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Laivynui Trumpa
61 METAS

Isz Amerikos Suimtas Vagis ANGLYS TEISME

UŽDRAUDŽIA KA
PITONUI KALBĖTI

Laivyno Virszininkas, 
Admirolas, Perspėja 

Kapitoną Crommelin

WASHINGTON, D. C. — 
Kapitonas John G. Crommelin, 
kuris jau buvo kelis sykius 
perspėtas ir paskui net nubaus
tas, pažemintas, vėl yra per
spėtas Admirolo Forrest P. 
Sherman. Jam dabar insakyta 
liautis kalbėjęs apie Laivyno 
Sztaba ar apie Laivyno virszi- 
ninkus.

Admirolas Sherman pasiun
tė labai asztru laiszka Kapito
no Crommelin virszininkui in 
San Francisco, insakydamas 
kad Kapitonas Crommelin 
liautųsi intarinejes Laivyno 
virszininkus.

Kapitonas Crommelin laik- 
rasztininkams pranesza kad jis 
darys kaip-ir dare, kalbės kaip

(Tasa Ant 4 Puslapio)

saliunus,

Ne Darbininkai, Bet
Unija Teisiama

HARRY BRIDGES
PRISIPAŽINSTA

Sustabdė Laivus Del 
Propagandos

Dvideszimts asztuoniu me- , 
tu vagis ir razbaininkas, 
Clyde J. McGinty verkia ir 
aszaras lieja, kai jis buvo su
imtas ir suaresztuotas. Jis 
dabar yra intartas už apvo
gimą vieno saliuno in Oak
land, California. Jis apvog
damas ta saliuna su peiliu 
sudure saliuninka.

Pilicij antai Jerry Dineen 
ir Sid Brown ji ežia sugavę 
laiko.

Saliuninko rankos buvo 
subadytos ir jo sprandas 
prakirstas.

Vagis buvo sugautas ir jo 
kiszeniuose policij antai rado 
isz to saliuno pavogtus pini
gus.

Dabar mes vis daugiau ir 
daugiau skaitome apie viso
kias vagystes. Vagiai tan-

kiaušiai taiko in 
nes jie žino kad saliuninkai 
paprastai daug pinigu turi 
ant saves. Tie vagiai daž
niausiai laukia kol saliunin- 
kas rengiasi bara uždaryti, 
kai paskutinis kostumeris 
iszeina. Jie tada ineina, pasi- 
praszo kelis alus ar sznap- 
sus, gerai apsižiūri ir tada 
iszsitraukia revolverius ir 
pareikalauja visus pinigus.

Tik ana sanvaite New 
York mieste, tokiems razbai- 
ninkams baisiai nepasiseke, 
kai jie neužmate kad tame 
saliune, kliube buvo du po- 
licijantai, kai jie norėjo ta 
kliuba apvogti. Vienas isz tu 
razbaininku buvo paszautas, 
o kiti du buvo greitai suimti 
ir suaresztuoti.

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Lewisas ir kiti mainieriu 
unijos vadai buvo patraukti in. 
teismą, už tai, kad 370,000 
minksztos anglies mainieriu 
nepaklausė teismo insakymo 
gryszti in darba.

Kai mainierys sako kad val
džia negali ji priversti dirbti, 
jis teisybe sako. Bet tik puse 
teisybes. .Valdžia ežia nieko 
neturi priesz atskira mainieri, 
bet priesz jo vadus ir atstovus.

Kai Lewisas sako, kad mai- 
nieriai jo dabar neklauso, kad 
jis jiems sako eiti dirbti, bet jie 
ne eina, tai jis yra kaltas. Va
das visados turi atsakyti už sa- 

. vo palydovus.
Jeigu darbininkai sudaro 

draugyste ar unija ir iszrenka 
vadus, tai tie vadai turi už vi-' 
sus tuos unijos narius atsakyti. 
Taip daroma kompanijose ir
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Bridges Patrauk
tas In Teismą 
Per Valdžia

Prezidentas Trumanas Paskirs
Amerikos Atstovą In Vatikano;

<9 —

Vengrija Puolasi Ant Amerikos 
Ir Anglijos Atstovu; Sovietai 
Neapkenczia Kapitalistu, Bet 

Myli Ju Dolerius

Pagerbia Sveczia

RAZBAININKAMS MOTINA BE PA-
NEPASISEKE GELBOS PAGIMDĖ

SAN FRANCISCO, CALIF/ 
— Harry Bridges, galingos,! 
intakingos ir Komunistu val
domos jurininku darbininku 
unijos Prezidentas teisme pri
sipažino kad jis insake savo 
darbininkams straikuoti ir lai
vus sustabdyti, Gruodžio Dec. 
treczia diena, 1945 metais. Jis 
taip dare kad praskleidus pro
paganda, kad Amerika grei-
cziau visus savo kareivius ir # ,
karininkus parsivesztu namo Norėjo Apvogti Saliu - 
isz Europos. na Ir Visus Žmones Sa-

“Ir man pasisekei ’ jis pasi
gyrė teisėjui. liūne; Buvo Sugauti

Szitas Harry Bridges dabar 
yra patrauktas teisman už tai 
kad jis buvo po prisieka paša- 
kės teismui kad jis niekados 
nėra buvęs Komunistas ar pri
gulėjus prie Komunistu Parti
jos.

Jis sako kad jis buvo gavės 
tukstanezius telegramų isz ka
reiviu, kurie prasze kad jis pa
rūpintu jiems laivus parva
žiuoti. Jis sako kad kareiviai 
jam buvo rasze kad nėra gana 
jiems laivu parvažiuoti.

Kai valdžios advokatas jo 
užklausė: Ar jis nežinojo kad 
Rusija tada labai norėjo kad 
visi Amerikos kareiviai iszsi- 
kraustytu isz Vokietijos? Jis 
pasziepdamas atsake: “Asz ta
da nežinojau, ir visai nepaisiau 
jr dabar nepaisau.’’

Pati Nunesze Gimusi 
Kūdiki Pas Policija

Nederlandijos Karalaitis 
Bernhard kuris valdo krasz- 
ta sykiu su Karaliene Julia- 

I na, ežia pasiszneka su Ponia 
Munoz, kuri yra Puerto R-ico 
Prezidento žmona. Karalai
tis buvo atvažiavęs in San 
Juan, Puerto Rico, kur jis 

i buvo iszkilmingai ir garbin
gai priimtas ir pavaiszintas.

VENGRIJA
INSIDRASINA

jie 
ne-

bi

LOS ANGELES, CALIF. ~ ~' ——
Ponia Mary Alice Durant, dvi- SOVIETAI IR KAPI- 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus ir keturiu kitu vaiku mo
tina, priesz laika pagimdė sa
vo penkta kūdikėli, kai nieko 
nebuvo namie. Ji ta naujai ir 
priesz laika gimusi kūdiki pati, 
bėgdama nunesze in policijos 
ofisus, kurie ji greitai nusivežė 
in ligonine.

EUDAPESZTAS, VENGRL 
JA. — Vengrijos Komunistisz- 
ka valdžia, dabar insidrasinus* 
inteike pareikalavima kad.’ 
Amerika su Anglija atszauktu. 
dauug savo atstovu isz to 
kraszto, nes jie yra szpiegai it! 
sznipai.

Amerikietis biznierius* 
Tarptautinio Telefono ir Tele- 
gramo kompanijos Vice-Prezi- 
dentas, trisdeszimts devynių 
metu amžiaus Robert A. Voge- 
ler buvo pasmerktas ant pen
kiolikos metu in kalėjimą. Jo

• pagelbininkas Edgar Sanders, 
Anglijos pilietis buvo pa- ■ 
smerktas ant trylikos metu in. 
kalėjimą. Du Vengrai buvo pa-

’ smerkti mirties bausme.
Vengrijos valdžia sako kad 

Amerika su Anglija dabar turi, 
daug daugiau atstovu negu tu-

1 rejo per kara. s
Matyti kad ežia Vengrijos 

valdžia nori užbėgti Amerikos 
į valdžiai už akiu ir Amerikos. 
' atstovus iszvaryti isz savo 
kraszto pirm negu Amerika 
juos pati isztrauktu. Nes jau 
dabar eina gandai kad Ameri
ka rengiasi nutraukti visus 

i santykius, su Vengrija. Angli
ja taip pat rengiasi padaryti.

Vengrai iszsigando kai

WASHINGTON, D. C. — Amerikos 
(U. S.) Laivyno Sztabas pasiaiszkina ir nu
siskundžia, kad trumpa pinigu ir už tai nie
ko negalima padaryti apie visus tuos ka- 
riszkus laivus, kurie yra dabar sukrauti in 
kelis uostus.

Laivyno Sztabas yra taip sukrovęs 1,972 
kariszkus laivus, kurie dabar nėra variuo
jami. Laivyno virszininkai sako, kad jie 
gerai žino ir supranta, kad tiek daug laivu 
sukrauta in kelis uostus sudaro pavoju, kad 
koks prieszas ant ju nepaleistu kelias sprogs- 
tanezias bombas. Bet jie sako, kad 
nieko dabar negali daryti apie tai, nes 
turi gana pinigu. ' *

i Tie laivai pastatyt kasztavo trylika
lijonu doleriu. Bet dabar tokius pastaty
ti kasztuotu apie $32,000,000,000.

Laivynas dar vis daugiau savo karisz- 
ku laivu krauna in tuos uostus, nes per 
brangiai atseina juos laikyti ant mariu.

Jau yra sudaryti planai kaip ir kur juos 
iszskirstyti, bet Laivyno virszininkai sako 
jie to darbo negali pradėti, kol negaus 
daugiau pinigu. ' j

Laivvnas pareikalaus $27,800,000 del to ^merika n“,e. visas
4 ' 11 o Lth n-i c* on nf'nlriiic’ Will

darbo, kad galėtu tuos laivus pertaisyti ir garij 

iszskirstyti po visus uostus. Tuos dykus 
laivus reikia nuolatos prižiūrėti, kad jie ne- 
surudytu ir nesugestu. Tam darbui reikia

NEW YORK, N. Y. —
Visi saliune kliube linksminosi 
ir baliavuojo, žiūrėdami in lo- 
szikus ir klausydamiesi dainų 
Greenwich Village kliube, kai 
vienas vyrukas atsistojo ant 
estrados, paleido viena szuyi in 
lubas isz savo revolverio ir vi- 

f

sienis pasakė kad jis su savo 
draugais neri visu pinigus.

