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Isz Amerikos
NĖRA VILTIES

DEL LAKUNU

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Laivyno atstovas da
bar jau vieszai ir aiszkiai sako, 
kad nėra jokios vilties kad tie 
lakūnai, kuriu eroplanas buvo 
nuszautas virsz Pabaltijos ma
riu, yra gyvi. Jis sako kad tos 
mažos valteles kurios buvo su-' 
szaudytos priparodo kad visi 
tie Lakūnai žuvo. Jeigu jie su
spėjo isz savo paszauto eropla-! 
no iszszokti, jie buvo Sovietu 
nužudyti tose mažose valtelėse,1 
kurios yra pilnos kulku.

Deszimts musu lakunu žuvo, 
Balandžio asztunta diena, kai 
j u neapginkluota eroplana už
puolė Sovietu kariszki eropla- 
nai.

Amerikos valdžia dabar rei
kalauja kad Sovietu Rusija at
sakytu už ta eroplana ir už tuos 
musu lakūnus. Bet Sovietai su 
pasididžiavimu giriasi kad jie 
nuszove musu lakūnus, už tai 
kad jie sznipinejo ir norėjo su
žinoti kur ir kiek tvirtovių So
vietai statosi Pabaltijos krasz- 
tuose.

Paprastai, szitokis atsitiki-

50,000 NAUJU
INŽINIERIŲ

(Tasa. Ant 4 Puslapio)

APDAUŽĖ ŽMONA

San Francisco miesto Ma- 
yoras, Elmer E. Robinson 
kalbėjo in Kongreso Atomi
nes Bombos Komisija saky
damas kad valdžios virszi- 
ninkai trukdo visa geru ir 
sanziningu darbininku dar
bą del Amerikos apginklavi
mo, kad jie tik sau tupi 
Vaszingtone ir nieko nedaro 
kai svetimu krasztu povan
deniniai laivai, submarinai 
ramiai sau plauke prie pat 
musu kranto.

LIETUVIS; MOKSLIN-
CZIUS, BIZNIERIUS

BLOOMINGTON, ARIZ. —
Du dideli biznieriai Europoje
su nekantrumu laukia atva
žiavimo vieno Amerikieczio

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkios deszimts vieno meto 
amžiaus George B. Rocžey, per 
kelias dienas gere vyną ir buvo 
taip girtas kad jis nuo to vyno 
visiszkai pasiuto. Jis labai ap- 
musze ir apdaužė savo žmona, 
kuri nesutiko su juo ta vyną 
gerti. Kai policijantai atėjo ji 
suaresztuoti, jis užsirakino vie
name kambaryje ir policijau
tams nepasidavė. Kai polici- 
jantai in kambarį inmete vie
na bomba, kuri akis labai de
gina, ir kai jie pradėjo laužti 
to kambario duris, tas žmogus 
nusiszove.

EROPLANAI
SUSIMUSZE

LAS VEGAS, NEV. — Ma- 
žas armijos eroplanas, su ku
riuo jaunieji lakūnai mokinasi 
kaip skristi ir kaip eroplana 
vairuoti, draivyti, susimusze 
su armijos kariszku eroplanu 
padangėse. Mažo eroplano 
sparnas buvo nuplesztas ir tas 
eroplanas nukrito. Mokintojas 
ir mokinys žuvo tame mažame 
eroplane. Armijos kariszkas 
eroplanas, su kuriuo tas mažas 
eroplanas buvo susimuszes pa
dangėse, nusileido be jokio

Lietuvio, Pono Justino Aliko- 
nio, kuris pirmiau gyveno 
Johnston City, ir dabar apsigy
venęs Bloomington mieste, Ari
zona. Jis važiuoja in Goeten- 
burga, Szvedija ir in Belgija ir 
Hollandi j a, nes jis atstovauja 
Pual F. Beich kompanija.

Justinas Alikonis neseniai 
iszrado visai nauja būda ga
minti szckaladas. Jo szitas 
naujas būdas gaminti szokala- 
das yra tokis naujas ir tokis 
svarbus kad didžiausios kom
panijos Amerikoje ir Europoje 
laukia su juo ir su jo iszradimu 
susipažinti.

Jis iszvažiavo isz New York 
in Europa Balandžio pirma 
diena. Jis yra pakviestas per
žiūrėti saldainiu, szokaladu 
fabrikus Europoje. Jis dalyva
vo tarptautiniame fabrikantu 
seime Basle mieste, Szveicari- 
joje. Jis tiems fabrikantams ir 
tu kompanijų atstovams pata
ria kaip geriau ir greicziau sa
vo darba atlikti.

Ponas Justinas Alikonis par- 
grysz ant eroplano kad suspie- 
tu dalyvauti maisto mokslin- 
cziu seime in Edgewater Beach 
vieszbuti, hotelyje, Chicagoje, 
Gegužio dvideszimts szeszta 
diena, kur dalyvaus jaugiau 
negu trys tukstancziai fabri
kantu ir kompanijų atstovai.

