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Mainose Nematyti Taikos
Į I IIc7 AmWllfAC Mokslineziai Nesutinka JIESZKO DINGUSIO Tarpininkas ld£ nilicunud _ EROPLANO Pasitraukia

DUOS BULVIU
MAINIERIAMS

EDMONTON, KANADOJE.

PITTSBURGH, PA. — Vai-i 
džia prižadėjo duoti už dyka 
bulviu ir kito maisto straikuo-' 
jautiems mainieriams, kurie 
dabar beveik badauja.

Mainieriai kurie neklauso 
boso Lewiso ir vis straikuo j a, 
dabar ir kitiems neleidžia dirb-: 
ti. Jie anglių trokus apverezia 
ir užgriauna mainu ineigas.

Dabar jau apie 81,700 mai
nieriu straikuo j a ir gal dar 
daugiau negales dirbti rytoj ir 
poryt.

Jau szeszi plieno fabrikai' 
turėjo užsidaryti už tai kad 
jiems anglių pritruko.

Vaszingtone, J. Monroe 
Johnson Tarpvalstybines Pre-j 
kybos Komisijos Pirmininkas' 
sako kad valdžia bus priversta 
dar daugiau traukiniu sustab
dyti, kurie vartuoja anglis.

Mainieriai kurie dabar, prie- 
szindamiesi savo bosui Lewisui . 
straikuoja, už tai kad jie nori' 
dirbti penkias dienas ant nedė
lios.

Susikirtimai tarp straikuo- 
janeziu ir dirbaneziu mainieriu 
iszkilo in Clarksburg, West 
Virginia. Apie szimtas strai
kuo janeziu mainieriu apvaži
nėjo visa ta apylinke ir užda
rinėjo visas mainu ineigas, ap- į 
verte anglių trokus ir kitus su
stabdė.

Mainieriai Pennsylvanijoje 
nudžiugo kai iszgirdo kad val
džia atsiunezia jiems bulviu ir 
kito maisto. Mainieriai prasze 
kad valdžia duotu sviesto, 
kiausziniu, miltu ir mėsos. Bet 
valdžios atstovas pasiaiszkino nenori'dirbti Laivyno
kad negalima szito maisto duo
ti jokiai labdarybės draugystei 
bet kitokio maisto bus prista-i 
tyta. Kiekviena szeimyna gaus 
szeszios deszimts svaru bulviu 
ir kito maisto kas menesis.

Visi dabar pyksta ant Prezi
dento Trumano kodėl jis ne-

William G. Graves, isz 
Marlboro, Mass., sako kad 
jis iszrado ir nustatė visus 
tuos gamtos instatymus, 
apie kuriuos mokslinczius 
Albert? Einstein dabar kalba 
ir giriasi kad jis buvo pir
mutinis juos suprasti ir isz- 
rasti. Jis sako kad jis jau 
asztuoni metai atgal žinojo 
tiek kiek mokslinczius Ein
stein dabar žino ir skelbia.

Mes žinome kurio moks- 
linczio ežia butu teisybe, nes 
mes ir tu j u nauju instatymu 
apie gamta nesuprantame.

eroplanai dabar jieszko dingu
sio eroplano, ant kurio važiavo 
keturios deszimts keturi žmo
nes. Daugiau negu keturios de
szimts eroplanu dabar jieszko 
to dingusio eroplano po Yukon 
dykumus.

Tai daugiausia eroplanu ne
gu kada buvo paskirta vieno 
eroplano jieszkoti.

Prekybinis C-54 eroplanas 
iszskrido isz Anchorage, Alas- 
koje ir skrido in Great Falls, 
Montana. Visi ant to eroplano 
gryžo isz Alaskos, kur jie buvo 
per kelis metus dirbę.

Armija yra pasiuntus Dak
tarus ir slauges ant eroplanu, 

; kad jie butu pasirenge tiems į 
žmonėms pagelbeti jeigu jie 
bus surasti.

Kai eroplano lakūnas per ra-: 
dija susisieke su mažu mieste
liu Snag, Yukon. Jis tada dar 
turėjo gana gazolino skristi!
trylika valandų. Bet nuo to lai- ~ ~

M.’“ BE DARBO
girdėti.

Daktarai kurie dabar lekia 
in ta vieta jieszkoti to dingu
sio eroplano yra pasirenge isz- į 
szokti isz eroplano ir nusileisti 
kur jie ras ta eroplana.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

William N. Margolis, po 
kairei, kuris neseniai atsi
sakė kaipo pagelbininkas 
vyriausiam valdžios patar- 
pininkui darbininkui klausi
muose, ežia pasiszneka su vi
sos tu Patarėju ir Tarpinin
ku Sztabo vadu, Gyrus S. 
Ching. Patarėjo ir Tarpinin
ko darbas tarpu darbininku 
ir kompanijų yra sunkus ir 
keblus.

'ADMIROLAS
PASITRAUKIA

Buvo Nubaustas Už 
Atvirumą

BOSTON, MASS. — Laivy- 
no Admirolas Louis E. Denfeld 
kuris buvo nubaustas, paže
mintas ir Paszalintas isz savo 
vietos kaipo Laivyno Darbu 
Vadas, dabar paskelbia kad 
jis visiszkai pasitraukia isz 
Laivyno Sztabo ir pareikalau
ja kad Laivyno Sztabas ji pa- 
liuosotu isz jo pareigu, nes jis

Szposai Floridoje

Sztabui.
Jis yra iszdirbes keturios de-. 

szimts metu Laivyne ir jeigu i 
dabar jauni karininkai nori sa- 
votiszkai viską vesti, tai jis sa
ko kad jau laikas jam pasi
traukti.

Jis buvo Laivyno Sztabo nu- 
paskelbia indžunkszina ir nej bau5tas kai jis iszdryso atvirai

tlili :< , x

jpriverlzia mainierius gryszti; pareįkSzti kad Amerikos Tary- 
in savo darbus. |,a įr Amerikos Karo Sztabas

tik 
in 
ir

U.S. Sekretorius
Dean Acheson

Negarbingas
Kariszkas Eroplanas Isz Alas
ka Dingo Su 44 Žmones; Daug 
Mainieriu Straikuoje Ir Badau
ja; Geležinkeliai Atleidžia Dar- 

bininkus, Neturi Anglių 
Del Traukiniu

WASHINGTON, D. C. — Valdžia sten
giasi sustabdyti ar suvaldyti mainieriu bo
są, John L. Lewisa. Szita syki valdžia 
nori priversti Lewisa leisti mainieriams dirbti 
penkias dienas ant nedėlios, vietoj tu tri
jų. Szitaip Lewisa priversti reikia valdžios 

Bet ran
dasi ir kitos priemones Lewisa priversti; 
tai Prezidento Trumano insakymas.

Bet szitokie insakymai butu tik del trumpo 
laiko, ir to 
L. Lewisas, 
sakyti kiek

| HARRISBURG, PA. — 
Penkiolika tukstaneziu gele- į

, žinkelio darbininku dabar ne
turi darbo už tai kad geležin- į teismo insakymo, “Indžunkszino.” 
keliu kompanijos negali gauti 
gana anglių del savo traukiniu. ’ 
Pennsylvanijos kompanija tiek 
darbininku paleido, o Balti
more ir Ohio geležinkeliu kom
panija paleido tris tukstan- 
czius ir asztuonis szimtus dar
bininku.

Kitos geležinkeliu kompani 
jos panasziai dabar ima paleis
ti daug darbininku. Jos sako UllglŽU 
kad dabar joms ne tik anglių 
stoka, bet teip-gi mažiau jos 
biznio daro, ir už tai tiek daug I CSO 
darbininku turi paleisti. . ..

Dabar ir daug kitu fabriku kios vilties kad nebus daugiau straiku. 
ima darbininkus paleisti ar vi
siszkai užsžidaro, nes neturi
gana anglių. Kiti fabrikai da kitokiais budais savo mainierius valdyti. 
“dtu™ J's gali bet kada pareikalauti didesniu ai-
JG v viul Lio. vX vZaJLil A cl IctJ. UuVclA •—'

visu ima vartuoti aliejlaus in- gu ir pasakyti savo mainieriams nedirbti 
žinus ir iszmeta tuos inžinus 7 i •• i* i a
kurie buvo kūrenami su angli- ko! jie g3US tSS didesnes algHS.
mis.

klasimo neiszrisztu. Ponas J. 
jeigu panorėtu, vis galėtu in- 
ir kada 

iszkas.
Lewisa suvaldyti, tai 

Tai nėra

mainieriai dirbs ir 
Yra tik vienas būdas 

nauji instatymai isz 
jokios iszeities ar jo- 

Kad
ir kontraktas bus sudarytas, Lewisas gali

NEGARBINGAS i
PASIELGIMAS

Kongresmonas Ralph E.. baisia klaida daro kai jie ma- į 
Church, Republikonas isz Illi- žiną ir silpnina Laivyno jiegas 
nois sako kad Prezidentas; įr daug daugiau pinigu skiria 
Trumanas dabar visai be jo- Lakunu Sztabui. Jis staeziai ir 
kios sarmatos parodo kad j am drąsiai pasakė kad Apsigyni- ! 
vien tik politika rupi. , muį sziandien Kariszki laivai

~ .... .... iStraikuoj antie ji mainieriai labai reikalingi.
dabar atkartuoja ta obalsi, ku- Nors su juo musu jauni di
li Lewisas invede bet paskui džiunai, kurie vos tik iszmoko 
pats pamirszo: “Be Kontrakto snarglius nusiszluostyti nesu- 
Nera Darbo!’’ įtinka, bet ir dabar tik kelios j

Daugiausia straikuojaneziu dienos atgal, kai Amerikai rei- į 
mainieriu randasi Pennsylva- kejo parodyti savo jiegas, ji 
nijoje, 45,500. West Virginijo- į pasiuntė du kariszkus laivus 
je, 19,000; Ohio, 10,000; Alaba- in tuos krasztus kur buvo ne
ina, 6,000; ir Kentucky, 1,000. ramu. Niekas nepatarė tenai

Plieno fabrikai, viens po ki- pasiunsti kelis kariszkus ero-1 
to ima užsidaryti. i (Tasa Ant 4 Puslapio) ]

Szitos gražuoles, kad 
gautu savo paveikslus 
laikraszczius darkosi 
szposus kreczia prie mariu
kranto netoli nuo New 
Smyrna Beach, Floridoje. 
Jos ežia parodo kad jos ne
nori nieko blogo girdėti, nie
ko blogo sakyti ir nieko blo
go matyti. Jos, isz kaleinos 
yra Lois Driver, , Martha 
Mitchell ir Ann Williamson.