Isz pradžios visi mislino kad 
ežia tik baikos, kad ežia tik lo- 
szimas; bet jie tuojaus suprato ,riv s;€.;!isi kiiip ;n„nna. be 
kad ežia jau po baiku! jokios pagelbos pagimdžius

Trys razbaininkai, gerokai kūdiki dar galėjo taip toli su 
iszsigere ketino apvogti apie iuo nubėgti pagelbos. Daktarai' — L" °”* ~.....  ** i ’ j x x x x •
szimta žmonių. Jie trys labai ja eozaminavo ir rado kad ji kaitomi Amerikoniszkai dedę- LOlVyilRS (131 tlJll SCptyillS SZlIlltUS tllS

deszimts viena laiva ant mariu, bet ketina 'iiaiszmes i5z savo Pasato 
! tiek Vengrijos atstovu, kiek Ji 
i turės parsitraukti isz Vengri- 
j°s, <

TALISTU DOLERIS
MOSKVA, RUSIJA. — Mos 

ne taip daug skaitome ir nela
bai gilinosim in ta Rusu-Kinu 
sutarti, nes visi mes gerai ži
nome kad tokios sutartys tik 
tiek vertos, kiek Rusija nori 

i Kūdikis pakriksztytas Em- ia^invertinti, 
manuel. Daktarai sako kad jie 
mislina kad kūdikis gyvens.

Bet kas buvo žingeidu pate- 
minti ir pastebėti, yra tai kad 
Kremlinas prižadėdamas Ko
munistams Kiniecziams pasko- 
imti pinigu, pareikalavo kad daug darbininku ir daug pinigu, 
tie pinigai butu rokojami ir

szimta žmonių. <
ramai buvo ineje in ta kliuba, yraSveika ir kad tas nuotikis riais!

k Kas ežia dabar darosi, kad
■J ' Kapitalizma prakeikiantieji palaikyti tik 652 szia vasara.

; Pirkie U. S. Bonus Sziandien!. (Tasa Ant 4 Puslapio) ( . (Tasa Ant 4 Puslapio)

buvo pasidėję savo paltus ir jaį sveikatos nepakirto, 
atsisėdo prie vieno stalelio, pa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

liomatinius santykius su Bul- 
ja. Vengrai nenori kad 

Amerika panasziai ir juos nu
baustu, ir už tai jie dabar nori 
pareikszti savo nepasitenkini
mą pirm negu Amerika taip 
padarys.

i Jau dabar matyti kad Ang- 
I Ii j a rengiasi atkerszinti Vėn- 
I grams už toki pasielgimą. Ang-
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Kas Girdėt
•žmogus pasini in o duoti ketu
rias kvortas savo kraujo, jeigu 
kas jam suras nors kelis kam
barius pasirandavuoti.

Jau laikas pareikalauti pil
nos apyskaitos isz visu tu . ,1 • . . i home valstija
krasztu kuriuos mes sziandien v .i ra nu, pargrvzusinremiame ir gzelpiame. Mes .. . " . r • •1 . . mokinasi, mokyklos virszinin-
Anglijai bilijonus doleriu siun- p „ • , .. . ' n i i • •& d v. . . ka§ iszleido insakvma kad jei- 
cziame. O Anglai mažiau skiria 
del apsiginklavimo ir daugiau 
del savo žmonių paszelpos ne
gu mes.

Vienoje mokykloje, in Okla- 
kur daug vete- 

ka r ei vi u

gryžti in savo darbus, bet kad 
mainieriai dabar jo neklauso. Iii 
Tik mažas ir durnas vaikas to-

vykti pas mirs Amerikon, jiems Į

ten, kur juos priims, arba pasi-' . J . 1 kioms pasakoms klausytu. ; likti Vokietijoje neribotam lai-; 
Mainieriai negryžo, už tai, kad kui. 
jie žinojo kad Lewises, nenori, 
kad jie gryžtu! Lewises lik no
ri 
bausmes kuri buvo ar bus ant

KATALOGAS Razbaininko Mergina

Amerikos karos sztabas da
bar stato daug- kariszku ero
planu del užsipuolimo, bet la
bai mažai mažu ir greitu ka
riszku eroplanu del apsigyni
mo.

gu kuris mokinys neateis in 
mokykla jis ant. rytojaus1 turės 
atneszti pasiteisinimo laiszke- 
li. ant kurio jo žmona turės pa-1 
siraszyti, taip kaip paprastai 
vaikams insakyta atneszti 
raszteli nuo tėvu.

I

gali Imti jokios abejones, 
isz tos mes turime jiems pag(

su musu pareiga yra 
jiems pagelbės ranka

Hartley lustą tymo” ir už tai. 
visa beda meta ant paežiu mai- 
•nieriu.

Ta. visi

ame tuo reikalu gavo laiszku 
naujakuriu ir senu Amerikonu 
visi pripažinsta, kad i 
begalo svarbus ir reik 
visu paramos ir talkos, 
keletas isztrauku isz 
atsiustu su aukomis ir

Sztai 
laiszku

Daug musu'karininku labai 
drąsiai szneka ir sako, kad 
Amerika ir sziandien yra ga
linga, bet. tos galybes niekur 
nematyti. Mes buvome pirmu
tiniai savo kareiviu paleisti po 
karo, mes savo kariszkus lai
vus apleidome, savo armijas 
sumažinome, ir dar dvasiai 
szvilpaujame.

Eina gandai kad Sovietu 
Rusija jau isz tikro rengiasi in 
kara, kad Sovietai rengiasi už
sipulti ant kurio kraszto Eu-1 
ropoję. Jie dabar gamina, ir į 
stato daug kariszku eroplanu.' 
Kdriszki eroplanai labai grei-- 
tai isz mados iszeina, nes vis I 
jszranda. geresnius ir greites
nius. Tai jeigu Rusija nesi- ; 
rengtu in kara., tai ji tiek daug 
tu eroplanu dabar nestatytu.

Automobilius

Viena susietka savo susiet- 
kai nusiskundė, sakydama: 
“Asz tikrai žinau kad mano 
i yrąs nėra man isztikimas, nes 
nei vienas isz mano vaiku nėra 
in mane panaszus. ”

. onas: “ Asz nenoriu dau
giau gerti, nes paskui neteksiu 
j/roto.”

(Joniene: “Bet. Joneli,, kas 
tau rupi? Tu negali parnešti to, 
ko tu niekados neturėjai.”

In Memphis, Tennessee, te
ari o savininkas nusiskubino iri 
t dora pasiskolinti piela kuri 
ge 1 jži pjauna. Vienas vaikas, 
1 e turėdamas in ‘.‘Moving Pik- 
cziėrius’’ užsnūdo ' ir; užmigo. 
Ir kaip ten jo galva.insisprau- 
c e tarp krieslo geležų. Reikėjo 
ta kriesla beveik per-puse per
pjauti pirm negu' buvo galima 
■\ aiko galva isžtraukti.

Spėjama kad Rusija pulsis į 
ant kurio kraszto Europoje, j 
kur randasi visokiu fabriku ir 
maszinu. Tokis krasztas galėtu 
būti Finlandija, Yugoslavija, 
Berlynas ar Iranas.

Kai tvoros braszka ir kai 
kinkos dreba, kai szaltis nosi 
gnybia, mes visai nesirūpina
me sziomis dienomis, nes mes 
gerai žinome kad automobilius 
garadžiuje prasistarduos, pra
dės uszti kai tik mes paspausi- 
me guzikeli. Ir mes žinome, kad 
už keliu minucziu musu auto- 
mobiliuje bus szilta ir smagu, 
nes tenai mes turime gera szilu- 
ma.

BALF 132 skyriaus pirmi
ninkas J. J. Liudvinaitis tarp 
kitko raszo: “Praneszu, kad 
szio skyriaus susirinkime, 1950 
m., Sausio 26 d., svarstant 
Tamstų atsiszaukima 600 Lie
tuviu gelbejhno reikalu^ pada
ryti szie nutarimai: 1—Kad 
tuojau pradėti ankn rinkimą. 
2—-Auka rinkiniui panaudoti 
tamsta*prisiųstus auku rinki
mo laksztus, kurie skirstomi 
nariams ir talkininkams,” Va
dinasi, Linden, N. J., jau pra

Juozas E. Žemaitis isz Mill
bury, N. J,, .raszo: “Tai 
dži a u g’s.minga s ga i 1 ėst ingumo 
uždavinys. Garbe BALF Cen
tro Valdybai ir jos pirmininkui 
Kan. Dr. J. B. Koncziui.”

Kun. Juozas J. Matutis isz 
New Britain, (bun., raszo: 
“Praszonie priimti New Bri- 

prižiurati ’siai bijojomes szalczio ir szal-j taino. A L. T> skyrians phTOa

Los Angeles mieste mažas 
szunytis, turbūt buvo labai su- 

■ pykęs: jis inkando policijantui 
■ in koja, kuris buvo atėjės jiešz- 

1. oti vaiku kurie neeina iri mo
kykla, paskui jis inkando mo
kyklos virszininkui in koja; 
kai buvo paszautas žmogus ku
ris szunis gaudo, tai tas szuny- 

' tis ir jam inkando in koja.
Paskui dar. ir to nebuvo gana, 
jis dar vienams sztoniinkui in-. 
kandojin koja, -pirm: negu! bū vo 
sugautas. ■ y V

■> . r ' ■ i .. ■-! r

Lon done J barberiai j imdavo 
tik pusiau tiek’ už y apkirpimo 

;' pusplikiu,; bet ..dabar jie? sako 
kad visiems bus lygiai.; Jiė; pa< 
siaiszkina- kad ; tie y pusplikiai 
baisiai supykdavo kad J jiems 
buvo pasakyta Jkad y jįbrhsjtik

■ pusiau-'kasztubs. • Jie* vis*užsi
spirdavo pilnai užsimokėti.