-----------o-----------

Darbo Bus Tik Del 
30,000

BALTIMORE, MD. — 
Sziais metais mokslus užbaigs 
apie penkios deszimts tukstan- 
cziu inžinierių. Bet darbo da
bar randasi tik del trisdeszimts 
tukstancziu tokiu mokslus bai- 
giusiu inžinierių. Robert H. 
Roy, pagelbininkas virszinin- 
kas in Johns Hopkins Inžinie
rių kolegija szitaip pataria 
tiems naujiems inžinieriams: 
Jieszkokities darbo mažuose 
bizniuose ir mažuose fabrikuo
se.

Musu studentai, jis sako, da
bar turi jau patys sau darbo 
jieszkotis, ir nesitikėti kad jie 
tuoj aus ras sau darba didžiuo
se fabrikuose ir kompanijose. 
Jiems, butu geriausia kreiptis 
įn tuos biznierius ir fabrikan
tus kurie samdo mažiau kaip 
penkis szimtus darbininku. 
Daug szitokiu fabriku nieka
dos dar neturėjo inžinieriaus 
ir dabar butu proga ir tiems 
fabrikantams ir tiems jau
niems inžinieriams. Jis teipgi 
tiems naujiems inžinieriams 
paaiszkino kad algos yra be
veik tos paczios didžiuose fab
rikuose, kaip ir mažuose.

__________________________________________________ I

4 VAIKU TĖVAS 
NUŽUDYTAS

Jo Artimas Draugas 
Intartas

WILKES-BARRE, PA. — 
Keturiu mažu vaikucziu tėvas, 
trisdeszimts szesziu metu am
žiaus Peter Kostka, pasimirė 
in Nanticoke ligonine. Vakara 
priesz tai jis su savo artimu ir 
geru draugu susimusze ir susi- 
pesze, netoli nuo Sugar Notch.

Jo tas artimas draugas, tris
deszimts penkių metu amžiaus 
Louis Weronka, dabar randasi 
Luzerne Apygardos kalėjime.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ANGLYS
PABRANGO

ANGLIJOJE

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Darbininku valdžia 
pranesza kad anglys dabar 
brangesnes, kad reikėjo tas 
anglis pabranginti, už tai kad
datar brangiau kasztuoja jas
veszti freit-kariais.

Anglijoje paprastu anglių 
tonas kasztuoja apie penkioli
ka doleriu.

Anglijos Darbininku valdžia 
vis stengiasi viską atpiginti, 
bet matyti kad nesiseka, nes 
viskas yra brangu ir vis 
brangsta.

Kaip mainos, taip ir geležin
keliai yra po valdžios tvarka, 
bet geležinkeliu darbininkai, 
mainieriai ir kiti darbininkai 
vis reikalauja didesniu algų. 
Už tai pati valdžia turi dabar 
prisipažinti kad viskas ima vėl 
brangti.

KORIECZIAMS
GRESIA POVO JUS

PROFESORIUS
PRIGĖRĖ

HAMMOND, LA. — Glenn 
Ewing, keturios deszimts me
tu amžiaus profesorius in 
Southeastern Louisiana Kole
gija prigėrė kai jo mažas laive
lis apsivertė. Profesorius buvo 
dingės trimis dienomis priesz 
tai ir niekas nežinojo kur jo 
jieszkoti pakol jo lavonas buvo 
užtiktas. Daktaras Gladney sa
ko kad nelaime galėjo atsitikti 
dvejopu budu: gal Profesorius

Sovietai Rengia
Kariszka Policija1

Vokietijoje
Amerikoniszkas Kariszkas Ero
planas B-29 Nukrito Prie Azo
res Salų, 16 Žuvo; Užsienu Mi
nisterial Nutarė Sustabdyti Rau
donuosius Ant Frontu; Karas Su 

Rusija Yra N eis žvengiamas

SEUL, KORĖJA. — Rietu 
Korėjos kraszto apsaugos Mi- 
nisteris perspėja kad sziauri- 
nes Korėjos Komunistine vy
riausybe pradėjo traukti prie 
dvi Korėjos skirianezios sienos 
savo rauduona kariuomene. U'ž 
pasienio sargybų dabar randa
si apie keturios deszimts tuks
tancziu kareiviu. Jis sako kad 
jis bijosi kad ežia nebūtu pietų 
Korėjos invazijos, užėmimo 
pradžia. Panasziu žinių ateina 
ir isz kitu szaltiniu tame krasz- 
te, kad sziaurines Komunistai 
rengiasi visa Korėjos szali už
imti.