Nors sziais metai jau ne 
tiek daug žmonių važiuoja 
in Florida, bet visgi musu 
bagoeziai ir bagoczkos neisz- 
kenezia ir tenai važiuoja. 
Vieszbucziu nuomos sziais 
metais biski pigesnes, bet da 
vis reikia turėti pinigu pil
nas kiszenius kad ten galėtai 
pabaliavuoti.

WASHINGTON, D. C. — J 
Isztikimybe savo draugams 
yra garbingas ir pagirtinas pa
sielgimas, ir mes niekados ne
pasmerktume žmogų už tai, 
kad jis yra savo draugams isz-. 
tikimas, ypatingai kai tas 
draugas bėdoj e.

Bet Amerikos Sekretoriaus 
Dean Acheson pasielgimas ir 
iszsireiszkimas kaip jis jau- 
cziasi ir ka jis mislina apie sa
vo drauga, Amerikos iszdavi- 
ka Alger Hiss, nėra nei garbin
gas, nei pagirtinas!

Kai tik tas jo draugas Alger 
Hiss buvo teismo nuteistas ant 
penkių metu in kalėjimą, ir kai 
buvo neužginezyjamai pripa- 
rodyta, kad jis buvo savo 
kraszto iszdavikas, ir kad jis 
po prisieka melavo; musu 
kraszto augsztas ir garbingas 
Sekretorius, Dean Acheson, 
laikrasztininkams vieszai pa
sakė, kad jis negali savo drau
go apleisti. Czia jokios garbes 
ar isztikimybes nėra.

Dean Acheson turi atsiminti 
kad jis yra to kraszto atstovas 
kuri tas jo draugas iszdave. Jis 
turėjo pasirinkti kur savo isz
tikimybe parodyti: Ar 
iszdavikui draugui, ar 
krasztui. Ir jis pasirinko 
ta iszdavika drauga Hiss.

Teismas ir pasmerkimas W 
Alger Hiss, apart parodžius 
vieno buvusio Amerikos Tary
bos nario prasikaltima ir isz- 
davikyste, visiems Amerikie- 
cziams parode pasibaisejan- 
czia musu Tarybos padėti, ku
ri turi būti tuoj aus pataisyta.

Amerikos Sekretorius su vi
sais jo palydovais butu turejes 

Bet czia ne taip lengva kaip iszrodo. kuo 8reicziaysial aPsiaureti.

Ponas Robert N. Denham, Bendras Pa
tarėjas del Viso Kraszto Darbo Reikalu 

teismas insakytu 
liautis tokio ne
skriaudžia kom- 

priesz Lewisa ir 
dabar pavartuoti 

ta “Taft-Hartley Instatyma.” Szitoks in-
Jie teipgi prižada panarinti statynias galiotu del meto ar del dvieju 

visa Darbininku Partijos tvar- . . .
ka suvalstybinti visa kraszto metu, ko! teismai iszsprestu ta klausima, 
pramone. j

Anglijoje rinkimai jau arti-' ta pavoju prisipažinti ir visus
naši ir abi partijos dabar iszsi- Lewisas nusileistu pasakytu savo mainie- : kitus Tarybos narius perspėti, 

(Tasa Ant 4 Puslapio) į (Tasa Ant 4 Puslapio) ‘ (Tasa Ant 4 Puslapio);

CHURCHILLIS
PRIŽADA SUMA- Tarybos reikalauja kad

maniienams ir ju unijai 
teisingo pasielgimo kuris 

LONDON, ANGLIJA. - K. L.J
Churchillio Partija, varydama paHlJJb. JU SdKO, KdU 
savo vaju dei rinkiniu, prižada’ pnesz mainierius galima 
sumažinti valdžios iszlaidas ir Į — - — 
žmonių taksas.

ZINTI TAKSAS

savo
savo
savo
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Kas Girdėt
Buvo laikai kada taksos ma

žai ka reiszke mums, ir musu 
valdžia pinigu neturėjo ir pi
nigu neszvaiste.
- Bet jeigu musu kraszto tėvai 
inkurejai sziandien pamatytu 
kas ežia darosi jie savo kapuo
se kelis sykius apsiverstu.

iSzitas krasztas buvo sutver
tas ir in'kurdintas, kad visi bu
tu laisvi ir kad krasztas butu 
nepriklausomas. Sziandien nei 
tos Laisves, nei tos Nepriklau
somybes niekur nematyti!

Visi mes esame taksu vergai 
ir priklausome Vaszingtonui.

Ir nematyai kad kas mus isz- 
gelbes isz visu tu taksu.

Mes tik vieno dalyko galime 
laukti ir tikėtis: “Kad valdžia 
dar didesnes taksas ant musu 
užkars. ’ ’

Dabar musu automobilius 
yra aptaksuotas. Mes mokame 
taksas už telefoną, už telegra- 
mus, už cigaretus, už gazoliną, 
už drabužius, už savo kūdikė
lio palas, už sznapsa ir alų, už 
elektra ir už vandeni ir už 
kiekviena žingsni kuri mes 
žengiame.

Ir apart viso to, yra daug 
daugiau taksu kuriu mes visai 
nežinome ir apie kurias mes 
nei negirdejome. Bet visos jos 
iszeina isz to vieno kiszeniaus.

Reikia mokėti taksas ant pi
nigu kuriuos mes užsidirbame; 
reikia vėl mokėti taksas ant tu 
pinigu kuriuos mes praleidžia
me.

O kur dar tos taksos ant mu
su algos, ant musu ineigu? Mo
kame už ineigas; mokame ir už 
iszlaidas.

Vienas loszikas, bagoezius 
mums viena karta pasakė, kad 
jis važiuos in Vaszingtona su
sitikti su savo 'bosais, kuriems 
jis dirba ir prakaituoja, nes 
Vaszingtonas daugiau negu 
iris czvertis jo ineigu kas me
tai paima.

Juo daugiau žmogus uždirbs 
juo daugiau valdžia paims.

“Valdžia bilijonus doleriu 
duoda kitiems krasztams ir 
paskui reikalauja kad mes, 
Amerikiecziai tuos bilijonus 
sudėtume per taksas.”

Demokratu Partija labai ge
rai moka kaip pinigus praleis
ti ar praszvilpti, bet ji teipgi 
gerai moka kaip mus takšnoti.

Tos baisios taksos nėra in 
sveikata ir paprastam žmoge
liui.

Nors musu skaitytojai gal 
nemyli ir gal staeziai n.eapken- 
czia bagoeziu, fabrikantu ir 
biznierių. Bet ir jie yra skriau
džiami. Juo daugiau taksu 
valdžia uždeda ant milijonie
rių, juo mažiau tu pinigu jie in- 
deda in bizni, tai paprastam 
žmogeliui tuojau buvo mažiau 
darbu.

Kompanijos dabar duoda sa
vo darbininkams riebius bonil
sus, dovanas už tai, kad joms 
pigiau iszeina tuos pinigus už 
dyka atiduoti, o ne padidinti 
savo fabrikus ar savo biznius. 
Maža saujale darbininku gau
na tas dovanas, o dauguma 
jieszko darbu ir neranda.

Mes viena toki bagoeziu pa
žinotame. Per naujus metus jis
kiekvienam savo fabriko dar-į 
Liniukui padovanojo po penkis' 
szimtus doleriu. Mes net nuste-' 
bome isz jo duosnumo. Bet jis 
mums pasiaisžkino. Jis sake jis 
ketino kita, fabriką pasistaty
ti, bet jam tiek kaszfuotu per 
taksas, kad jam pigiau iszejo

pusantro milijono doleriu vi
sai dovanai savo darbininkams : 
atiduoti, negu kita fabriką pa
sistatyti ir kelis szimtus dau
giau darbininku pasisamdyti.

Bagocziai sziandien nenori 
biznio, nenori uždirbti pinigu, 
nes jie visus tuos pinigus turi i 
per taksas valdžiai atiduoti.

Buvo laikai kada bago-į 
ežiai ant. Wall Street, New 
York mieste vede visa Ameri-' 
kos pramone. Sziandien. visas 
Amerikos biznis pareina isz 
Vaszingtono politikierių.

Ir tos taksos pareina ne vien 
tik isz Vaszingtono. Kiekvie
na valstija, kiekvienas miestas 
ir miestelis, kiekviena apygar
da savotiszkas taksas uždeda 
ant to nabago darbininko ir 
ant jo darbdavio, to jau seniai 
prakeikto bagoeziaus ir biznie
riaus.

O be bagoeziu ir be biznierių 
darbo žmogelis pasiliktu be 
darbo!