Bet mes atsimename tas die
nas kai automobilius buvo kaip 
niekausas mulas, kuris nei 

Amerikos valdžia dabar jau žingsnio neženge nežiūrint 
visai nesitiki prieiti prie ko- kaįp mes jįe kalbinome ar su 
kios sutarties su Rusija. Sutar- į botagu daužėme, 
tis nieko nereiszkia, jeigu į «

r ; Anomis dienomis, mes bai-mums nevalia pasiunsti savo ;............ . ’.
atstovus in Rusija , ....
kad Sovietai laikytųsi tokios : nos’ nes aiitomobihus uzszalda- auka transportacijos iszlai- 
sutarties ' vo ir isz-vietos nei nekrusdele- doms Be t() tnrime vilti> kad

•_ __ davo. Paspauzdavome guzikeli netrukus-pavyks musu koloni-
Eina gandai, kad Stalinas Iir sukalbedavome maldele; bet; snkelti daiTgiau tam s va r- 

nori susitaikinti su Yugoslavi- jta maldele nieko nerėkdavo,piam. reikalui.”
jos Tito. Jis reikalauja kad Ti- automobilius buvo toks ty- Kitani laisZ/ke sako: “Malm 
to sugrysztu in Rusijos Taryba į *US kaiP nabaszmnkas! Reike-. nekile priimti/czeki. kaip anka 
ir liautųsi puolėsis ant Sovie- { davo lsz^rtl lr ta mzina sukti,! transportacijos iszlaidoms -.tu 
Tu Unijos. -Stalinas jam pave-1lr sukt1’ visa litanija atbulai> j>p,kn;kurje A.yks in Michigan 

atkalbėti. Bet tas biesas auto- valstybe. 'Auka iriai) induota 
mobilius nesuprato tos musu li-1 musu Szv. -,• Onos I draugijos,

i New Britain, Conn.
karszto Lietuviu Tremtiniu Draugi- 
paskui- ja Newarke, N. J.: Iszgirde 600’ 

laukdavome kol tas inžirias su-1 Lietuviu pagalbos ; szauksma, 
szils; tada mes vėl su maldele t nejau, sukrutome ii- surinkome 

Czekai gavo paragauti tikro ; ant lupu paspauzdavome ta . $75.00ą transportacijos reika- 
• Sovietu vaiszingumo. Ana va-1 prakeikta guzikeli, ir “Aleliu-1lams. Praszonie inteikti BALF 
sara Sovietai parsikvietė Cze- ja” suszukdavome, kai tas in- Centro Valdybai. Pareiszke 
ku sportininkus in Moskva. Jie žinąs pradėdavo dejuoti! Juozas Kungis, inteikdamas. 
tuos, sportininkus .-nusivežė su i Bet.sziandien, visai kas kita! . l;AIJE A- S-

puikiu eroplanu, jiems parnpi-, Su visokiais aliejais ir kitais 1 l‘<,c7-ioknl- 
no puosznius kambarius ir juos kvarabais, musu automobilius 
labai poniszkai pavaiszino. So- majoniai ir smagiai ims urzge- 
viėtu laikrašzcziai daug raszė ; tį į.aį mes paspausime ta 
ir gyriesi kaip gražiai jie pri-' 
erne ir pavaiszino,tuos- Czekus
sportininkus. Dabar Czekoslo- tOifiobįlyje szilta ir smagu, 
va-ki jos valdžia gavo bi 1 a už vi- j 
sa ta pąvaiszinima. Ir. to nega
na, Sovietą i-in sako: kad Czekai 
■turiI už .visa. į ta payaisziiiima 
(užmokėti I su Amerikos dole- 
riais, 1.!“ / - I -

imtu sutverti Balkanų Fėde
racija. Jeigu ežia yra. kiek tie-1 .. . . , . ., .,o. ,. . ‘ .. .tamjos, ir vis tylėjo!sos, tai {Stalinas jau nusileidžia
jis kaip tik tokia Federacija Mes užpildavome 
buvo uždraudęs Bulgarijos Di- vandenio ant inžino ir 
mitrovni x ■?

Vienas vyrukas per paczta 
pirszosi savo mylimajai. Jis 
kas. dien per du menesiu rašky
davo jai laiszkus. Po dvieju 
< nenešiu ta jo mylimoji iszteke- 
jo už pacztoriaus kuris jai jo 
laiszkus kasdien atneszdavo.

South Carolina valstijoje 
vienas žmogus apskundė savo 
k kmyną. Teisme jis pąsiaisz- 
kino kad jo kaimyno kiaules 
tokia smarve sudarė kad jo 
ii ikrele negalėjo pasikviesti in 
namus savo kavalierius.

New York mieste ’ vienas

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

No. 103 vbidelota, apysaka;
No. 102 Prakeikta, meilingas' 

kriminaliszkas apraszymas,; 
202 puslapiu. 35c.
isz pirmutines puses szimtme-l 
ežio iszimta isz Lietuviszku už-' 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis),į 
talpinusi sekanti skaitymai:; 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo į 

į ba ka negalėjo savo liežuvio į 
I sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- į 
linga ypata galybe meiles, Ra- 

; ganiszka lazdele, Boba kaip ir j 
; visos bobos, teipgi juokai, ro-; 
dos, trumpi pasakaitymai ir t. į 
t. 52 puslapiu. 15c.

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

i No. 112 Trys apysakos apie! 
į pinigai galva-žudžiai, Ražan-; 
: ežius iszgelbsti nuo smert, Szv. i

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

szito Katalogo.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargšzo, Geras Medėjus. 
15c

Duktė 
tuvos.

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti ])inigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde- 

: lis, Gudras Piemcnlis, Isz ko 
susidaro Anglis (su paveiks- 

i lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
i mai, Eiles, Kokais budais ap- 
I gavikai apgauna žmonis, Prie- 
; tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
! Paveikslai. 15c.
i No. 176 A-Bc-Cela arba pra- 
į džia skaitymo ir raszymo, del 
; Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176V2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal- 

: du knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
i Apdaryta in celluloid.444 pus- 
; lapių. $2.50.
; No. 194 Trumpas Katekiz- 

No. 142 1 rys istorijos apie paga] iszguldima Kun. Pi-

Dvideszimts trijų metu 
amžiaus Liboria Palmeri, 
nare Sicilijos razbaininko 
Salvatore Giuliano gaujos, 
buvo suimta ir nugabenta in 
Palermo. Szitas Salvatore 
Giuliano razbaininkas su sa
vo palydovais drysta net ir 
valdžiai prieszintis ir krasz
to armijai kelia pastoti. Jie 
slapstosi Italijos kalnuose 
ir paskui isz pasalu užsipuo
la ant žmonių. Jie giriasi, 
kad jie vagia nuo turtuoliu 
ir paskui szelpia biednus 
žmones.

Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos i 
apie Ranka apveizdos, Nedae- į 

į jusia žudinsta, Paskutine vale, 
' motinos, Pakutninkas, Ar pa-j 
j szaukt tęva zokoninka Berną-j 
dina. 61 puslapiu. 15c. į 

No. 145 Trys istorijas apie 
Kristupą, Juokingi szposelei,; Velniszkas malūnas, Kaip stu- 
Kaip traukt giliukningai eini- ■ dentas lojo o maluninkas pabe- 

L go, Stebuklinga puodą, Daine-
15c. I

liauskio, su nekūrais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal- 
! vari ja Viesz. Jezuso 
j 10c.
I No. 197 Graudus 
j arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. AĮu-

i su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
Senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda.25c. /.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 

istoi įjos apie j fęrisįuso> peraszyta i’sž ■ gro- 
matos rastos grabe musu iszga- .

; rytojaus Jėruzolime. 10c. -
No. 200 Eustakijuszas. Isto

rija isz pirmutiniu amžių krik- 
_ szczionybes. 128 puslapiu. 35c. 

istoi jos No. 201 Istorija apie Amži- 

1’iek už na ^•vcl‘‘1, -Jo kelione pms-vieta 
' _ ir liudymas, apie Jezu Kristų.

20c.

Kristų so

Verksmai 
prie Ap-

ki ir kiti szposelei. 20c.
No. 119 Keturios istorijos i le*- 47 Pn^piu. 

apie Garžia Haremo nevalnin- No. 146 Dvi 
ke, Luoszis, Viena motina. Vai- ; Auka Nihilistu, 
l<ncziu plepėjimas. 62 pjis." 15c.JV^ios nakti. 61.

No. 120 Dvi istorijos apie ! 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
mimo. 58 puslapiu. 15c. i 
• . r ' ' ■ - . • ; I

. No.-123 Septynios istorijos į 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 

į Kolera,'Senelis,- Vargo sapnas 
ir pasaka, apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu, Peleniute ir 

į Du. Brolius. 60 pus. 15c.
No. 128 Dvi istorijos apie

/ Valdimieras ir apie Bedali. 44 Kajimaš, Drūtas Petras, Nuo- d 
sako: / ‘Del gelbėjimo 600 Į pnsiap-ra. 15c; .G2 pl,sIa|liifcįį

‘ No. 129 Keturios . istorijos:; No. 153 Trys istorijos apie 
Majoro 

Keliautojei in Szventa žeme, duktė. 62 puslapiu;. 15c..
Beda, Tamsunus prigauna. 58: No. 155 Szakinis . Nedoras 

11,11,1 puslapiu. 15c.

Stebuklas k u- j, 
puslapiu. 15c.', 
istorijos apie. 

Joną ir Alena, Pavojinga klai-i. 
da. 45 puslapiu. 15c.
' No; 150 Keturios 

i apie Duktė akmenpriaus, Kla..
ra, Nuspręstasis-, Ant kiek už-, 
laiko-moteres paslaptį. 61 pus. j. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos, a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tanias, Varg
dienis Jonukas .karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos ■ apie

No. 148 Dvi

Kitokios Knygos

No. 178 Tikriausias Kabalas 
arba atidengimas pasįapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c..

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszraokejimo 
pinigu ligoniams. 25c. .. x.

No. 181 Kvit u y k ri y g u t e 
draugystėms, del kaperiams 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c. b

!.Lietuviu siunėziu nors 'maža i 
stebuklinga guzikeli, nežiūrint-iP’ka.^ Praeitis-parode, kad K. Ęet,virtas prisakymas Dievo, Gailuti, Du broliai, 
kaip szalta lauke. Ir dabar au- ^ucz’nskas Vrisuc>met isz pir-

nes.4nuju-atsiliepia, kada BALF’as RoJti Tnrncnnnc: nr^nnnn 
peczius tuojaus rtius szildina. Pi’^zo kuriam nors reikalui 

. paramos, ir talkos. / •
J. Saladka isz Lowell,-Mass., 

—^Juozas'; kiek galėdamas: pri-
. • , , >. si deda pagelbėt i \ Lietuvams

Dabar automobilyje,- kaip :Trt,ntinimWklld kuodaife.-.
■!.si a ju galėtu atvykti irinsikur- 

£0 ti Amerikoje.;
Tremtiniu ■ Naujakuriu Ra

telis, Cambridge, Mass., raszo: 
Tuojau ėmėsi darbo ir parinko 

~ auku naujakuriu transportaci-
Ūkininku Transportą- jai apmokėti. Aukojo szie: V. 

