; T; vari ja Viesž. Jezuso Kristūso

• . . - i ioc -■;■-■■■ • '■ ■ ■■' j.z;.
visos bobos, teipgi juokai, ro-; ‘ ; ., , . , . No. 197 Graudus Veikslaidos, trumpi pasakaitymai ir t. , „ , A

t • -.r laiba Pasibudinimas prie Ap-t. 52 puslapiu, luc. .... • p
, • I niislinimo Kanczios Viesž. Mu-

/ °‘ . I- a£?Są '■os a?ieĮsu Jezuso Kristūso. JKhyigute 
pinigai ga va-zu žiai, a^nj reikalinga ant Gavėnios* Pagal 
cznus iszgelbsti nuo smęrt, Szv. į &(inoviszka ■ b1Ida'pagal 

nauja būdą 25c. .. C
No. 198 Gromata arba Mū- 

ka musu Iszganytojatis Jėzuso 
Kristūso, peraszyta isz gro-

r ' < ’ » ’i».. j - ‘ J V ■’ '

matos rastos grabe musu iszga- 
nytojaus Jeruzolime. 10c. A 7 

< . f. g'-
No. 200 Eustakijusząs.' Isto

rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szt'zionybes. 128 puslapiu. 35c. 

‘ No. 201 Istorija apie AnižL, 
na Žydą. Jo kelionę po. svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

isz pirmutines puses szimtme-
I ežio iszimta isz Lietuviszku už 
į lieku. Su paveikslais. 177 di- a 

dėlių puslapiu. 35c. į ”
No. 104 Trys istorijos apie: j

Pulkininkas iuos imdavę, kai Armijos Ge- 
surastas nerolai susikirto su Laivyno 

keliais Admirolais apie Amerikos ap- 
■ • sauga. Jie sako kad j u Sekreto- 

į rius Matthews ne tiktai ka nu
sileido armijos Generolams, 
bet net ir jiems pritarė priesz 
Laivyno Admirolus.

Laivyno Admirolai reikala
vo daugiau kariszku laivu ir 
daugiau kariszku eroplanu 
Laivynui. Armija ir Lakunu 
Sztabas sake, kad nauju ka
riszku laivu nereikia, bet rei
kia Armijai ir Lakunu Sztabui 
daugiau kariszku eroplanu. 
Admirolai dabar žvairai žiuri 
in savo vada ir su juo nieko 
bendra nenori turėti.

Stephen Early, Apsaugos 
Po-Sekretorius, kuris Apsau
gos Sekretoriui Louis Johnson 
pataria ir už ji tvarka nustato, 
dabar jau prisipažinsta kad jis 
ir visas jo Sztabas klaida pada-1 
re, kai jie norėjo Laivyno Ad-| 
mirolus nutildyti ir jiems už- l 
drausti vieszai kalbėti ar pasi-;
skusti. Po-Sekretorius Early ■ Valukas isz girios ir Ant ne- 
ir Sekretorius Johnson pamir- i muno. 58 puslapiu. 15c.
szo kad Amerika yra “Laisves; No. 123 Septynios istorijos 
Szalis” ir kad ežia negalima; apie Stebuklingas zerkolas, Si- 
įfaoguį uždrausti kalbėti. Jie- i dabrinis grabelis, Drąsus szuo,

ganiszka lazdele, Boba kaip irĮ

Kristupą, Juokingi szposelei. 
l 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 
i apie Gaižia Haremo nevalmn- 
! ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
; kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie

Kitokios Knygos

Bijojo Ji Paszalinti; 
Dave Jam Darba 

' Pacifike

du dabar labai norėtu visiems Kolera, Senelis, Vargo sapnas y0. 173 Tikrausias Kabalas 
pasigerinti, kad visi viską už-i ir pasaka apie čigonus. 45 pu- įrba atidengimas paslapcziii a- 
mirsztu. Bet per vėlai jiedu su-; slapiu. 15c. teites su pagelba kazirom.. 10c.
siprato. Karininkai del tokiu 
ponu nenutylejo ir nenutyles.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir

-------------------------Du Brolius. 60 pus. 15c.
CZEKAI PALEIDŽIA

pasižiūri in tuos murus ir sa-j Laivyno kapitonas, John G.
ko: “Szitas kalėjimas tau pri-; Crcmmelin buvo paszalintas;
guli. Tu sau ji pasistatei!