Darbo žmogelis dar ir kitas 
bedas turi apart taksu. Jis gal 
ir gerai uždirba. Bet kai jam 
isz jo pedes iszima del Paszel- 
pos, del Apdraudos, del Unijos 
ir del kitu visokiu kvarabu, jis 
parsinesza tik kelis dolerius 
del pragyvenimo.

“Mainierys turi in savo uni
ja savo duokles mokėti, nežiū
rint ar jis straikuoja ar nedir
ba. ’ ’

Paskui dar prisideda viso
kie vajai, visokios kolektos, 
Jeigu neduosi tai tu busi nesu
sipratėlis, prastas pilietis ir 
skupuolis! O jeigu duosi, tai 
dar mažiau turėsi sau ir savo 
szeimynelei.

Kai žmogus viena doleri už
sidirba, tai jis isz tikru turi 
mažiau negu pusdoleri sau.

Trumanas sako ir giriasi 
kad darbininkas dabar daug 
uždirba ir ne už ilgo dar dau
giau uždirbs. Jis prižada kad 
už keliu metu praseziausias 
darbininkas uždirbs daugiau 
negu penkis tukstanezius dole
riu per metus. Bet, ežia tik mo
liai, gyvos baikos! Ar Truma
nas nežino ka jis sako, ar jis 
nori visiems mums akis ap
dumti. Kas isz tu penkių tuks- 
taneziu doleriu, jeigu jie nebus 
nei pusiau tiek verti?

Lietuviai sako, kad “pini
gai yra galvažudžiai,” ir da
bar, žiūrint in visas tas taksas 
ir duokles, mes tikrai galime 
sakyti kad tie pinigai gali dar
bo žmogeli visiszkai paskaady
ti, paržudyti.

Musu mainieriai jau dabar 
suprato ka tai reiszkia daug 
uždirbti, bet mažai dirbti ir 
dar mažiau pedes gauti. Jie la
bai gerai uždirba ant dienos, 
bet tik tris dienas gali dirbti ir 
už tai mažai užsidirba, nors 
daug uždirba. ♦

Kas isz to, kad jeigu darbo 
žmogelis gaus ir dvideszimts 

i doleriu ant dienos, jeigu jis 
, gauna tik viena ar dvi dienas 
ant nedėlios dirbti? Jam butu 
daug geriau gauti deszimts do
leriu ant dienos ir penkias die
nas dirbti.

Karalaites Cirkoje Iii, mistino apie tuos savo ma
žus vaikelius, kuriu užgimimą 

j su dideliu džiaugsmu sveikino, 
o kuriuos po tani su tokiu sun
kiu gailescziu grabeliuose ne- 

I sze ant kapinyno. Ar visados- 
. gi tai]) bus ? Ar jiem jau tai]) 
nuo paties Dievo Skirta ? Ar vi
sados pirkioje bus tuszczia ? Ar 

I iki grabui abudu vienu turi isz- 
Į gyventi?! O! Kad nors vienas 
! pa,s juos vaikelis augtu, ul’bau- 
; tu tame lopszelyj, bėgiotu po 
grihezia! Tai butu daug leng
viau nukensti kitu vaiku pra
žuvimą.

Karalaite Beatrix, po kai
rei ir Karalaite Irena, Kara
lienes Julianos ir Karalai- 
ezio Bernhardt dukreles la
bai rimtai žiuri in cirkos te
atrą, Londono Olimpijade. 
Jųdviejų tėvas jas su savo

eroplanu atveže isz Neder- 
landijos kad jis szitas cirkas 
pamatytu. Tėvas, Karalaitis 
Bernhardt pats eroplana 
varinėja ir atvažiavo su sa
vo dukrelėmis.

o o o

Kuom-gi ežia Bona Dieva 
perpraszyti, permaldauti ir ant 
jo susimylejimo užsitarnauti ? 
Gal reikia neatbūtinai paimti 
kokia biedna sieratele ant isz-

, auginimo ir tuo mielaszirdingu 
j darbu atgauti sau Dievo palai
minimą. Tai]) rodija vyriausia 

Į ponia; o ta asztuoniu deszimtu 
' metu senele tiek jau daug’ vis
ko savo gyvenime maezius ir

ri.T.H-nrt, rvrr
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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
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. j 
žnas daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 761 

j puslapiu. 20c.
j No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

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

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko-i 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji-

Sztai tik keli daigtai ant ku- 
■ riu mes visai nežinodami mo- 
ikame taksas: laikrodžiai ir 
j laikrodėliai, lova, namai, stuba 
į elektra, radijas, elektros pus- 
jlele, brotva, mostis, muilas, 
milteliai, plaukams mostis ar 
vandenėlis, visi elektros in- 
rankiai, kepti, virti ar apde
ginti, degtukai, refrigeratorius. 
telefonas, automobilius, gazo
linas, guminiai automobiliaus 
ratai, pavelinimas laikytis ir 
pirktis ir draivyti automobiliu,

keliones ant traukinio, buso, 
eroplano ar strytkario, drabu
žiai, ypatingai moterėliu kai
liniai.

Czia tik keli, musu skaityto
jai gali patys kelis sykius tiek 
pridėti ir dar nebūtu visi!

f
Autobusio draiverys parei- ! 

kalavo, kad motina pilnai už
mokėtu už savo vaika ant bu-
įSO.

“Bet jis dar per jaunas,” 
aiszkinosi" motina.

“Koks czia jaunumas,” at
kirto draiverys, “žiūrėk, jis 
jau ilgas kelines neszioja, kaip 
ir asz, tai ir turi pilnai užsinio- ! 
keti.”

“Tai jis turi pilnai mokėti, 
už tai kad jis illgas kelines ne
szioja.?” paklausė motina.

“Taip,” atsake draiverys.
“Tai, sztai asz už ji užmoku; 

o jeigu taip tai man visai ne
reikės už save užsimokėti.”

Senis ir apsukrus, gerai pa
simokinęs ir apsitrynės But
kus savo draugams pataria: 
Jeigu nori savo szirdies drau
gei, savo mylimajai savo karsz- 
ta meile iszreikszti, tai ta savo 
neva amžina meile gali viso
kiais budais iszreikszti: gali 
jai:

Pasakyti su kvietkomis;
Pasakyti su saldainemis;
Pasakyti su karsztais pabu- 

cziavimais;
Pasakyti su užpundinimais;
Pasakyti su dovanomis: kai

linėmis, sukniomis ar deirnan- 
cziukais.

Pasakyti su žiedu:
“Bet” senis Butkus perspė

ja, “niekados jai nepasakyki© 
su laiszku ar raszteliu. Nes tas 
tavo karšztos meiles rasztelis 
ar laiszkelis jai bus amžinas 
czekis tavo batikoje. O tau bus 
girnos akmuo per tuos savo gy
vasties amžius.

Jeigu nori būti laimingas ir 
linksmas, turi žinoti kada būti 
kurezias, kada aklas ir kada 
durnas.

SKAITYKITE “SAULE”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRAB ORIUS
Laidoja Kunvs Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 7G

MAHANOY CITY, PENNA.

:: SIERATUKE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Kur tu esi brangiauses mano 
vaikeli! Szaukia laužydama ! 
rankas.

— Asz czia esiu matule! 
Atsiliepia silpnas, drebantis 
bet pilnas džiaugsmo balselis 
ir nuo kapelio pasikelia maža 
mergaite, trindama užmiego
tas akeles ir isztiesdama su- 
džiuvuses rankeles iii suakme
nėjusia isz baimes ir nusiste- 
bejiimi moteriszke.

Viena priesz kita taip stovi 
nekuri laika; Katre su iszgas- 
cziu žiuri in iszbalusi ir nuo 
rytmeczio szalczio pamėlyna
vusi valka. Kaip sykis ir jos 
vaikelis tai]) iszrode, kada iii 
grabeli guldė. Jos Onute taip- 
pat turėjo tokias pat mėlynas 
akeles. Kas czia yra ? Katre ne
gali suprasti, kas su ja veike- 
si. Ar-gi tai Onute iszejo isz

I grabo ant motinos szauksmo?. 
Kas tai do vaikas, tai]) in jos 
numirusia dukrele panaszus?1 . .i Toksai pat ūgis, toki pat szvie- 

i sus plaukeliai, toksai pat vei
delis sudžiūvęs ir iszbales, o 

! juk Onute jos numirė! Juk nu- 
1 mirusieji isz grabo neatsikelia.
Katre prisižiūri tam apsireisz- 
kimui, mislydama kad tuojaus 
gali nulėkt in dangų ir tenai 
isznykti jai isz akiu. Bet mer- 

į gaite neprapuola, tik taip pat 
! nuolatos žiuri in Katre. Pir- 
i miausia ta moteriszke pasvei- 
I kino linksmu szauksmu, o da- 
| bar žiuri su nusistebėjimu ir 
! nedrąsą, kaipo nebūta persi- 
I tikrinus, ka turi priesz save.

Pagalinus isz smulkiu lupu- 
' ežiu, iszbalusiu ir pamelynavu- 
' siu nuo bado ir szalczio, iszle- 
kia liūdnas ir gailestingas pra- 
szymas:

— Pas matule! Asz noriu 
■pas matule! Imk Onute!

Katre, nesuprasdama niie- 
| kaip to stebetino atsitikimo, 
ijauczia, kad jos szirdis prade
da smarkiai plakti, kad du-

tiek daug jiems gero velija. Da 
Vaitiekaus diedukas buvo di
deliuose Pabaliuose go jin u 
sargu; po diedukui tėvas, o po 
tėvui dabar jis apėmė vieta. 
Gerai jam klojasi, tiktai jam 
neauga. Bet juk abudu da jau
ni, jis ir pati, ir sveiki, taipgi 
duos Dievas viskas da atsimai
nys. Gerai jiems pataria vy
riausia ponia. Reikia jos pata
rimo klausyti, ir ilgai nieko 
nelaukiant.