, , Kasinskas $5.00; P. Kirstis;
CljOS Iszlaidoms ApmO“ $1.00; B. Paliulis -$1.00; J. Am

brazaitis 50c.; S. Pilkoms $l.;į
<■ C. Daukantas $1; B. Dzekons-, 

kas $1.00. Prie pirmos progos
Sziuo žada daugiau auku parinkti, j

In BALF Centro raszt., daž- , 
nai ateina naujakuriu ir senu 
Amerikiecziu, kurie, nors ir į 
nedidelėmis sumomis aukoja 
tremtiniu transportacijos rei-į 
kalams, bet visi supranta rei
kalo svarba ir aukoja tam tiks-1• 1 lui kiek iszgali. Visi nuoszir-;

Lietuviu džiai atjauezia.

Ne taip buvo pirmiau, kai. mu
su kojos suszaldavo ir rankos 
sustirdavo nuo szalczio.

Albanijoje neramu. Žmones 
įima • drasiai -.ir;;vieSŽai V Komu- 
histams ir Sovietams priėszm- 
tis. Jie pasidrąsino isz Yugo
slav! jos pavyzdžio. Komunis
tas Premjieras Hoxas yra isz- 
važiaves in Maskva. Jeigu Al
banija nusikratytu Sovietu 
Rusijos tai tada jau butu visa! 
eile krasztu prie Viduržemiu į 
Juros, kurie yra Rusijai prie-; 
szingi.

pas Dieva už pecziaus;. ir szil
ta ir smagu. Musu vaikai nieko 
nežino, apie tuos automobilius 
kuriuos mes vairiavome kai 
mes buvome jauni ir durni.

keti Vajus
BROOKLYN, N. Y. — 

-metu svarbiausias BALF-o už-;
Kai szita skaitysite tai gal davinys yra apmokėti 600 Lie-; 

mainieriu straikos jau bus už- tuviu Tremtiniu transportaci- 
baigtos, jau bus arba mainieriu jos iszlaidas nuo uosto iki pa
laimėjo,ar gerai užsimokėjo už skyrimo vietos Amerikoje. Sa- 
savo prasiszokima. Bet ne pro kome svarbiausias uždavinys; 
szali ir dabar pažymėti, kad . del to, kad nuo BALF-o pajie- 
Lewisas visa szitu straiku kai- ' gurno tas sanlygas sutikti, pri 
te užmėtė ant mainieriu. Jis sa-1 klausys tu 600 p 
ko, kad jis insake mainieriams . likimai;, jeigu jie negales at-.

Žydas ir Du Drangai. 136 pus/ No..202,Navenfl, Stebuklin-
,, No.,132 Trys istorijos apie j lapių , 2ūe. . . 'go - Medaliko Dievo Motinos '
Angiomas isz Valenczijos, Ko- No. 158 Keturios istorijos joc.
ke, Luoszis,Viena motina, Vai-: ąpįe Kapitonas .- Stormfield 
kueziu plepėjimas. 62 pus. l-5c. danguje, Pabėgėlė,' Kįasgi isz-j

I:ll> žnas daigtas turi savo vieta, Ka tyre, Prigautas vagis. 60 pus. ’ 
pasakė katras paeziuotas. 76, 15C. 
puslapiu. 20c. >

No. 133 Dvi istorijos
Neužmokamas žiedas, ir
Drhta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika Žvake,
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c mirimą, saule, menesi,

'! No. 160 Keturiolika istori-

No. 203 Knygute, Tretinin- 
k in Seraphiszkas-.Officimm 10c

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950'im, 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.aPie ju apie Po laikui, Onytės lai- 

apie me, Per neatsargumu in balta 
15c vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 

apie pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Del pirsztiniu, Apie 

žvaigž-
No. 138, Keturios istorijos: des ir kitus dangiszkus kunus, 

Irlanda, Robertas Velnias, Me- Meszla-vežis, G ra pas apie Eg- 
Skripko- ki, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
ponu, 78: Puiki pasiskaitymui knygute.

100 puslapiu. 25c.
istorijos No. 16’2 Trys istorijos apie 
Lietuvos Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
pasakoji-! Protas ant proto, Keletą trura-

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti t)K 
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.

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu-

dejas, Kai]) Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka, 
skausmai, Mocziutes 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti- ' Pa pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
ne szalna. 64 pus. 20c. j.— --------- ------------------- -—

No. 141 Keturios istorijos Sieniniai Kalendoriai, 23% siusti vien tik ant szio 
apie Kalvi Paszkuį, Atsitikimas į coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 
senam dvare, Geležinis vyras, 35c arba 4 už $1.00. Adresas
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. “SAULE” Mahanoy City, Pa. Mahanoy City, Pa.,

adreso:
i SAULE PUBLISHING CO
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“SAULE ” MAHANOY CITY, PA,

Nebalta S ir ne kitoms panaszioms mano 
draugėms.

C! A U L U T E atsisveikinus j. 1
giedra dienuže nuvarsavo 

visa platuji dangaus skliautą 
raudona spalva ir pasislėpt 
1 u r ten už kalnu.

Pabudęs po dienos karsz

Pinigu jums! Ar daug?

Į Jonas vėl pažiurėjo in ja, 
! paskaitydamas jau ulyczine 
Į verge. Tu vergu sziąndien Bu
enos Aires miesto ulycziose 

< ziili vejalis lingavo szalimis ! ranjasj daugiau negu kada bu- 
ulycziu bežalinojancziu medžiu ! 
szakeles. Nutilo paukszcziai, Į 
] a pirma teip linksmai cziulbe- 
jo medžiu virszunese ant juros 
kranto. Tik ten 
miszkuose sustaugė 
vėl tyla.

Turtingo miesto,
Aires miesto, ulycziose žmones 
tarytum biteles- maiszosi ir 
szian ir ten: vieni gryszta isz 
: nukaus darbo namo, kad atsil- 
f eju's ir vėl prisirengus in ryto- < fare 
.'aus darba; kiti, nusibodus dy-Į __ Gerai. Einame ten, in
kiems paloviuose, skubinasi ei-jSO(Į;u 
na, važiuoja in puikius vasari-Į 
nius miszkus, teatrus ir kitas j 
smagias vietas.

' vo garsiamjam Sodome ir Go- 
moroj. Vienok Jonas insižiure- 
jes, nusprendė sau, kad ji nėra 
tokia verge. Ji jauna, , jos vei-

vilkai ir

Buenos

besileidžianti saule.
— Gerai, jeigu sutiksi su 

mano reikalavimu, tai duosiu

Per Rosos kuria perbėgo szal- 
ti sziurpuliai.

— Sutinku, nedrąsiai pra-

praslinks naktis, užtekės ir 
mums laukiamoji saulute. Tik

pasimatyti su ligone. iszsiemes isz kiszeniaus
Rosa, padekavojus Jonui Į szimt pesu padėjo* ant 

nusiskubino iii vidų. Neužilgo staliuko ir tyliai iszejo. 
ir patsai Jonasfstovejo szale li-- ryj miesto, puikaus li
gones. Matyt, piriniaus buvusi Į saus miesto isz invairiu
stambi, graži ir maloni, szian-Į namu ir svetainių eina linksma ; 
dien apleista ir daugiau pana-: muzika, mvairios dainos, gro- 
szi in lavona, negu in 
žmogyste. Palengva Joną 
emes jos ranka ]iakele ir

tai! neveliju eit in szias uly 
ežias parsiduoti save visai ne 
pažinstamam vyrui už pinigą 
už ta suvalkietes popieros ga 
bala. Ne Rosa, ne! Tu isz|)ildy- balsu užklausė: 
si mano praszyma: paaiszkinai Į _ Ar labai jaueziates, žmo- 

. i 'savo gyvenimą. Dabar asz no-inelei blogai?
reezia ir pamatyt ta gyvenimą. ! Ligone pramerke akis |vg.

— Bet kaip? Tarė nustebus

dvide- 
mažo

puikiu

inorėjo ka sakyti, bet smarkiai

kiausi mamai, kad einu darbo : va nusuko in tamsiaja puse. Jo- 
jieszkoti. O dabar asz parei-Įna,s pastebėjo ja bemirsztan- 
czia.su.... ežia ir pratarė:

Tai niekis, pastebėjo
Asz mokėsiu apsieiti.

Jonas.! Rosa, buk drąsi,, ji, jau
mirszta! į

Rosa, tartum beprote, prade- i 
jo dailai sutaisytus savo plan- • 

ir, nesą- ■

ežias

Pakilęs sidabrinis menulis 
linksmai žaidė su tyliom juros kus rautis nuo galvos 
banguotom ir su alpu medžiu Į vu balsu szankdama, krito ant , 

Vejalis sukinosi po ty-i keliu szale mirsztanczios moti-! 
veik pustuszczias uly- nos. Maži vaikneziai, kurie ki- Į 
Jonas ir Rosa, sėdėdami toj lovoj ramiai miegojo ne-| 
obiliaus užpakalyj,’ va-! sapnuodami, kad j'ie liek nasz-i

žiuoja ir mausto. Rosa mansio laicziais, alkio ir szalczio glo-į 
i 1apie motinėlės ir broliuku liki-Į 

ma, riszo su visu c ._ ’ L_LA.. 
gyvenimu.