Laszlo Rajk, kriaueziaus su- buvo paskirtas prie Laivyno 
takšnoti, jis Anglijos Karaliui! nūs isz Transylvania, toli nu-* in Pacifiko mares.
Jurgiui Trecziajam labai prie-; ėjo ir augsztai pakilo nuo to

laiko kada jis tapo Komunis- Crommelin drąsiai pasakė kad jį kaipo szpiega, sznipa, kad puslapiu. 15c. 
tas, kai jis buvo studentas Eot- Amerikos Karo

Budapeszto Amerikos Apsigynimo Komi- nuversti Komunistiszka vai-“TnlrnuPjie|fintv^n 
tetas baisia klaida daro kai jie džia Czekoslovakijoje. I * *

subuntavotojas, visi visus pinigus del apsigyni- i Amerikos Ambasadorius ;
uniju suardytojas, Ispanijos mo skiria Lakunu Sztabui ir Czekoslovakijoje, Ellis O. 1 
Vidaus Karo Komisaras, slap-1 Pamirszta Laivyną. Jis teik-, Briggs buvo nuėjės pas Prezi-1 
tos policijos insteivejas jau rasztininkams paskelbė laisz- denta Gottwald ir buvo parei-; 
liepto gala pasiekė. Toliau jis ^a kuri Vice-Admirolas Ge- kalaves, kad tas Amerikietis!

au^szcziau nelips.*ra^ F- Bogan buvo paraszes butu tuojaus paleistas. Kai tiki 
Dabar jis augszcziau už kartu-! Laivyno Sekretoriui, Francis jis buvo paleistas jis su savo 
ves negales lipti. I Matthews. žmona iszvažiavo isz Czekoslo-

Kasdien .jis yra iszvedamas' Gal tas Kapitonas prasižen- vakijos. Jo žmona pareina isz 
isz savo pastatyto kalėjimo,^6 toki laiszka Paskelbes : Austrijos.
isz kurio jis vede propaganda; szai’ bet 3au bevelk laikas kad 11ZA, .

WASHINGTON, D. C. —

isz Washingtono politikos iri

szmosi.

Pottsville, Pa. — Utarninko vos kolegijoje, 
vakara, Lietuviu Moterų Kliu-I 
bas isz Schuylkillo pavieto lai-' 
ke savo susirinkimą Nechę Al-j 
len svetainėje ir naujos virszLĮ 
niūkęs buvo iszi 
Irene Soponiene, 
kaipo pirmininke

mieste.
Jaunu j u

ikti: ponia
Alinersvillc, į
panele Na-' jau neeis,

talije Kerevicziute, Slieiian-: 
doah, ’ vice-pirmininkc; ponia 
Mare Anceravicziene, Maha
noy City, finansų rasztininke; 
ponia Mare Menevicziene, She-;
nandoali, protokolu rasztinin-j ir kur melagystes priesz Kar
kė ir ponia Josefina Tomalo- dinola Mindszenty ir buvo 
nienc, isz Frackville, kasierka.; nuvedamas in Thokoly Utcav 
Kliubas paaukavo: $1,500 del teismo vieta, kur jis savo grie- 
Locust Alt. ligonbute, Shenan
doah, $100 del Cripple Child-

ir $100 del Na; 
glaudes namai,

Bogota, Columbia. — Sunii- 
szinias tarp Valdžia ir gyven-;

AMERIKIETI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

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

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo,

Jis buvo kalėjime per dvi i Keliautoje! in Szventa žeme, 
Laivyno Kapitonas John G. į sanvaites. Czekai buvo intare Beda, Tamsunus prigauna. 58

Sztabas ir buk jis buvo su kitais susitaręs

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15<f ::
Saule Publishing Go., 

Mahanoy City, Pa-

Pirkie U. S. Bonus

{visi mes dažinotume kas ten! POLICIJANTAI
tarp musu didžiūnu darosi.

Dabar Laivyno didžiūnai ir Į- 
armijos ponai nori nubausti vi-I 
sus tuos karininkus, kurie isz-; 
drysta mums praneszti kas da- {miestelyje.

visiszkai pražudė Kardinote rosi tenai už tos geležines šie- Bet mums tik dabar atėjo in 
Mindszenty, dabar rūpestingai nos> kuria musu karininkai galva: Argi nebutu tikri szpo- 
prižiuri, kad visi tie kurie tą1 yra sutvere- cai 1p1D’n tn muma Hiatui. keli
j u velniszka darba atliko butu 
suimti ir

kus iszpažinsta.
Komunistai kurie suėmė ir

APVOGĖ BANKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sai jeigu ta paczia diena keli 
j tikri razbaininkai nutartu vie-j u velniszka darba atliko butu Mes jau daug kartu raszeme

; suimti ir amžinai nutildyti, ir sakeme kad musu karo szta-: na isz tu banku apvogti tuo pa- 
kad jie siekam nieko apie tai; bas baisia klaida daro, tiek) ežiu sykiu, kai policijantai ki- 

; nepapasakotu. ; daug pasitikėdamas ant teku-į ta banka apvogs?

L. TRASKAUSKAS

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

Vestuvių Ir Kitokiam*

*35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Pirkie U. S. Bonus

teites su pagelba kazirom. 10 c.
No. 179 Tikriausia Būry- 

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.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz ązio

I 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. 
fcEgr' Nepainirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant ežio i d 
adreso: , ,
SAULE PUBLISHING CO.S

į Mahanoy City, fa., - U. S. A»