Taip sau mislino doras žmo
gelis, kad sztai durys atsidaro 
ir inbega uždusus ir paraudus 
Katre laikydama ant ranku 
maža mergaituke.

— Kas taii yra ? Keno tasai 
vaikas? Klausia su nuosteba 
Vaitiekus.

— Tai Onute! Onute! Szau- 
I kia tarytum be žado moterisz- 
i ke. t

— Onute? Kokia'Onute?! 
' Ka tu Katriuk plepi ? Kur tu 
' emei ta vaika?

— Iszejo isz kapelio, mane 
i pavadino matule ir isztiese 
[prie manės rankeles; žiūrėk, 
j tokia pat iszbalus kaip musisz- 
i ke, kada grabelyje gulėjo.

—BUS DAUGIAU—

KATALOGAS 
KNYGŲ

mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

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

No. 142 Trys istorijos apie 
į Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 

j czna. 40 puslapiu. 15c.
No. 144 Penkios istorijos 

į apie Ranka apveizdos, Nedae- 
I jusia žudinsta, Paskutine vale 
' motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
į szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu- 

I dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

Į No. 146 Dvi istorijos apie 
Į Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
I Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

i No. 150 Keturios istorijos 
I apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

i No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tanias, Varg
dienis Jonukas karalium. 61

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

/ Į ..-
No. 101 Kapitonas Velnias.

Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

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

' szioje darosi saldžiau ir kasžin-
! kas ja stumia prie tos mažos
i verkianezios mergaites. Taigi
■ant to liūdno mergaites praszy-
mo, Katre pagriebė savo glė
bin ir pradeda jai galva bu- 

■cziuoti, spa lįsdama prie savo 
isziltos krutinės.

Paežiai iszejus, Vaitiekus, 
sujudintas jos nusiminimu ir 

i savo locnais kentėjimais, ue- 
I šlepe savo liūdnumo, kuris jam 
spaude labai sZirdi. Stambios 
aszaros plauke jam isz akiu. 
Žiūrėdamas in tuszczia lopsze-

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdras 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-Bc-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 17614 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
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- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

puslapiu. 15c.
No. 152 Trys istorijos apie 

Kajimas, Drūtas Petras, Nuo
gutis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
I Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus- 

; lapių 25c.
No. 158 Keturios istorijos 

apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 103 Vaidelota, apysaka: 
isz pirmutines puses szimtme-i 
ežio iszimta isz Lietuviszku už- 

: lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ila isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 

I sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- 
I linga ypata galybe meiles, Ra- 
i ganiszka lazdele, Boba kaip ir- 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus.

apie Gaižia Haremo nevalnin- 15c

Kitokios Knygos
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 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu 
draugystėms,

knygute 
iszmokejimo 
25c.
knygute

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% colih ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

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.

ekstra del prisiuntinio kasztu.
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., - Ų. S. Ą.



“ S A V L E 1 ’ MAHANOY CITY, PA.- SIERATUKE -
(Tasa)

— O tu ežia ka veiki? Klau
sia. mergaites, tempdamas isz 
duobes.

Onute nemoka apsakyti ko
kiu tai budu ton duobėn in- 
puole, bet yra labai užganėdin
ta isz pagelbės, perstoją ver
kus, o matydama nepažinsta- 
ma žmogų, nedrąsiai szvbpa: !

— Pas matule? Asz noriu! 
pas matule!

— O kur tavo matule ? ! 
Klausia pakeleivis.

— Tenai, sako Onute ro
dydama pirszciuku priesz sa-| 
ve.

— Tenai su vilkais ? Ki!ba! 
turi būti negera, motina, jai ta
ve taip apleido.

Tr paemes mergaite ant ran-! 
ku sėdasi ant vežimėlio ir va-, 
žiuoja taip sau toliau. Iszva- 
žiavus isz girios, sutinka kelis 
žmones, parodo Onute apsaky
damas kur ir kokiu budu ja at
rado; klausia ar kas kartais 
nežino, prie ko toji mergaite 
priklauso. Visi stebėsi tokiam 
atsiaikimui, bet vaiko niekas 
nepažysta. Keleivis tuo vis- 
kuom labai susirūpino, nes jam 
reikia greitai keliauti namo, 
kelione, da ilga, o nežino ka pa
daryti su atrasta mergaite?. 
Kam-gi ja ežia palikti ? Prie ■ 
kelio riogso maža karezemaite 
prie kurios pakeleiviai tankiai 
sustoja arklius pasiszerti ir da
bar taipgi jis pririszes arkli ir 
paemes Onute ant ranku inei- 
na karezemon.

— Tegul bus pagarbintas!
— Ant amžių! Atsako gas-i 

padine.
— Duokit man, gaspadin, 

degtines arba alaus, o tam vai- i 
kui, kuri atradau miszke, pie
no ir szmoteli pyrago.

— O del Dievo! Suszuko

Ant Gavėnios

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 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. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 25c.

No. 202 Tretininkių Serap-

nustebus moteriszke; o tai kur 
ponas atradai ta mergaite ?

— Miszke sakau, ir tai di
džiausiame tankumyne vilko 
duobėje. Jau kaip tik galėjo 
rėkti nuo užkimimo.

— Dyvai, dyvai! Sako nio
teriszke. Keno tai ežia butu?

Karczemninke žiūro in Onu
te, o negalėdama sau atsimin
ti pradeda jos klausti.

— Kaip vadiniesi?
— Onute, atsako nedrą

siai mergaite.
— O tavo mama, kaip va

dinasi ?
— Mama, sako mergaite.
— O tėti, kaip vadina?
— Krikszta-tevis, paaisz- 

kino Onute.
— Turbut tėvo neturi, jai 

tiktai viena krikszta-tevi mi- 
navoja, aiszkina karczemnin
ke.

— O kur gyvenate ?
Onute tyli nes to klausymo 

nesupranta.
— Kur mamos pirkia? Pa

taiso klausymą karczemninke.
— Ten, ten! Sako vaikas, 

isztiesdamas priesz save ran
kute; po valandeliai vienok 
priduria. Kur darželis su kry
želiais !

— Matote, ponas, tasai vai
kas tuybut gyvena bažnytinia
me kaime gal didžiuose Paba
liuose, kurie nuo ežia už trijų 
verstu guli.

— O kad palaikytum ja 
prie saves, sako vyras, gal kas 
kartais ir atsiszauktu.

— O ka-gi asz su ja veik- 
cziau? Turiu savo trejetą, 
prick tam serganti vyra, o ir su 
paezia kareziama daug užsi
ėmimo; kur ežia man da su 
svetiniu vaiku apsisunkinti? 
Bet ja atiduokite vaitui ir jis 
tuo turi užsiimti; pagaliaus ke
liaujate toliau, juk czionai prie 
pat vieszkelio guli Didieji Pa
baliai. Gal tenai randasi to vai
ko motina ir ji gal pati atlas 
tuos namus kuriuose gyvena.

Pakeleivis nieko neatsako, 
tik labai susirupines kad kar
czemninke jam tame reikale 
nieko negali pagelbeti. Tai-gi 
užmokėjas jai, kas priguli, isz- 
eina isz karezemos, sėdasi ant 
vežimo ir važiuoja toliau.

Prisiartina prie bažnytkie- 
mio. Onute menuliui szvie- 
cziant pamato kryžius, kyszan- 
czius isz už tvoros kapinyno ir 
isztiesus rankeles szaukia 
linksmu balsu:

— Tenai matule, tenai!
Pakeleivis mislydamas kad 

vaikas rodo in arti kelio sto- 
vinezia trioba ir nudžiugęs kad 
neteks nors syki tos sau nerei
kalingos bėdos kogreieziausia

sidaužymo, ir vaikas pagalios 
pribuvo ton vieton kur ji jo 
szirdis nuolatos trauke.

Nors ežia tiek daug yra kry
želiu, tiek kapeliu panasziu 
tam po kuriuom matule ilsisi, 
bet nėra nei vieno su tokiomis 
geltonomis pieskomis. Vaiksz- 
czioja mergaite pro kryželius 
ir kapelius szaukdama: “Ala-

BALTRUVIENE

phiszkas officium 10c.
No. 203 Novena, Stebuklin

go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 10c.

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

No. 198 Gromata arba Aluka 
mus u I s zga 11 y t o j a us J e z u s o 
Kristuso, pėraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgaiiy- 
tojaus Jeruzolime 10c,

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note

iszsodina isz vežimėlio Onute 
sakydamas:

— Kad pažinai savo vieta, 
j tai sau viena skubinkis, liesį 
man reikia greitai važiuoti na
mo. O matydamas kad vaikas 

, draąiai žengia paszaliniu taku- 
cziu, sėdasi vežimėliu ir ke
liauja toliau sukirsdamas ark
liuką idant dykai praleista 
laika vėl atgauti.

Onute tuo tarpu eina tiesiog 
in kapinynu. Badus uždaryta 
bromą, apeina aplinkui akme
nine tvora ir atranda vienoj 

! vietoj mūre gana didele skyle.

Filadelfijoje yra daug tokiu 
mergeliu,

L ak s t o, j ie s z k o d amo s 
vaikinu,

Bet surasti negali, 
Nes visi traukėsi in szali.