Neužilgo sustojo Rosos nuro
dytoj vietoj. Tai buvo vieta ! Jonui'bežiūrint in 1a baisia ! 
Pietų Amerikos sostapilio, i darbininku gyvenimo tradici-i 

Į penkis, bet duosiu deszimti pe- j Buenos Aires - miesto dalyje Į ja., nuriedėjo kelios aszaros per
— Gera vakarai. Jus, jus Į su; jeigu tu sutiksi. Tiesa, tu , Bnente Alsina, tamsioje ir be-Į rustu veidą,bei greitai prany-

stovit teip nulindo. ■ sutikai pirmiau. Dabar mudu Į veik menkai apgyventoj uly- j ko aszaru ženklia jo akyse ir jo
Jonas- pamatęs jauna,- gra-f randamos dviese, atskirti nuo Į ežioje, prie vieno isz lentų su- szirdis prisipildė kersztu priū

žia nepažinštama mergele; di-į visu aklu, juodos nakties tam- i kalto namelio, 
džiai-iiustebo isz jos tokios ne-ĮSojp. Malonėk man pasakyti ■ Rosa, iszlipus 
paprastos drąsos ir atydžiai te-! kimi, delko prasžiai mane th ' Pasako: 
mijo in ja. i pelikių pesin ? Ar seniai teip! I ai szita

— Kodėl-i h mane teip žiu-| užsiimi prasžinet po szias uly-i1110 asz gyvenu.
ri? Lyg nusisziypsodama.prabi-Įvzias ? Kiek turi meln ? Ar triri ! y-Gerai. Tu eik in vidų vie 

tėvus? I na ir nėnilsiduok ka noi
Rosa iszk;irto tylėjo. . Jos ' hanti a])ie mane, o asz tuo, 

akyse n-)ateseulidėlis,/gediiigas. skani bysu in duris ir norėsiu ttroszkusieins- -vilkams; Jisai 
liudėsis. Vėliaus sako: . .. '

■ ’ ■ . ’ . . i

. — Ne. Tu -pirmutinis; eisi; 
kuriam asz pasidaviau. Alano 
tėvelis jau bus ttio motai, kaip, 
yra miros. M irus tėveliu,. mes 
likom sunkiame varge. .Mama 
isz to-nerimasties Miliniai ;!])- 
sirgo. Ji seniai jau nopasikelia 
isz lovos. Asz esu vyriausia. 
Turiu,da viena-,sesute ir tris, 
mažus , broliukus. Ririhiaus

Rosa ir Jonas susėdo sode 
ant nuoszaliai esanezio suolo.■ %.
Rosa ka ta labai keisti) mausto.

Jonas, jaunas vaikinas, sfo-i jį mausta, kad už 1a pinigą
vėjo prie nlycžin- kampo ir kaŽ S nž, susi valkiojusi popieros ga- 
kur, po kokius miglynus ■ no- i |)a]a parsiduoda nepažinsta- 
aiszkiom mintimis klaidžiojo. I niam vyrui, kuris atims jos 
Jam nepastebimai priėjo prie ' jaunyste.
jo: apie septyniolikos metu am-: _ Gerai, Rosa, kalbėjo Jo
ciaus mergaite ir nedrąsiai; nas. . Asz tau pažadėjau duoti 
matare:

! bojo nuo sesėms riksmo subudę Į 
darbininku pradėjo szaukti: “Mama! Ma-1 

myte!” Bet motina jau neatsi-

nedrąsiai

namas, kuria-

lfi-TO VASARIO
ATGARSIAI

T) i e u

ir praūžė, pamokslininkai pa-

Bet kas mus labai maloniai 
nustebino tai kad ir nelietu-

Pirmutinėje vietoje mes tu
rime paminėti Shenandoah 
(Pa.) miesto laikraszti ‘E. H.’ 
Sziti laikraszczio redaktorius

pa-' užartavojo Jono kerszta: Jis ,'1'' y* ■ paskvre visa savo redakcijos
lotu! pasirvzo būti ne permaldauja-! .... j straipsni paiaszytiapieLietu-

/ , . . . .. . ’ inavo, laikraszlminkai savoi . .. . r . „ ' • •1— 1 ■1.................................... - 1 ■ va ir Lietuvius. Jis trumpai ir
sumaniai paminėjo Lietuvos 
garbinga ateiti, szios dienos 
liūdna likimą ir ateities vilti.

Į' Mus nustebino kad svetimtau: 
t is tiek daug žino apie Lietuva 

i ir Lietuvius, ir kad jis musu 
pama- ne]emfa įr liūdna likimą taip 

atjauezia.
Paskui, tame paeziame to 

Į laikraszczio numeryje buvo vi- 
Į sas puslapis apie Lietuva, apie 
Szesziolikta Vasario ir apie 
Lietuviu nusistatymą kaslink 
pavergtos Lietuvos. Buvo tai 
garsinimas, už kuri užmokėjo 
Shenandoah miesto Lietuviai 
Biznieriai. Viso .‘teito darbo ir 

' sumanymo dvasia, mums rodos 
buvo Szv. Jurgio parapijos kle
bonas, Kun. J. A. Karalius,

Philadelphijos “E. B.” Įaik- 
rasztis savo korespondencijose, 
indejo laiszka vienos Helen 
Sheilds, kuri mums nėra pa

Imtiives Ir Vestuves

turcziu

niis'rankpelniu žmonių isznau-

Jaunavedžiai, Shirley 
Strimple, isz Odessa, Texas 
ir Roy McClarty, isz Kana
dos abudu užsiima tokiu pa
ežiu sportu ar amatu, imtu- 
vemis. Ji ežia savo vyrui pa
rodo kaip ji moka per imtu- 
ves nustverti savo priesza, ir 
gal jam primenu ir ji per- 
sergsti kad ir szeimyninia- 
me gyvenime ji nepamirsz 
ka ji buvo iszmokus per iip- 
tuves, jeigu vyras imtu ožius 
varinėti.

I toriai savo larKraszezius rszioi- j 
Į do, dainininkai ir dainininkes 
; gražiai ir liūdnai padainavo ir 
pagiedojo, ir viskas vėl uuri-:
mo.

Buvo gera ir malonu
I lyti kaip visi atsiliepe in ta 
jszvente, ir savotiszkai, kiek- 
i vienas sulyg savo gabumo ari 
Į luomo/apvaikszcziojo ta gar-į 
. bes ir bildesio diena.

Lietu viszkoji spauda labai 
i gražiai ir tinkamai atsiliepe, 
■ Lietuviai vadai vede apeigas ir 
i pramogas ir gražiai paminėjo 
Į ta iszkilminga ir mums nenž- 
mirsztama diena. Taip buvo, i

I taip ir t urejo but i.

Mocziute Mano

Mocziute mano, 
Senoji mano, 
Leisk mane valion 
Szi rudenėli 
Szi rudenėli.

— ■ Nieko! Tik ■ t ei p žiūriu. 
’ Gal jus man norėjote ka saky
ti t. Merginos veidaspradėjo 
degti skajšcžiai raudona lieps
na. ,Ji-stovėjo .’■žemyn rikis 'nu
leidus.

, Jonas dalyku .gerai suprato.

palieka mums, darbininku kle
Įsai, tik skurdą vaitojimu, ny- 

ži-Įkima ir musu dukterų ir sese- 
>a- Į ru parsidayrnia, meiles isz

VELYKŲ
ŽENKLELIAI

Asz nusiszluosiu 
Marga dvareli, 
Nusimazgosiu 
Baltai staleli, 
Baltai staleli.

dinates? ' ■
— v A r asz.’

— Rosa! G.
— Asz matau, kad jus-man 

ka nors slaptingo ar nedrąsaus 
norite sakyti. Meldžiu sakyki
te. . - ' '
y Žmones . ulyeziomis- eina 
szian ir ten,,o Jonas su Rosa, 
tartum, žemes pardavė; lygiai 
stovėjo. Pūstelėjo- vėjai i s. ’■ .Jis 
savo lengvomis bangtemis pa
la r sz e a n t R b so s ga Ivb s -pu 1 kiai 
sutaisytus' plaukus; pakule-: kar ]jašzankiau in namus gyd-y-j

• no /dailiai-muauglusia kūno? fi-J tojai (L vaistu, jau nėra'už ;ka ! 
. guravapvilkta apnęsziotayjuo- ))ipktk Xe- valgytyjau neturi-!

do szilko suknele, ir vėl hiiskly- • .me.ka. Sziąndien iiaiun " savi- • 
do sau -tolyn. y,Rpsa yvisr; stovi, ninkas;prahesze, -kad!>jeigu jie-: 
akis<nuleidhs/žemyn.... ' užsimokame Už butą,;tai iszmė-Į

Sakykite Jainista! . Vėl t vsjas Įauk.\ Todėl,y asz nn- 
užklause Jopas. ; ; : sprendžiau -gyventi, j kaip •, į jus
, — Asz, asz neturiu ka jums matote. Kai mama numirs,: tai 
sakyti/ Bet jusu praszysin.

— Ko ?1 žklause Monas. . Jaiczin namus, o asz
— Asz, ar man duokite pi- eisiu tarnauti. Bet dabar! 

nigu? Veik pro verksmus pra- harj Ach!
tai e Rosa, į posa norėjo daugiau ka

........... - ----- ----- - " : sakyti, bet skaudus josios 
: veninio atsiminimas ir gailios Į 
i aszaros su sykiu užsigniauže j 
: jai balsas.

Isz ryto, pro juros bangas I 
pasirodė beužtekantis neaisz-! 

| kus, iszgeltes mėnesėlis. Veja-Į 
Į lis vis lengviau szakeles lin- į 
guoja. Padange juosvai pilki 
debesėliai tingiai plaukia in 

, vakarus.
Raminkis Rosa, tare Jonas. 

!Sztai, naktis buvo tamsi. Pa- 
tekej menulis, liko szviesiau.

! Praslinks tamsioji naktis isz- 
ausz rytas, užtekės ir saulute. Į 

i — Teip, užtekės, bet ne man Į

Įėjau inViena dirbtuve; uždirb-1 'ė I . ■ . ’ . ■ 1
i davan per. diena!'viena peša ir.Į 
, aszluouesdeszinits centu. Na, o Į 
!.jus gerai žinot, kad už t nos. pi-!
■ nigiis gyventi negalima. Bet «
i vis sziaip 1 eip gyvenom. Dabar
! visai nedirbu. Darbo nėra. .. O ;
i mamos-sveikata vis menkėja. į 

D a 111 r e j a u kol is c en t u s, ■ t a i va -

asz broliukais paduosiu;in'nasz- 
sū sesute j

Da- i

pa- Į

Saliunoje
Ateina vaikas in saliuna, 

idant szaukti tęva ant vaka
rienes.

Vaikas — Eik namo tėvai, 
ant vakarienes!

Tėvas — Bulves yra?
V. — Ne!
T. — Kukliai yra?
V. — Ne!
T. — O ka turite?
V. — Nieko!
T. — Na tai 

su motina, asz 
siu.

suvalgykite 
paskui atei-

TARADAIKA

Na ir in didelio* 
pažinti suėjo, 

Ir apsiporuoti 
’ susikalbėjo. 

Sztai,; meile viską

Net ir ;skuį)iausia 
perdaro, 

Mergelai pradėjo nepavydet
Pinigu •ant visokiu 

kvarabu davi net,

nei tilo kokia, 
Vyreliu: nei dekiu .

Jei Pirksite Velykų 
Ženklelius, Raiszieji 

Bus Gydomi

Dar nenuszlaviau 
Ne puses dvaro, 
Jau ir prijojo 
Svecziu būrelis, 
-Svecziu būrelis.