O jus monkies, 
Katras vaikinas, •

In tokias insimyles?
Geriau namie sėdėkite, 

Darbo žiūrėkite,
O vyreli tikrai gausite, 

Kaip autobiliuoti paliausite.
Beto ir moterėles ten

n e sz v a r i ai už si 1 a i k o, 
Per girtavima ne turi laiko,

G r inezeli u apvalyti,
Ne gero valgio pagamyti, 

Bet kai]) netrukus atlapsesiu, 
Tai velniu visom duosiu.* * *

In viena miestą nukeliavau, 
Ulyczia nuliūdus ėjau, 

Sztai ragana pamaeziau, 
Iszejus isznainelio stojo, 
Ir ant einaneziu ulyczia 

žiurėjo.
Buvo tai maklukota, 
Tikrai velnias juoda, 
Nusigandau ir gana! 
Sztai keli vyrai užėjo, 

O ta ragana, 
lu juos prasznekejo;

Szetyte sakalelei in vydu, 
Pasikalbėsime ir stikleli 

arielkos užsigersime.
Vyrai matomai net 

sudrėbėjo, 
Su tokia užsidėt nenorėjo.

Juk jeigu boba nevala, 
Tai žmogų szlyksztumas ima.

Kad kas ant josios 
susimylėtu.

Gaivalus isz galvos / ...iszvaikytu.
Visi ja ant juoku laiko, 

Žodžiu kalboje netaiko,
Ba koks ponas, 

Toks jo kremas.* * *
Viename mažame 

miestelyje,
Yra keletą saliunu, 

O szirdeles kas ten darosi, 
Kai]) vyrai bobas geniojesi, 

Kad pinigu duotu ant 
iszsigerymo, 

Tuos moterėlės nenori duot, 
Vyrai pradeda muszt.

Isz to buna juoku nemažiai, 
Kai]) moterėlėms daro 

O-gi klyksmas, nesvietiszkas 
plūdimas,

Taip datose konia kas diena, 
Ir per szventa diena!

myte! Mamyte! Paimk savo 
Onute!” Kojukes jai alpsta, 
nuvargus mergaite norėtu at- į 
silsėti, akeles jai merkiasi, bet 
vargdiene neatbūtinai nori at
rasti matule ir prie jos atsigu
lus užmigti. Pagaliaus paezia- 
ine kapinyno kampe pamato 
kalneli apklota szviežiomis gel
tonomis pieskomis:

— Tai ten! Tenai matule 
guli!

Mergaite suranda paskuti-j 
nes savo sylas, perlenda per! 
tankiai suaugusius krumus, at
stumia szalin žydinezio putino 
szakeles ir parpuola mieganti 
ant szviežiai supilto kapo.

— Matule! Matule! Szau
kia nudžiugus Onute ir iszsi- 
tiesia ant smilcziu; blakstienos 
nuilsusios nuo verksmo akeles 
uždengia, užmiega sau ramiai 
ant kapo npslydama kad guli 
prie savo mamytes.

V ♦♦♦ ♦♦♦

Nakties migla da buvo ap
klojus žeme. Snaude da 
paukszcziai savo lizduose ir tik 
vienas laksztingalas atsiliep
davo tyliai dainuodamas ir vai
todamas ant savo sunkaus tiki
nk). Bet netrukus pradėjo ausz- 
ti ir raudona rytmeczio szviesa 
prasimusze per czystus lange-! 
lio stiklus stovinezios ant kal
no pamiszkej liesniko triobe- 
les. Tos szviesos spindulys 
puolė ant baltai pataisytos lo
vos, apszviecziant veidą ir akis 
tenai mieganezios moteriszkes. 
Pusiau iszbudus isztiese ranka: 
prie szale stovinezio lopszio ir Į 
pradėjo ji supti nors isz to lop
szio neiszgirdo jokios kūdikio 
verksmas.

Ba ant nelaimes jau nuo ne
dėlios lopszelis buvo tuszczias. 
Mažas kūdikėlis kuris jame ne
seniai da miegojo sziandien jau 
amžinai užmigęs ir užbertas o 
žemėmis.

Turbut iszbudus moteriszke 
tai sau atmine ba atsisėdus ant 
lovos pradėjo laužyti rankas

judinimą, pradėjo meiliai savo; laukti ir anuku.
paežiai perszneketi. į Moteriszke apsiliejo karezio-

— Katriuk ka tu darai ?! mis aszaromis, puolė ant keliu 
Tiek naktų be miego praleidai, szale lopszio, kuri apsikabinus 
tiek sunkenybių ir nesmaguma pradėjo raudoti, narakavoda- 
pakelei, tiek priek tam aszaru ma ant savo sunkaus likimo, 
musu nelaimėje iszliejai, kad Vyras ja ramino kiek tik gale- 
tavo kūne vos tik duszia jau'damas ir kiek mokėdamas, bet 
laikosi ir iszrodai kai]) nuo ji nieko nenorėjo klausyti, 
krvžiaus nuimta! () da dabar szaukdama kad nusiramins tik 
be jokio reikalo, vieton atsilse-jtada, kada ir ji ]iati szale vai- 
ti ir sylas atgauti, atsikeli sy- keliu žen’ieje atsiguls. Paga- 
kiu su auszra idant bėgti ant liaus vyras atsiliepe:
kapinino ir tenai sau sopulius — Ar žinai kas man užėjo 
didinti. Juk tavo verksmas ant inisliu ? O tai vyresnes po- 
Onutes neprikels isz numirusiu nios žodžiai, netekus mums tre- 
o gal da motinos aszaros ja ap- !cžio musu vaiko. Atsimeni ? 
sunkina esant jai aname svic-, “Priglausk i te kokia sieratele, 
te. Tu Dievo valios ncatmainy-! kalbėjo — auklėkite kaip savo 
si, o kaip sau visiszkai suga-1 locna 0 pamatysite kaip jums 
dinsi sveikata, tai man liūdim- vaikai augs.” O kad mes taip 
ma vėl padidinsi. Atsigulk ir p- padarytumėm.
da biskuti pramiegok. Katre nustojo verkus ir su

— Kad asz miegoti negaliu 
asz negailu mislyti apie ka ki
ta kaip tiktai apie savo mie-! 
liausią kūdiki, apie savo siera-: 
tiszka dalia! Juk jau ketvirta 
kūdikėli ant kapinyno palaido-! 
jome. Ar asz del to sopulingai I 
gimdžiau, locna krūtimi ])cne
jau, bovinau, glamonėjau glau
džiau prie savo krutinės, idant 
po tam ta viską atiduoti žemei ?! 
Už ka Dievas mane tai]) sun
kiai baudžia? Juk niekam jo
kio pikto nepadareme; kodel- 
gi tai]) sunkiai turėtumėm ken
tėti ?

— Tylėk, moteriszke, ty
lėk! Nes Ponas Dievas už tavo 
tokia kalba mus gali da arsziau 
nubausti!

— Arsziau? O kokios ant 
svieto nelaimes buna arszes- 
nes?

— Miela mano ir brangi, 
juk mudu esame da. jauni, 
priesz mums gyvenimas pla
tus. Dokui Dievui mums vis
kas laimingai klojasi, metai in 
metus galime ka nors susieze- 
dyti. Galima iszauginti da ne 
tik vaikus, bet galima da su-

ir raudoti. Verke ilgai, bet vi
siszkai tyliai. Po nekuriam lai
kui ramiai atsistojo, idant sa
vo krutėjimo neiszbudinti ne
reikalingai vyro ir pradėjo 
rengties. Bet vyras taip pat ne
miegojo tuo kietu, akmeniniu' 
miegu kokiu paprastai miega j 
sunkiai nusidirbę žmones, ir 
jam rūpestis neleido ramiai 
miegoti ir miegant užmirszti 
visus tuos savo sopulius. Atvė
rė taigi akis, o matydamas jau 
paezia apsirengusia dedanezia: 
jau ant galvos skepeta paklau
sė:

— Kur rengiesi Katriuk ?
Aloteriszke nekuria valandė

lė tylėjo susilaikydama nuo 
verksmo pagaliaus liūdnai at-j 
siliepe:.

— Eisiu pas Onute.
ATyras nuleido akis nes ji ap

ėmė didele gailestis atsiminus 
savo brangiausia nuostoli vie
nok pergalejes savo didi susi-

Money-orderi arba Express Sugriuvusiais akmenais užsi-
Money orderi. Nepamirszkite lipa, ant virszaus, inlenda sky-
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

Saule Publishing Co. .
Malianoy City, Pa.

len ir t no jaus nusileidžia an- 
troii muro pusėn. Muro nebūta 
per daug augszto, tankiai su
žalus žole apsaugojo ja nuo su

Dora Pati
Vyras — Ir kas vėl po 

kvarabu iszgere mano bute
li guzute?

Pati — Asz! Ba nekeneziu 
kad butu mano namuose 
arielka!

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo 
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 

i ekspresiniu kvitu. Busime jums 
i dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde-! 
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima! 
ekstra už iszmokejima money i 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

ros per jos sudžiovusius veidus 
kai]> žirniai krinta. Nesutikus 
pakelini nieko, atsiekia savo 
tikslą, atidaro kapinyno var
tus ir tiesiog žengia prie szvie- 
žio kapo, pasislėpusio už puti
nu krūmo.

— Onute mano, Onute!
(Tasa Ant 2 puslapio)

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

SIENINIAI 
KALENDORIAI 

1950 M.
nuosteba pakele galva.

— Kai])-tai? Paklauso, o 
ka toki norėtum padaryti ?

—- O sztai, jai tu ant to su
tiksi, tuo jaus, kad rytoj, nuke
liausiu in bile miestą, tenai isz 
prieglaudos nameliu pasiimsiu 
maža siergtuka ii- tada galė
simo'sau ji auginti, kaipo savo 
locna vaika.

Katre vėl pradėjo verkti.
— Kas man isz svetimo vai

ko! Juk tai vistiek nebus mano 
Onute. Svetimas vaikas nieka
dos neužvaduos savo; da ar
sziau bus man su juom nes ji
sai man nuolatos atmins mano 
numirusius vaikus ir man bus 
nuolatos kartybių pilna szir
dis. Ne, ne! Asz nenoriu sveti
mo vaiko, a”Sz reikalauju Onu
tės! Manosios Onutės, kuri nu
mirus tenai ant kapinyno guli 
prislėgta pieskomis. O! Alano 
mylimiauses vaikeli! Alano 
miela Onute! Szaukia be žado, 
gailesties apimta moteriszke.

Ir neklausydama vyro per
spėjimu, verkdama iszbega isz 
pirkios.

Bėga biedna motina takeliu 
einaneziu in kapinyną, o asza-

Turime Visokiu Reli
giniu ir Kitokiu Sieni
niu Kalendorių su Ang- J 
liszkais ar Lietuviszkais 
Menesiais. Po 35 Cts.

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranes~eme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

Laikrasztininkas Pranesza Apie Dinamitą

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burika 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
i Kas Alan Nakci Acitiko (Dzūko 
I 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; Mede jus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su

! vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

^DIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point

Policij antas Albert C. 
Langtry ir kiti policij antai 
isz Detroit miesto peržiūri 
baksa dinamito, kuris buvo 
padėtas po trepais Automo
biliu Unijos kambariu.

Jeigu szitas dūlis, dinami
tas butu buvęs susprogdin
tas, tai beveik visus namus 
ir ofisus ant tos ulyczios bu
tu nuneszes.

Bet vienas laikrasztinin
kas kuris dirba del “Detroit 
Times” laikraszczio prane
sza apie tai policijai. Visas 
tas dūlis sudarė taip vadina
ma, namie padaryta sprogs-

tanezia bomba, kuri buvo te
nai padėta užmuszti Auto
mobiliu Unijos Darbininku 
Prezidentą, Walter Reuther. 
Jau du sykiu tokie razbai- 
ninkai stengiesi užmuszti ji 
ir jo broli.

Policij antai dar nesurado 
ir nesugavo tuos žulikus, bet 
visi laikrasztininkai staeziai 

f
sako, kad ežia darbas tu ku
rie veda dideles numeriu lo
terijas automobiliu fabri
kuose, ir kuriems dabar Uni
jos Prezidentas Walter Reu
ther yra uždraudęs ta bizni 
vesti.

for
The Way You Write

' Can’t Leak - Won’t Flood

Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT 

“SAULE” 

PLATINKIT!



Žinios Vietines
“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

. I i i------
Marijona Kazlauskiene, moti-! issipyko visos tos straikos. musu teismus ir visa musu Vai
na Kunigo A. Sandrys Kaz-; Geležinkeliu kompanijos vis džia, taip iszsireikszdamas.
lauskas kuris randasi Argenti- daugiau ir daugiau inžinu sta- Dean Acheson yra senas

UT • I*i • HP I i Bronislawa, Augustas ir Irena,Naujas Lietuviu Transportas;
^a numurę Petnyczio ! tosi kurie vartuoja aliejų. Szi- draugas Alger Hisso ir jo szei- --------------- ; Birute, Juozas, Auksutis ir

• j /" 1 • ! . • n _ . ' i

— Pasimirė Katarina Ye-i • 
nalevicziene, nedėlios ryta,! 
treczia valanda, Szventos Ma
rijos viloje in Finish ursi , Pa. 
Paliko duktere Agota Neve- '■ 
rauskiene, nuo 515 W. Alalia-^ 
noy Ave., ir asztuonis anūkus! 
kuriu tarpe yra Kun. Albinas; 
J. Neverauskas, kuris dabar! 
vikarauja Minersvilleje. Velio-Į 
ne prigulėjo prie Szv. Juozapo! 
parapijos; Szv. Rožancziaus ir 
apąsztalystes Maldos draugi
jų. Ji buvo viena isz pirmųjų 
parapijiecziii Szv. Juozapo pa
rapijos. Jos vyras, ATncas pa
simirė Arasario menesyje 1939 
metuose. Laidotuves Ims pas 
jos dukteri, 515 AV. Mahanoy Į 
Avė., Seredoj devinta valanda!I 
isz ryto ir ji bus palaidota in ; 
Szv.’ Juozapo parapijos kaili
nes. Albertas Aralinskis, grabo 
rius isz Girardville, visa tvar
ka daro. A'elione per penkis pa
staruosius metus iszbuvo pas 
seseles Viloje, Elmhurst, Pa.

— Pirmoji Gavėnios die-Į 
na pripuola Seredoje, A’asarioį 
(Feb.) 22-tra diena.

— Tomis dienomis atlankė 
redakcija musu senas pažysta
mas, ponas Vincas ATtkauskas- 
isz Shenadoro Heights, kuris; 
užrasze laikraszti “Saule.” 
Acziu už atsilan'kyma.

jo, savo namuose, mieste. Gimė tos kompanijos du metai atgal mynos. Alger Hisso brolis yra NL\V YOR 
Lietuvoje. Prigulėjo prie Szv. daugiausia anglių suvartuoji- talkininkas Amerikos Sekreto- Sausio (Jam) 
Kryžiaus parapijos. Velione mo. Plieno fabrikai, kur tik riaus advokatystes kompanijo- 
paliko dvi dukterys, -keturis gali, iszmeta anglių peczius ir je Vashingtone. Kaipo drau-;

BARSUKO 
PRANASZYSTE

— Seredoj pirma diena Va-; 
sario—February.

—■ Vasario menes is pa- j 
szvenstas del Jėzaus užslėpto 
gyvenimo. Ūkininku priežo
džiai: Jeigu per Grabnyczias 
saule szvieczia, tai tikėkimės 
szalczio ir sniego. Ant Szvento 
Motiejaus jeigu ledas tirpsta 
tai netrukus bus jis kietas. Jei
gu nuo sziauriu tame menesyje , 
vejas szaltas puczia bus vaisiu-' 
gas metas, o jeigu to vėjo nei u-1 
rime Vasario menesyje tai Ba
landžio menesyje tikrai bus. Ir

Ispani-
Madrid ,t 
pripuo-

Vasario (Februariaus) an
tra diena buvo jau nuo keliu 
szimtu metu paskirta kaipo 
oro ir žiemos pranaszyscziu 
diena.

Szita diena yra ir Bažny- 
czios paskirta kaipo Grab- 
nycziu diena, kada žvakes 
yra szventinamos, Paneles 
Szvencziausios garbei.

Bet Amerikiecziams ta 
diena yra geriau žinoma kai
po pro ir žiemos pranaszys- 
tes diena:

“Jei Grabnyežios bus sau
sos ir gražios, tai galime 
laukti dar antros žiemos.’’

Jeigu per Grabnyczios o- 
ras yra blogas, dangus apsi
niaukęs, szalta ar szlapia, 

tai bus ankstyvas pavasaris.
Jeigu barsukas pamatys 

savo szeszeli Vokietijoje, 
Francuzijoje ar Anglijoje, 
tai žiema dar bus szalta, 
žiauri ir ilga.

Žmones, atvažiuodami isz 
tu krasztu in Amerika, atsi
vežė ir savo tokius mokslus 
su savimi ir už tai, mes szian
dien laukiame to barsuko 
pasirodinimo.

MAINOSE
NEMATYTI

I

ta diena 1939 metuose 
jos sukilėliai paima 
miestą. Taipgi ta diena 
la Szv. Ignacijo, Vysk.

! cago 29, III. į Vytautas, Kingstree S. C.
Šeduikis — Antanas, Aleks-j BALF Imigracijos Komitetas 

audra ir Gražina, 15 Arthur>-------------------------
Lietuviai St Brockton, Mass. ATSIDARYKIME

Skintas — Jonas ir Ona, 2b
Washburg St. Worcester, Mass;

pas 14 Reed Soma — Jonas, Morta, AL;
N. Y. fredas, Robertas, Ona, Erika,1

Bulgarauskaite— Irena pas į Jonas ir Biruta, 611 Larcomb.
daroma Amerikoje, taip daro- 27 Enfield St., Worcester,1 Ave., Columbus, Ohio.
me tarp draugu. Mass. . ' Sprindys — Povilas, Marija,;

Net ir po teismo, po pasmer-; Bulota — Vytautas, Julija Vytautas, 1501 Clark St., De-į 
kimo, Achesonas butu galejes; Birute ir Kristina pas 2025 W. troit 9, Mieli.
dar tikėti in savo dranga, dar Walton St., Chicago, Ill. Į Staciina — Adolfas, South i 
tikėti, kad jis nekaltas, ir jam 
asmeniszkai pasakyti, kad jis 
jo draugas, nežiūrint ka kiti

to sako ar mislina. Tai tas jo da-;

krosnis, ir in j u vieta indeda a- gas intarto žmogaus, Acheson 
lieju ar elektra. gerai dare stodamas už ji. Per

Geriausias agentas ir biznie- visa tardymą ir teismą Ache- 
rius aliejaus ir elektros kompa- son gerai dare tikėdamas, kad 
nijoms yra mainieriu bosas, j0 draugas yra nekaltas. Taip 
John L. Lewisas!

27-ta diena, lai 
vu “General McRae” in Nev 
YoPka atvyko

Alekeviczius — Marija, pas
10 John St., Amsterdam, N. Y. 