Į vaizdingai aprasze Lietuviu 
vargus ir kanezias ir motinu 
aszarajs. Ji labai budingai ap- 

į rasze Lietuviu vargus po Na- 
Įciu botagu ir po Sovietu na gai- 
|ka., ; .

Pennsylvania, Rhode Island, 
Illinois ir Michigan valstijų

I

! Gubernatoriai iszkilmingai pa-
1 skelbė - szita Lietuviu NeprL 
klans.omylies Szvente.
.Ir daug kitu ne-Lietuviu 

laikraszcziu ir radijo progra- 
į inu labai gražiai atsiliepe ir pa
minėjo musu Vasario Szčszio- 

i liktoji.

■ Pirkie U. S. Bonus

Tankiai girdėt
. isz gyvenimo,

. Kad biedjia padera
y mergina,

Greieziau gauna vaikina,

augšžtinasi, 
Tai prie tokiu.vyrai 

; nesikabina, 
Tiktai biedna mergina.

Mat, gauna sztant 
' . vaikina,

Ir ilgai nemergaumi, 
Tokia tuojaus vyra 

gauna,
Ir po tam tmZ 
meilinga gyvenimą. 
* * *

Vienas vyrukas labai 
skapai gyveno.

. Daugiau apie ta 
vaikina nepaiso. 

Jau su kitais, pradėję 
sebraut,

O tas jos vyrelis savo 
plaukus raut.

■ Kaip,savo pinigus,
Ka iszleiclo ant josios

, apie koleta-szimteliu.
Na ir ant galo .

Bet savo pinigus 
atimt negalėjo.

Daug tokiu yra 
Ka mano, jo mergeli' 

szczira.
* * *

Vienas senas ženotas

Pinigus kaip rinko
tai rinko,

Dojo in banka, 
Bet ir bankam

Taigi kitaip padaryti

Atsirado kytra ir

Ir tam, vyrelui 
patiko labai. 

Mat, mergele pagalvojo, 
Kad ežia bus gerai.

Kada žmogus apsižoniji 
Tai rodos eini,

in bizni.
Bet tame yra didelis 

mist ei k,
Ba su savo partneriu,

p ilsiau,
O su boba ne,

Ba boba nenori 
dalytis, 

Tiktai paima viską.
Dats raiti

WASHINGTON, D. C. — “
Kaip Kalėdų 

? Ženkleliai gelbs-Į 
ti Džiovininkams • 
taip Velykų ženk-

- yiENAM turtingam dvaro, kajuj, per tai nužiūrėjo Mariu 
siems, kurie yra i a inavo

■ • laiku sodaniiinkas vardu Joku- mas likos inneszta in suda kur 
Turėjo-jisai duktore.Mari- , likos nubausta ant vieno meto 

jena kuri no karta atsižonklino į iii,kalejinla. ,
sir didele mielaszirdyste-ir kai-1 Tėvas Mariutės isz tosios 

,Į Lojimo visada teisybes. Del 'to- Į priežasties labai susirgo; ir in 
gi ponstva labai ja mylėjo ir. trumpa laika;nuniire,(o‘/ant. jo 
m* karta ja szaukdavo iii dva- tvietosi likos priimtas kitas so- 
ra idant pa'sibovintu su jnju : dauninkas. y
dukriuke Onute. Noriais Oriu- Tvaike vienos vasarines die- ! 
te buvo duktė turtingu tėvu, ■ nos užėjo baisus szturmas ku- 
bot niekad ne paniekino Mariu- rĮs iszverte medžius; o ir viena 
to nes szirdingai su ja dranga-,Į isz seniausiu ai'žuolu kuris sto
vo. Taip porejo keliolika metu, vėjo ties dvaru. Po viesulai-.vi- :

Viena karta, diena, vardu viii i si iszbego laukan idant persi- 
(Imitės, aplaike nuo savo moti-, tikrint kiek vėjas padare hie
nos puikins auskarus su.bran- des? Ne toli nuo iszversto įna
giais akmenukais.. Kada prisi-1 džio'gulėjo paukszoziu.. lizdas, 
sotino su jais iii valės, padėjo -Onute paimta, akyvumu, pake- 
ant stalo savo pakajuj ir mlbe- Įle lizdą idant jam prisižiuret, 
go in darža pasibovint. Mariu-i nes kaip nusistebėjo kada pa
te taipos-gi norėjo padaryt del regejo jame ka toki blizganti.

Buvo tai tie pati auskarai už 
kuriuos Mariute taip sunkiai 
kentėjo nekaltai kalėjime. Isz- 
skirent auskaru, rado da dau
giau visokiu blizgancziu ku
riuos sunesze sena varna.

Baisi gailestis pereme visus 
jog taip nekaltai apsudino ge
ra Mariute. Tuojaus likos isz- 
valnyta isz kalėjimo ir visom 
pajiegom stengėsi isznagradint 
jai už paneszta skriauda. Bet 
iszlietu graudžiu aszaru nega
lėjo sugražint.

O kai]) turime sergėtis sudi- 
bet nime kitu! Kristus pasakė:

Ne Sodink
lėliai. gelbsti vi
siems, kurie yra 

koliekos, raiszieji, ligoniai ir k 
sužeistieji. 13)a’

Tukstancziai tokiu vaiku ir 
suaugusiu randasi, kurie netu
ri isz ko gydytis, bet galėtu isz-: 
gyti, jeigu Daktarai juos pri
žiūrėtu.

Valstijos ir valdžia daug ežia 
gero daro, Labdaringos Brau- ' 
gystes teipgi daug pasiszven- ' 
ežia. Bet viso to dar negana ir 1)( 

neužtenka.
Yra dabar susitverus drau- 

gyste Amerikoje, kuri szita 
darba tęsia toliau ir stengiasi 
tokiems nelaimingiems padėti 
padėti iy parūpina ligonines, 
slauges ir geriausius Daktarus 
ir Chirurgus.

Ju darbas yra labai geras, ir 
visiems reiketu prisidėti nors 
perkant tuos Velykų ženkle- Onutės netikėta .dovana, pada-į 
Įįus | re vainiką isz puikiu kvietku

Velykų ženkleliai dar in ma- ir mmesze in pakaju Onutės, 
da neatėjo kaip tie Kalėdų žen-j < binte norėdama 

i kleliai, nes, paprastai, žmones už gerus velinimus 
mažiau 
siunezia negu per Kalėdų. Bet o pati nubėgo pas motina, 
tikslas ;' ‘ ’ 
vienodas, geras ir tobulas. Va
jus prasidės Kovo 9 iki Balan- szlebukiu. Kada ant to motina 
džia 9 dienai. pavėlino, atbėgo Onute pas

nuo nepamenamu : te .už vagyste auskaru. Teis-

a t si mokei 
Mariutei, 

Velykų sveikinimu liepe jai pasilikt savo pakajuj, 
t .su 

abieju Ženkleliu yra praszymu idant dovanotu del 
Mariutės viena isz savo puikiu

— Kitu neapkalbinekime 
ba apie save daugiau kalbu isz- 
girsime.

— Jeigu tylėsi, žmonių ne
patiesi, ba nedažinos kokios tu 
nuomones.

pavėlino, atbėgo Onute pas 
Mariuke su szlebuke, o norėda
ma pasirodint priesz ja su ap
lankyta. dovana, auskarais, pa
sirodė jog ju ne buvo ant stalo, 
norint s visur iszjieszkojo, 
niekur ne rado! O kad niekas “Ne sudink kitu nbs busi pats 

, kitas tame karte nesirado pa- i sudintas. ’ ’ GALAS,
1 i *

czia.su


Žinios Vietines
1944 m.

♦ ‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA'.
Naujos Mados
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— Utarninke, priesz piet, 
ugnis kilo namuose, ant antro 
laipsnio, po Nr. 204 W. Centre 
uly. Liepsna prasiplatino po 
stogus kitu namu ir sekanti na
mai aplaike bledies: M.c- 
Larence Auto Supply, 200-202 
W. Centre uly., Green Meadow 
Poultry Store, 204 W. Centre; 
Andrew A. Recklaitis, 206 W. 
Centre; Ed. Dunlap Cigar 
Store ir Joseph Cook barber j 
shop, 210 W. Centre. Ugniage- ! 
šiai isz Shenadoro at važiavo in 
pagelba. Dang bledies padary
ta ir inspektoriai daro tyrinėji
mą. Ketverge apie devinta va
landa ryte, ugnis vela iszkilo 
tam paežiam skvere, bet grei
tai likos užgesinta.

— Kovas — March.
— Musu senas gyventojas, 

'Jonas Masys (Moss), nuo 432 
E. Mahanoy uly., kuris nesvei
kavo per ilga laika, numirė pa
reita Subata popiet, savo na
riuose. Velionis gimęs Lietu- 
■\ oje, atvyko in Mahanojuje 
daugelis metu atgal. Buvo ang- 
llakasis. Paskutini karta dir
bo Vulkano kasyklose. Paliko 
'dideliame nuliudime, savo my
lima paezia Urszule; dvi dukte
rys: Anele, pati Vaitieko Urba- 
naviezio, mieste ir Olesa, 
pati Jurgio Z ūkio, Philadel
phia, sunu Jurgi isz Barnesvil
le, daug anuku ir anūkes; dvi 
seserys, ponios: Ona Vizbarie- 
ue, mieste ir Alex Baczkuvieno 
i sz Coaldale. Laidotuves invy- 
ko Seredoje, doszimta vai., ry
te, palaidojo in Kalvarijos ka
lines Shenadoryje. Graborius 
J mdvikas Traskauskas laidojo. 
A. a. Jonas Masys buvo senas 
.skaitytojas “Saules.” Amži
na atilsi!

* .'Į.. T- 

naikinta Lietuvoje. Ir ta diena 
1789 m., Pirmutinis Amerikos 
Kongresas susirinko New York 
mieste. Ta diena
Amerikos kariszki eroplanaiį 
pirma syki užsipuolė ant Ber-Į 
lyno. Ir ta diena Amerikos 
Valstybių Prezidento Inaugu-į 
ra.c i ja, i n ve s d i n i ma s.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Gavėnios Nede- 
lia. Ir ta diena 1311 m., Didy
sis Lietuvos Kunigaiksztis Vi
tenis jiateko Kryžeiviu nelais
vėn. Taipgi ta diena 1770 m., 
Bostono Skerdynes: trys už-į 
muszti, asztuoni sužeisti kai! 
Amerikiecziai susikirto su Aug! 
lijos kariuomene.