Batisa- Juozą'
r

SAVO SZIRDIS!

JIESZKO DINGUSIO 
EROPLANO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vienas gyventojas prie 
miestelio sako kad jis iszgirdo lykas. 
baisu trenksmą kuris net visa; Bet Amerikos Sekretorius, 
jo stuba sukratė; jis sako kad Dean Acheson, visu musu at
gal tas trenksmas parėjo isz to stovas, pasirinko visai kitokį 
eroplano kai jis nukrito. ■ būda iszreikszti savo jausmus 

Sunku ežia to eroplano jiesz- ; ir savo isztikimybe iszdavikui. 
koti, nes ežia dienos szviesa te-1 Jis norėjo visa ta klausima isz- 
siasi tik per keturias valandas.! kelti vieszai, visiems vieszai 

pasakyti ir parodyti, kad jis
nepaiso apie kokias ten melą-i Iionija, 3 Ridgewood PI., Broo-i 
gystes po prisieka ar apie ko- klyn, N. Y. 
kias ten savo kraszto iszdavi- 
kystes. Kad visa tai nieko ne-1 
reiszka tarp draugu.

Kaipo paprastas Amerikos!
pilietis, Dean Achesonas gali rese, Arvydas ir Jonas, 
savo draugus savotiszkai pasi-l Gloucester Dr, Detroit 1 
rinkti, gali su razbaininkais; 
draugauti, tai ne musu biznis. 
Bet kai jis iszsireiszkia kaipo 
visos Amerikos Tarybos narys, 
tai jis jau kalba ne tik už save, 
bet už mus visus.

į Staci in a — 
Digrys — Vytautas ir Lydia Bend, Indiana.

pas 261 Autumn Ave., Brook-1 Šukys — Bronius, 1320 Goo-' 
bei St., N. S., Pittsburgh, Pa. ,;

Tylas — Matas ir Valerija, I 
1954 25-th St., Detroit, Mich, i 

Urbonaite — Stanislawa, Zi-i 
ta, 12 Summer St., Ashland, i

Gelažius — Bronius, Stefa
nija, Bronislava ir Antanas,, 
pas 2808 W. 55th St., Chicago 
32, Ill.

Genevicziene
4658 Crestwood Dr. Fort Way-; 
ne, Ind.

Gerulis — Jonas, 108 Scsuy-'

TAIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

riams gryszti in darbus ir dirb
ti penkias dienas ant nedėlios;! 
paskui, ant rytojaus jis galėtu! 
pareikalauti didesniu algų ir 
pasakyti, kad mainieriai ne-'

p r i p u o 1 a ! dirbs kol tas didesnes algas 
gaus. Jam butu valia szitaip 
daryti, ir valdžia negalėtu in-

Grabnyczios. Ir ta diena 1815 
metuose sutarti* sudaryti tarp 
Prūsijos, Rusijos ir Austrijos. Į sikiszti.

O naktis yra per dvideszimts 
valandų.

Amerikos, Anglijos ir Kana
dos eroplanai dabar diena ir 
nakti skrenda ir jieszko to ero 
plano.

TO FIGHT HEART DISEASE

1950 HEART CAMPAIGN '

ta, 12 Summer St., Ashland, ! HARRISBURG, PA.
Jadvyga,! Mass. j su amžiaus mokslincziai baisiai

Urbsziene — Alarija, 427 E.Alaug nauju dalyku iszrado, 
6-th St., South Boston, Mass. : daug daugiau visokio mokslo 

A^alinskas-Daknevicziene —i mums davė ir duoda; bet net 
Karolina, 4510 S. Paulina Avė. i baisu prisipažinti, kad tie mu- 
Chicaoo 9, III. ' su aiokslincziai dar labai ma-

Aralinskas —Stanislaus, 4510 žai žino ar supranta apie szir-
S. Paulina Ave., Chicago 9, Ill. dies ir kraujo ligas.

Arazgauskas — Karolis, 2640
W. 69-th St., Chicago 29, Ill. i L; «iusu kraszto Sveikatos Pri- 

Venclavicziene — Josefa, žiūrėjimo A yiiausias Chiiui- 
32180 Lake Ave. Avon Lake, O. daktaras sako kad didžiau- 

Aaenožinskis—Rimutis, Gra-į s'^as ir svarbiausias sveiktos 
, Alich.i zisa ir Ayvtautas, 1351 N. Hoyne ; klausimas sziandien yra Szii- 

Kavalaus'kas — Liudvikas,; Ave., Chicago 22, 111. I dies Liga.”
Želenkeviczius — Vytautas,! Nuo szitokios szirdies ligos 

Vanda, Box 333, Saranac Lake,! deszimts isz dvideszimts ligo- 
N. Y

Jankauskas—Antanas, Apo-j

Juknaitis — Robertas, Bro-; 
nislava, 36 Howard St. Bridge-' 
water, Mass.

Daktaras Leonard A. Schee-

CHURCHILUIS i
PRIŽADA SUMA

ŽINTI TAKSAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— Jonas, Te-j
194,30 Į

Ona ir Prauciszkus 648 N. lltli;
St., Philadelphia 23, Pa.

Kili jonas — Stasys, 3438 S. i
Emerald Ave., Chicago 16, Ill.

Kotkiene — Aniceta., 125 E. Į da, 105 Erna St., Brooklyn
juosusios darbuojasi ir sten
giasi žmones intikinti kad j u paskirtas Amerikos Sekreto- 
partija yra geriausia ir teisiu-Į riumi, mes sakeme ir raszeme! 
giausia. ; kad jis nėra jau toks gabus ar;

Darbininku Partija yra labai mokytas, bet kad jis yra teisiu-j 
singas ir geras žmogus. Mums į 
gaila dabar prisipažinti, 
mes baisiai suklydome.

Kai Dean Achesonas buvo j 104-th St., Chicago 28, III.
Kozeni'auskas — Romualdas;

14 Enterprise St., Brockton,;

Redakcijų darbininku unijai
1 kaip tik szitaip padare pernai. I 

‘ ‘ s darbininkai nusileido ;
kuris! Ponui Denham ir paskui apėjo

kriaueziu szapaj aplink ta “Taft-Hartley Insta- NEGARBINGAS

Shenandoah, Pa. — Gerai ži 
nomas, buvęs senas gyventojas! Szitie 
St ai i i s 1 o va s Y u ocn ūkis, 
kitados laike 1___  __ t
mieste, staiga numirė Mccha-Į tyma,” pastatydami kitokius j 
niesburg, Pa. Velionis ginies| pareikalavimus ir vėl straika- j 
Lietuvoje, atvyko iii czionaisį vo.
Imdamas da jaunas vyrukas.; Kita priemone, tai, .kad Tru-' 
Nevedąs. Paliko savo broli ; manas paskelbtu, kad mainie-: 
Jurgi Yuocnuki, nuo 330 W.jriu straikos sudaro pavoju vi-i 
Arlington Uly. Laidotuves in-įsai musu kraszto pramonei, ir 
vyko Panedelyje, su apiegomis ■ tada jis savo “Indžunkszina” 
Szv. Jurgio bažnyczioje dėviu-i uždėtu. Tada mainieriams ne- 
ta valanda ryte

susirupinusi ,nes vidaus reika
lai ne kaip stovi, partija buvo 
daug prižadėjus, bet mažai nu
veikus. Ir kas ta partija dar la-; 
biau gazdina, tai kad kituose; 
krasztuose, kaip Australijoje; 
tokie darbininku partija jau; 
buvo iszmesta.

Dar per anksti spėti kaip tie 
rinkimai eis, bet bus žingeidu . x x . ... , . ... ; planus. Bet tuoiaus Amerikostuos rinkimus sekti ir pamaty- „ x . , ., . , , .5 . Karo Sztabas pasiuntė du kati ka Anglai dabar mislina apie . , . . , . ...„ . ° , . . , „t. riszku laivu, kad parodžiusSocialistu, Darbininku Partija ... . ,............... . , , . . Amerikos galybe.ir kaip jiems patinka kai visa ~ ;. . Czia nereikia kokio labai di-1pramone ir visi fabrikai būva ... x . , x. .,... , delio proto iszrokoti ir supras- <po valdžios tvarka. . .... . .ti kas yra reikalinga del ap

saugos. Kai Amerika panaiki-
' na savo kariszkus laivus, Rusi- 

P A Q 11? T C T M A Q vis daugiau ir dauoiaa t0- 1 A d 11S L V? 1 Al A u kiu laivu stato ir gamina. Mes 
-------- ; tik du pasauliniu karu pergy

venome, bet mes per tuos du 
; karus mateme kad didžiausi 
; susikirtimai buvo ant mariu, 
buvo tarp kariszku laivu. Mes iJ 
ir sziandien negalime pamirsz- i 
ti kai Anglijos galingas ka-; 
riszkas laivas per tris dienas ir 

i tris naktis plauke be jokiu 
; szviesu ir be jokiu rodyklių,

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad;

ADMIROLAS

Krasauskas — Mečislovas; 
ir Elena, 4531 S. California; 
Ave., Chicago 32, 111.

Lasaitis — Konstantinas, 
Adele ir Konstantinas, .172.1 
Spring St., Racine, Wise.

Lauceviczius

niu mirszta. O vienas isz dvi- 
Žickus — Feliksas ir Amam deszimts žmonių Amerikoje 

serga szirdies liga.
Szitas daktaras nenori mus 

iszgazdinti, bet jis sako kad 
“isz tu žmonių kurie sziandien 
yra gyvi, gyvena Amerikoje 
szeszi milijonai mirė nuo szir
dies ligO'S. ” Jis saiko, kad ga
lima szita liga sustabdyti, žmo
nes iszgydyti.