— Panedelyje pripuola SS.1 
Perpeto ir Feliko. Ir ta. diena
1947 m., Augszcziausias Ame
rikos Teisinas pasmerkė mai-i 
nieriu besą John L. Lewisa už i 
tai kad jis paniekino teismo! 
insakyma ir nesustabdo strai-j 
kas. Ir tįi diena 1935 m., dvide-1 
szimts du milijonu Amerikie- 
cziu be darbo ir ima paszelpa i 
isz valdžios. Taipgi ta diena 
1836 m., “Alamo Kares,” Ala
mo miestelio buvo Misijonieriu 
Pranciszkonu insteigtas, 1718 
metuose jis randasi paeziame 
San Antonio viduryje, ir dabar 
yra tautiszka szvente, ežia 
szimtas asztuonis deszimts 
Texas kareiviu žuvo, stengda
miesi. atsiginti nuo Meksikonu 
kurie ta miestą užėmė. Musu 
kareiviu ir marinu karo szukis 
ir sziandien yra: “Nepamirsz- 
kite Alamo!” Taipgi ta diena 
1857 m., Instatymas pavadin
tas “Dred Scott Decision” nu
sprendė kad juodukai, nigeriai 
vergai negali b'uti Amerikos pi- 
liecziai.

— Utarninke Szv. Tomo 
Akvinieto. Ir ta diena 1906 me
tuose Vilniaus mergaieziu gim
nazijoje investa pamokos Lie
tuviu kalboje. Taipgi ta diena 
1932 m., Keturi darbininkai 
buvo užmuszti per Fordo 
straikas in River Rouge Ford, 
netoli nuo Detroit miesto, Mi
chigan.

Joan Olander, isz Palm 
Springs, Californijoje mėgs
ta kaitintis insaulyje, ir taip 
myli ta Californijos saulute, 
kad nori visa ir visur gražiai 
nudegti ar apkepti. Ji szto- 
ruose nerado gana mažo ir 
gana trumpo maudymui siu
to, .tai pati pasisiuvo szita. 
Matyti kad ežia nei siuvimo 
per daug nereikejo.

AMBASADORIUS
VATIKANUI

! nei aiszkinti nei raudonoti isz [/DRAUDŽIA KA- 
i sarmatos. Sztai musu patari
mas, už kuri mes nieko nereika-

' laujame, bet mielu noru duoda-
! me visai už dyka:

Sovietu laikraszcziai savo!
WASHINGTON, D. C. —

Prezidentas Trumanas dabar ■ 
jau vieszai sako kad jis ne už skaitytojams vis skelbia ir gi-i 
ilgo paskirs nauja atstovą, riasi, kad Sovietu mokslincziai 
Ambasadorių del Vatikano, už- buvo pirmutiniai iszrasti garo 
imti vieta Myron Taylor, kuris laiva, eroplana, telefoną ir ki- 
pasitrauke isz tos vietos.

Trumanas szitas žinias pir- mus.
tus Amerikoniszkus iszradi- 
----- . Tai dabar jie gali iszkil- 

mucziausiai pranesze laikrasz- mingai paskelbti kad Sovietu
• • ’ . .............................biznieriai iszrado ir pagamino

pirmutini Amerikos doleri. Ir 
taip bus atliktas kriukis.

“D. P.” Dypukai Gaus 
Atgal “Income Tax”

Pinigus

tininkams. Jis sako kad jam ir į 
visai Tarybai buvo labai sunku 

' szita pasiuntenybes klausima: 
iszriszti, nes visi Protestonai 
labai prieszinasi tokiam pasky
rimui.

Tarybos nariai ir Trumano 
patarėjai jam patarė paskirti 
atstovą, Ambasadorių in Vati
kaną, kad patenkintu Katali
kus, kurie dabar labai kaltina 
Amerikos Sekretorių Dean 
Acheson už jo pasielgimą su 
Alger Hiss. Visi Kataliku laik- 
raszcziai baisiai pasipiktino 
kai Amerikos Sekretorius 
Dean Acheson pasakė, kad jis 
vis liks isztikimas tam iszdavi- 

i kui Alger Hiss, nepaisant ka 
teismas sakys ar kaip ji pa- 

; smerks.
Trumanas sako kad jis dar 

nėra nutaręs ka in ta vieta pa
skirti, bet jis stengiasi rasti 
žmogų, kuris ta darba taip at
liktu kaip Myron Taylor buvo 
atlikęs.

ANGLYS TEISME
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tuoti.
Jie pasidavė savo vardus 

PITONUI KALBĖTI j kaipo: Pedro Gonzales, dyide- 
_____  j szimts penkių metu amžiaus, 

kuris save vadinosi James 
Ford; William Worrell, dvide-

ir kalbėjo, ir pribus su savo szimts septynių metu amžiaus 
prakalbomis kur tik jis yra pa- ir John J. Shelb 
sižadejes pribūti.

Laivyno Sztaho virszininkai, 
iszgirde kad Kapitonas Crom- 

i melin neketina paklausyti Ad
mirolo Sherman insakymo, sa- 

! ko kad jie nieko negali daryti 
ar sakyti, kol jie neiszgirs isz 
Kapitono Crommelin virszinin- 
ko, Vice-Admirolo George D. 

' Murray in San Francisco.

Kapitonas Crommelin, kaip 
atsimenate pereita rudeni pa
davė laikrasztininkams slaptus 
rasztus, kuriuos Laivynas ne- 

’ norėjo vieszai paskelbti. Jis už 
tai buvo nubaustas.

visose organizacijose.
Darbininkas, pats sau vienas 

gali dirbti ar nedirbti. Tai jo 
biznis, jis yra laisvas žmogus, 
ir visi jam ta laisve pripažins- 
ta. Bet kai 370,000 nutarė ta tik Per Pirmojo Amerikos Pre- 
paezia diena ar sanvaite ne- zidento, Jurgio Vaszingtono 
dirbti, tai ežia jau kitas klau- Gimtadienio szvente, kada visi 
simas; ežia jau vienybe, ežia 
jau draugyste, unija.

Valdžia visados reme ir da
bar remia unijas ir daug lais
ves joms duoda ir visurunijas 
užstoja. Bet kai vienos unijos 
nutarimas nedirbti stato visa 
kraszta in pavoju, tai tada jau 
tos unijos teises pasibaigia.

Czia jau neklausimas tarp 
mainieriu unijos ir anglių 
kompanijos, bet klausimas 
tarp vienos unijos ir viso Ame
rikos kraszto.

LONG BEACH, CALIF. — Kai augszcziausias teismas 
Pereita Liepos’' (July) menesi iszleido unijai insakyma baig- 
dvylikta diena, in San Pedro įį straikas ir kai ta unija nepa- 
saliuna Ponia Mary Bigler bu- klausė, tai ta unija instatyma 
vo su kitais kostumeriais ap
vogta. Ji tada sake kad ji nie
kados, kol ji gyvens nepamirsz 
to vagies akis.

Policijantai surinko daug 
paveikslu vagiu, razbaininku 
ir prasikaltėliu, ir ta moterisz
ke isz tu visu iszrinko tas akis 
ir apslobo.

Tas akis turi trisdeszimts mainieri, ir jo nebaudžia, nes

dvideszimts 
devynių metu amžiaus.

Kai jie pamate tuos polici- 
jantus, jie szove in juos ir sten
giesi pabėgti. Policijantai vie
na paszove kai jis bego prie 
duriu. Kitas razbaininkas isz- 
tego laukan ir inszoko in viena 
automobiliu ir privertė draive- 
ri važiuoti. Bet draiverys su
stojo kai tik užtiko policijanta 
ant ulyczios ir tas razbaininkas 
kaip avinėlis pasidavė. Tre- 
czias inszoko in kita automobi
liu ir pats vairavo, bet kiti po
licijantai ji užtiko ir sueine.

Išsakymas dabar iszejo kaip

— Kovo raenesis yra: An
ei ringas, szaltas ir sziltas, szla- 
l'ias ir sausas. Kovo menesis 
atsisveikina su žiema ir pasi
sveikina su Pavasariu.

Menulio Permainos: Pilnatis, 
Kovo 4; Delczia, 10; Jaunutis, 
18; Prieszpilnis, 26.

— Kovo pirma diena 1285 
metuose mirė Didysis Lietuvos 
Kunigaiksztis Traidenis. Ir ta 
diena 1932 m., C. Lindbergho 
mažasis kūdikis buvo pavogtas 
isz Hopewell, New Jersey. 
Taipgi ta diena 1815 m., Napa- 
leonas Bonapartas, Francuzas, 
sugryžo isz isztremties nuo El
ba Salos.

— Antra diena Kovo 1310 
m., Lietuviai vedami Gelažutes 
pergalėjo Vokieczius. Ir ta 
diena 1939 m., Kardinolas Pa- 
celli, Vatekano Sekretorius isz- 
rinktas Kataliku Bažnyczios 
Popiežiumi, jis pasirinko var
čia, Pijus Dvyliktasis.

— Treczia diena Kovo 
1111 m., Didysis Lietuvos Ku
nigaiksztis Vitenis paveržė isz 
Vokiecziu Armija. Ir ta diena 
1847 m.
pirmutinius paczto Ženklelius, ritau ligonbute, Pottsvilleje. 
užtempus. Petnyczioj pripuola---------- o-----------
♦Szv. Kunegundos, taipgi pas- — Kada ateina nelaime ant 
įlinkas. • moteres, tai randasi pas ja to-

— Subatoj Szvento Kaži- kios aszaros ir skundai, o no- 
miero,Lietuvos Globėjas. Taip-prints pareitu numirti tai viską 
g. ta diena 1863 m., paliuosuoti | savyje užslėpė, ba tik moteres 
isz baudžiavos ir baudžiavo pa-1 žino kaip kentet.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
mas koki tai laika senas gyven
tojas, Mykolas Mociejunas, 
nuo 210 N. Emerick Uly., stai
ga numirė Nedelioj apie szesz- 
ta valanda vakare. Velionis at-- 
vyko isz Lietuvos daugelis me
tu atgal in Shenadoryje. Pas
kutini karta dirbo angliaka- 
isyklose. Paliko sunu Joną, 
mieste. Laidotuves atsibuvo 
Seredoj 9:30 valanda ryte isz 
Oravitz koplyczios 635-37 E. 
Centre uly., ir palaidotas in 
Szv. Jurgio parapijos kapines.

— Dak. Christian Gruhler, 
80 metu amžiaus, nuo Jardin 
uly., numirė Panedelyje, Jef
ferson ligonbute, Philadelphia 
Velionis nesveikavo ] 
laika. Paliko paezia, broli ir 
dvi seserys.

BROOKLYN, N. Y. — Visi 
Dypukai, atvykusieji in Su- 
vien. Vals., Amerika 1949 me
tais, ir dirbę už algas, isz savo 
algų mokėjo Valdžiai, taip va
dinamus “Income Tax” (arba 
Withholding Tax). Szie Tak
sai buvo jiems inskaityti isz ai- Į 
gu. Dabar kiekvienas galėsi 
gauti atgal ta Taksu Suma, jei
gu atsako sziams daviniams:

Pavienis vyras ar mergina, 
jeigu visu 1949 metu bėgyje ; 
(ar dalyje tu metu) neuždirbo i 
iszviso $600, nes už $600 meti-! 
nio uždarbio Taksu niokoti ne- •

.i reikia, bet darbdavis prade
da atsakaityti Taksus nuo pat 
pirmutines algos.

Vedusios poros, jeigu vienas j 
dirbo arba ir abudu dirbo 1949 asztucniu metu amžiaus Henry ežia organizacijos, unijos klau- 
metais ir neuždiibo $1,200, bet J. Thwaits. Jis buvo tuojaus 
darbdavis isz algos vistiek isz- i suimtas ir suaresztuotas. Maty- 
skaite jo Taksus. Tuos Taksus ti kad ta moteriszke tikrai at

siminė tas jo akis.

NEPAMIRSZO AKIS

szito kraszto sulaužė. O kai ar 
tai atskiras žmogus, ar tai 
kompanija ar tai unija krasz
to instatyma sulaužo, jis ar ji 
turi būti nubaustas.

Bet mės dar syki pakartuo- 
jame, kad nei valdžia, nei teis
mas ežia nieko nesako apie at
skira darbininką, apie atskira

simas.

gausit atgal. Ir taip $600 nuo 
kiekvieno užlaikomo isz savo 
uždarbio szeimynos nario Tak
su mokėti nereikia, bet darbo- 
vietoje tie Taksai jau isz jusu 
paimti pradedant su pirma ai-

Ar dabar dirbate toje darbo
vietėje ar ne, jus gausite savo 
darbovieteje paduotu adresu 
jums svarbu dviguba, lakszteli, 
toki: “Form W-2, Withhold
ing Statement — 1949.” Tame 
laksztelyje yra, darbovietes ad
resas, jusu vardas ir adresas,

Pottsville, Pa. — Du mainie- 
riai Robert Schoff stall, 24 me
tu senumo isz Llewellyn Rd., 
Minersville ir Frank Bosack, 
Jr., 23 metu nuo 408 S. Centre 
uly., Pottsville, likos užgriauti 
kai mainu szeftas ingriuvo prie 
Sharp kalno. Mainieriai likos 
iszgelbeti. Robert Schoffstall 
likos sužeistas in galva, ranka 

Pacztas pavartuojo ir koja, randasi Good Sama-

mes kalbeme apie Laisve ir Ly
gybe.

Mes gerai žinome ir sutinka
me kad karininkai turi klausy
ti savo vyresniųjų, bet mes 
teipgi sakome kad net ir kari
ninkui turi būti užtikrinta 
laisve kalbėti kaip jis numano 
ir ka jis žino. Per daug musu 
karininku elgiasi Amerikoje 
taip kaip karininkai Prusnose 
ar Vokietijoje. Jie pamirszta 
kad ežia Amerika, ežia laisves 
szalis.

Jeigu Kapitonas Crommelin 
meluoja ar klysta, tai tegu tie 
augsztieji karininkai priparo- 
do kur jis klysta. Bet jie la
biausiai pyksta už tai kad jis 
teisybe sako ir paprastiems 
žmonėms pranesz kas darosi už 
užrakintu duriu tarpu musu 
augsztuju karininku.

Northampton, N. H.
iomobiliaus draiverys isz New 
York yra suimtas iv dabar lau
kia teismo, po nelaimes kuri 
buvo ne tik nelaiminga bet ir 
keista. Penkios deszimts vieno 
meto amžiaus William G. Chip- 
ley, kuris pirmiaus ežia gyveno 
yra dabar po dvieju tukstan- 
cziu doleriu kaitėijos. Jis yra, 
intartas už nužudinima Ponios 
Wilma Louise Todd, keturios 

Į deszimts devVniu metu am- 
■ žiaus. Ta moteriszke buvo už- 
muszta kai automobilius, kuri 
William Chipley vairavo, kaip 
ten nuo ulyczios nuvažiavo, už
važiavo ant tako, iszlauže tvo
ra ir suvažinėjo Pone Todd ir 
Panele Betsy Ann Squire, sze- 
sziu metu amžiaus. Policijan- 
tai sako kad draiyerys norėjo 
savo automobiliu pasukti isz 
Atlantic ulyczios in Pine uly- 
czia. ir paskui jam nepasiseke, 
ar jis nesuspėjo. Draiverys.dar 
tik mokinasi automobiliu vai- 
roti, ir isz New York valstijos 
turėjo pa. veliu ima tik mokintis 
kaip automobliiu vairofi, drai- 
vinti.

Ant Gavėnios

Au

Kad ir augszcziausias kari
ninkas, kad ir pats Laivyno 
Virszininkas, augszcziausias 
Admirolas, jis vis turi būti vi
siems mums atsakomingas, nes 
jo alga ir jo vieta priklauso 
nuo musu taksu. Kazokisz-

Mes negalime ir nedrystam kiems karininkams ežia nėra 
spėti kaip szitas teismas užsi- vįetos< 
baigs, bet jeigu nebus jokiu 
suktybių, jokiu papirkimu ar 
susitarimu, tai mes negalime 
insivaizdinti kaip ta unija ga-

TALISTU DOLERIS w iszlikti nenubausta.

SOVIETAI IR KAPI-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Amerikos Gražuole

Komunistai dabar visa savo 
geszefta remia ir stato ant to 
prakeikto Amerikoniszko dole
rio? Kur dingo tas galingas, 
Komunistu gerbiamas rublis? 
Kaip-gi Komunistas Kinietis 
ir iszdrysta paminavoti kapita-

, . , . V1. , . lizmo neezysta doleri?
• kiek 1949 metais uždirbote ir į

per ilga kiek isz jusu paimta. Taksu.
----- -rĮ Viena tu lakszteliu pasiliki!

i sau, kita priesz Kovo (March) 
15-ta diena, pasiuskit in savo 
miesto Internal Revenue Ser- j 
vice, su pastaba: “I am a D.P. ! 
I earned only $----- in 1949.
Please refund my Withholding 
Tax for 1949.”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS

G RABORTUS 
Laidoja Kunvs Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Bet ežia aiszkiai galima ma
tyti kodėl Sovietai reikalauja 
kad visas biznis butu daromas 
su Amerikoniszkais doleriais, 
nes Sovietu rublis nepastovus, 
ir jis tik tiek vertas, kiek So
vietai nori ji invertinti. Bizni 
varant su rubliais, Sovietai ga
li save nusukti, gali save nu
skriausti, nes patys Sovietai 
nežino kada jie to rublio verte 
pakels ar numusz. O Amerikos 
doleris yra pastovus. Už tai tie 
Sovietai prakeikdami Ameri- 
kieczius, vartuoja Ameriko- 
niszkus dolerius.

Sovietai dabar paraudonavę' 
negali pasiaiszkinti, kodėl jie 
taip invertina ta Amerikonisz-i 
ka doleri? Bet mes jiems duo-! 
sime labai gera patarima visa 
už dyka! Jeigu jie paklausys1 
musu patarimo, jiems nereikes

Karo laiku tai jau kas kita. 
Tada mes ir kariszka teismą 
pripažinstame. Bet kai karo varjjaj io<.. 
nėra, taikos laiku, Amerika, Xo ’197 Graudus Verksmai 
gryžtain taikinga gyvenimą I.n.ba pasiburtinbnas prie Ap- 
ir jau nesiskaito savo kanszku j mislinim0 Kaneri(,s viesž. Mu- 
krasztu. Tai tada turėtu ir Ar- j su Jczns0 Kristus0 Kn^ute 
mijos ir Laivyno inngaliojimai; lvikali ant Gavėnios, pagal 
būti sumažinti. Kai karininkai,s(,noviszkal)U(la ]0(., pagaI 
ims Laisve mums varžyti, tądai Nauja buda 25c 
jau bus po laiko kalbėt apie! ’ m ;
Laisves kraszta!

No. 196 Stacijos arba Kai-

j senoviszka būda 10c.,
■ Nauja buda 25c.
! No. 194 Trumpas Katėkiz- 
i mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
i liauskio, su nekuriais natidin-
■ gaiš padėjimais 25c.

NEPASISEKE V st!?įlin' 
go Medali ko Dievo Motinos 

/m -i i • \ Garbei 10c. • -(Tasa Nuo 1 Puslapio) . . ■■ y,-
_____  No. 203 Tretininkių Serap- 

phiszkas officium. 10c., ..
No. 201 Istorija apiq Amži- 

i na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
lu 20c. ... ,, -

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytpjaus ., Jęzusp 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgąny- 
tojaus Jeruzolime 10c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepąmirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa,

RAZBAININKAMS

siprasze po kelis sznapsus ir 
lauke kol pirmas loszimas pasi
baigs. Kai antras loszimas pra
sidėjo jie jau savotiszka loszi- 
ma ketino pradėti.

Bet jie nepatemijo, nežinojo 
kad in ta kliuba buvo užeje du 
policijantai. Kai tas vienas isz 
j u paskelbė kad visi sustotu ir 
kad jis su savo draugais nori 

' visu pinigus, ir kai jis ta szuvi 
in lubas paleido, tai tiedu poli
cijantai jiems atsake su savo 
revolveriais. Per tuos szuvius 
vienas isz policijantu, vienas

Shirley Arnow, susižieda
vo su savo jaunu dienu drau
gu Bill Pomeroy. Jiedu ežia 
linksmai pasikalba virtuvė
je, kur jiedu mazgoja Arnow 
szeimynos brangias tolier- 
kas. Isztekedama už szito 
savo jaunu dienu draugo Bill 
Pomeroy, szita gražuole da
ro ta pati ka ir ana Ameri
kos gražuole Jacque Mercer 
buvo padarius, kai ji buvo 
iszrinkta viso kraszto gra- j razbaininkas, du loszikai ir 
žuole. Ji teipgi isztekejo už 
draugu, kuris sykiu su užau- žeisti. Visi trys jauni razbai- 
go ir in mokykla ėjo. ninkai buvo suimti ir suaresz-

vienas kostumeris buvo su