Per pastaruosius dvideszim
ts penkis metus daktarai ir ki
ti mokslincziai jau daug daži- 
nojo apie szita. szirdies liga. 

; Naujos operacijos, naujos lie- 
j karstos ir nauja priežiūra daug 
’ tokiu ligoniu iszgydo.

ėdamas 
daktaru ir mokslincziu kurie 
susitvėrė draugyste kuri yra 
žinoma kaipo Amerikiecziu 
Szirdies Draugyste.

Szitos Draugystes darbas 
yra ir kiekvieno musu darbas. 
Ales nežinome kada ir musu gi
minėms reikes tokiu dakaru ir 
tokios priežiūros.

Už tai mes raginame visus

Žilinskas — Karolis, Augus
te, Algimantas ir Bernardas, 62; 
Silver St., South Boston, Mass. 
BALE Imigracijos Komitetas.

NEW ORLEANS, LA., Pa
nedelyje, Sausio (Jan.) 30-ta 
diena, laivu “General Hersey” 
in New Orleans atvvko szie 
Lietuviai Tremtiniai:

Adomaitis — Antanas, 
del, Colorado.

Andruszka—Peter, Ona, Al-j - . r * .
fredas, Irena, Reinhard ir Pe-i , -
tras, R.F.D. No. 1, Morrhead ' Szitas darbas yra

........    Antanas
PASITRAUKIA 11105 Sanford St., Rockford, 

Ill.
Lingvenyte —Else, 120 Wel

ls St., Scrantoų, Pa.
Lukoszius — Juozas, 1536 

82-nd St., Brooklyn 28, N. Y.
Naujelis — Juozas, Hedwig, 

187 First St,, Elizabeth, N. J.
Neveraviczius — Beatrice, 

ir Joanna, Brooks, Minn.
Orentas — Eugenijus, 1091! 59-th St., Miami, Fla.

Broad St., Hartford, Conn.
Petrukeviezius 

vas, Genovaite ir Silvia, 16 
John St., Amsterdam, N. Y.

Piešina —- Ona, 31 Folan; gis 
Ave., Norwood, Mass.

Povilaitis — Vincas, Moni-
i ka ir Antasina, 30 Robeson St., 
, Jamaica Plains, Mass.

Pranckcviczius —- Pranas,
15 N. 2-nd St., Philadelphia,

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir, stengtis kaip nors tuos Ko
munistus iszrauti.

Bet vietoj to, Amerikos Se
kretorius, visu musu atstovas

ir palaidotas butu valia straikuoti per asz- ne tik namie, bet ir po visa
iii parapijos kapines. A. a. Sta- tuonios deszimts dienu. Bet po svietą, vieszai ir be jokios sar-
nislovas buvo senas skaityto- tu asztuonios deszimts dienu, matos pareiszkia, kad jis buvo

Saules.” Amžina atilsi!; jeigu nebutu kontrakto tarp ! yra ir bus isztikimas tam jo ir niekam nieko nepraneszdamas,
„1... TA./ ‘ ; mainieriu unijos ir kompanijų, musu kraszto iszdavikui, Hiss-l už tai, kad jis vijosi ir tykojo ;

galingiausio karisz-'
Ir kai!

jas “Saules.” Amžina atilsi! j 
Graborius J. A. Valukieviczius ;
laidojo.

Girardville, Pa. — Nedelioj, 
6-ta valanda vakare, apie pen
ki szi nitai žmonių 
ant Szv. Vincento 
AI et in i o Va k a r i e n 
moterėles labai g 
skanius valgius padare ir visi; 
susirinkusieji skaniai pavalgo. 
Vikarai Kum Jeronimas J. 
Bagdonas ir Kum Jonas Biri
kus pagelbėdami klebonui 
Kunigui Mykolui Daumantui, j 
pasekmingai darbavosi ir vis
ką renge ir tvarkė. Klebonas 
Mykolas Daumantas, vikarai,

Mt. Carmel, Pa.
11'

Mo |

Arlauskas — Viktoras, Ale
na, Juozas ir Viktoras., 4128 
Troost Ave., Kansas City, Mo.

Barniszkis—Jonas, 520 N.E.

Bednarskas — Antonina 219
Sumter, SouthMecislo- E. Liberty‘S t.

Carolina.
Glaže — Ona, Andrius, Ju.r-‘

Arvvdas ir Birute, R.F.D.!»msu Aaitytojus stoti in talka
I No. 1. Mack, Colorado. |tieins d‘»'l>»ia‘kanls, dakta- 

Grauduszius-Kurtas, Nna,',aa,ls ir mokslams, kurie 
Jurgis. Herbertas ir Frieas, llj’ k°™> l’l icsz ta baisia szlrdlcs 
Hoover St., Coalinga, Calif.

Jankus — Mikas, Agota, Pe
tras ir Jonas, Rt. L Box 67, Jo
hnston, So. Carolina.

Karalius — Vincas, Ona Da-

į liga. Kai savanoriai ir darbi
ninkai ir darbisinkes ateis pas 
jus praszyti, kad jus prisidete 
prie to darbo, neatsisakykite, 
bet duokite kiek iszgalite. Va- 

St. Joseph’si-i113 Vasario (Feb.)
i Cathedral Tieetory, San Diego, P1™“ dicna> ‘‘S1 d'ideszimts 

Jonas, Stefanija,! Calif.
N. W., Washing-! Kosmalsky — Wladislaw,;

! Aleksandria, Marked Tree, Ar-11
r, • i i i in... ..., Kariaukite Priesž Ta SzirdiesRascziauskas — Juozas, Ire- Kansas.’ Į

na, 2930 N. Merrimac, Chicago' Mcskys — Juozas, P.O. Box!
34, Ill. ! 583, New Orleans 7, La.

Rimkus — Marelinas, 2551.1 Mileriene — Magdalena 34
I'W. 47-th St., Chicago, Ill. ; Ridgeton, Richrond lights., 

Radaviczius — Vytautas,] Maine.
| 3923 W. 83rd Pl., Chicago 29, | Pavels — Martynas, Greta,

III. ! Irma ir Petras, 678 Turk St.,
Salcziunas — Mari ja ir J no-! San Francisco, Calif.

zas, 195 Ames St., Brockton,; Poliakas—Eselis ir Ona, 936;
Mass. ; 15-th St., Boulder, Colorado.

Salomonaitis — Vladislawa, Pomeringiene — Sofija, 208;
4529 S. Hermitage, Chicag'o, Centre St., San Pedro, Calif.
Ill.

Savickas —Leonas ir Villiel- Besoit, Miss.
misa, 6406K Whipple St., CL1-. , Rutkauskas —. Augustas, 

■ ' .. Ą ' ■ .A'- ' -L K į .J •' if; u .. .< C . J, A $ ?_ ■

Pranenas — Stase, Elena,;
liesa. 8261 Kendell Ave., De-į lija ir Algirdas, 
troit 13, Mich.

Prockys — <
.1904 “R” St.,

asztunta diena.
4Atsidarykite savo szirdis 
savo kiszenius: Aukokite,

ui. Szitas iszdavikas Hiss, po Vokietijos 
prisieka pamelavo, prie Komu- ko laivo “Bismarko, 
nistu Partijos prigulėjo ir kiek tiedu galingi laivai susikirto : 
mes sziandien žinome, gal dar ; buvo nulemta visa karo eiga.1 
ir dabar priguli, visokius Svar
bius rasztus Komunistams isz- 
dave, buvo FBI policijos su
sektas, in teismą patrauktas ir 
pasmerktas. Szitokis žmogus 
yra musu Sekretoriaus drau
gas!

Ir Amerikos Sekretorius

tai mainieriams vėl butu vale 
straikuoti.

Trumanas dabar nenori kisz-; 
tis in ta klausima. Jis jau per i 

„ .. daug sykiu iszgelbejo LewisaParapijos i. ., , . . ,.isz labai kebliu padecziu. Szi-
1 .’SJ ta syki jis sako, tegu pats Lew- 
. J isas randa iszeiti.

Lewisui dabar butu labai ge-' 
rai, jeigu Trumanas insikisztu.! 
Jam nereikėtų prisipažinti, į 
kad jis turi nusileisti, kad jis' 
prasiszoko; jis tada visa beda czia negali pasiteisinti kad jis 
msetu ant Trumano ir ant vai-; neapsižiurejo, kad jis neapsi- feld buvo nubaustas už tai kad 
džios.

Per visus szitus straiku me- taip pareiszke gerai apsimisli- jie klysta, kad Laivynas ir

susirinko Mes negalime pamirszti kaip; 
Vokietijos “Graf Spei” buvo 
sutriuszkintas ant mariu ir. 
kaip Vokiecziai visomis galio-; 
mis stengiesi palaikyti virsze- 
nybe ant mariu.

O dabar Amerikos vadai 
drysta sakyti kad Laivynas nė
ra reikalingas. Admirolas Den-

Pennsylvania Heart Assoei- 
! ation, InCi, 106 Walnut St., 
Harrisburg, Pa.

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

:: Tiktai 151 ::

manstes prasiszoko. Jis szi- jis dryso visiems pasakyti kad

tus, tukstancziai žmonių per- nes, gerai viską supratęs. Jo sziandien yra baisiai reikalin- Ramanauskas — Kazimieras

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa-

maine savo peczius nuo anglių ! pasielgimas visiems mums sar- gas. Mes taip sakome kaip jis ; 
Ponia! in aliejų, gaza ar elektra! Jiems! mata padare, nes jis paniekino sake. _____________ _  ■ Pirkie U. S. Bonus