GIRTAS TIGRAS

ATSAKO SOVIETAMS

Generolas MacArthur 
Moka Kaip Szneketi 

Su Sovietais

BERLYNAS, VOKIETIJA. — Du Vo- 
kiecziai buvo Amerikos Kariszkos Policijos 
suimti ir suaresztuoti. Heinz Nocht ir Wil
helm Roloff, buvusieji Vokiccziu Hitlerines 
armijos kariai, buvo ginkluoti, buvo susi
rinkę daug labai svarbiu žinių ir jau buvo 
pasirenge ve! gryszti in Rvtine Berlyno puse

CALCUTTA, INDIJA. — 
Septynių pėdu Bengal tigras 
iszspruko isz savo klietes neto
li nuo New Market, Calcutta 
mieste. Jis slankiojo po Calcut
ta miesto ulyežias. Visai neki
bino ožkų ar kalakutu; apdras
kė du mieganeziu vyru, paskui 
pats sau susirado kampeli ir 
užmigo.i) x

Folicijantai ji užtiko ir pa
leido keturis szuvius in ji ir už- 
musze. Žvieriu prižiūrėtojas 
pasiaiszkino kad tas tigras bu
vo prijaukintas ir kad jis ant 
nieko nesipuldavo, kad net vai
kai galėdavo su jo bovintis, ir 
kad jis buvo viso kraszto val
dininko Maharajah lepintinis. 
Bet, pastaruoju laiku jis buvo 
taip sutingęs, kad tas prižiū
rėtojas jam davė beveik visa 
bonka sznapso iszgerti.

nuotykio. Ta eroplana vairavo — Szvento Povilo Katedra susirgo szirdies liga, ar gal lai- 
Kapitonas J. E. Sullivan isz Londone, Anglijoje, yra penkta velis pavirto ir Profesorius 
Las Vegas miesto. didžiause bažnyczia ant svieto.! iszpuole.

at-— Skruzdeles greitai 
randa savo nevidonus arba

i prietelius.

TOKYO, JAPONIJA. -
Nors vienas Amerikos augsz- 
tas vadas moka kaip save pasi- 
ąiszkinti Sovietams ir jiems sy vjsajs faįS $aVO paSlVOgtaiS FaSZtaĖ 
atsikirsti tikiais žodžiais, ku
riuos Sovietai supranta ir in- 
vertina.

Vienas Ruskis, narys Suvie- ..... . . .
nytes Tarybos Japonijoje, Ge-'SlgailSS, 1F jiedu gal ISZVCIlgS FOlftlCS baUSUlCS 
nerolas Derevyanko, jau per 
kuri laika kibino ir aržino Ge
nerolą MacArthur, reikalauda
mas žinoti ar Amerikos Karo 
Sztabas rengia kariszkas tvir
toves ant Okinawa salos ir Ja
ponijoje.

Szitam Generolui ne tiek rū
pėjo tos j-o paties iszmislintos 
tvirtoves, kiek jam rūpėjo su
žinoti ar Amerika kur nors ki
tur Pacifiko vandenyse turi ar 
rengia panaszias tvirtoves.

Kai jis užklupo Generolą 
MacArthur ir staeziai jo už
klausė ir pareikalavo kad jis 
jam staeziai ir atvirai atsaky- 
tu: Taip ar ne, Generolas Mac- 
Arthur labai ramiu balsu jam 
atsake kad ne jo biznis, ir kad 
tekis klausimas visai nėra tin
kamas ir ne savo vietoje.

Tik tokius žodžius Sovietai tautu atstovai, Užsienio Ministerial Londone 
supranta ir invertina, nes gra- ve(ja pasikalbejilUUS !T paSltarimUS.
žumu su jais negalima nei tai- . ... ..
kytis ir aiszkintis. Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos atstovai

Generolas MacArthur yra sutinka nors ant vieno punkto vienbalsiai: 
, vienas isz musu vadu, kuris 
. yra Komunistams ir Sovietams 
. baisiai neapkeneziamas, nes jis RaudonUOSlUS 30t VISU f FOHtU IF

jiems niekur nenusilenkia ir su ..
jais visai nesiskaito. Jis yra JlCfilS toliau RiaFSZU4)tl.
pareiszkes kad ne už ilgo visa Jje pasitarė jr ant VokietijOS 
drausta ir panaikinta Japoni- IF prižadėjo 3Flt FytOJ3US paskelbti 
joje.

Amerikos Karo Teisme jiedu prie vis
ko prisipažino, tikėdamiesi, kad teismas pa-

Teisindamiesi jiedu prisipažino, kad jie 
priklauso prie Sovietu suorganizuotai Rytu 
Vokietijos Policijai,” kuri isz tikrųjų yra 
atkurta Vokiccziu Hitlerine kariuomene, ar
mija, kurioje jau dabar randasi apie ketu
rios deszimts tukstancziu jaunu Vokiccziu, 
kurie yra kariszkai prisirengti.

Labai aiszku kad Sovietai vra sulaužė 
ta sutarti, neginkluoti Vokiccziu.

TRYS TAUTU ATSTOVAI PASITARIA
LONDONE, ANGLIJOJE

LONDON. Trijų didžiųjų vakariniu

Kad reikia be jokio atidėliojimo sustabdyti
neleisti

klausimo
savo nu

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
jeigu Europos krasztai rūpin
tųsi kariuomenėmis, o kad 
Amerika didintu ir stiprintu 
savo Laivyną ir savo Lakūnu 
Sztaba.

SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAZNYCZIA
Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd., LL. D.

Iszverte Petras Aiksznoras - Kun. J. A. K., Premijuotas Vertimas

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson dabar jau ima supras
ti kad su Sovietais kalbėtis ir 
pasitarti, reikia jiegos ir smur
to, nes jie kitokios kalbos ne
klauso ir nesupranta.

Visi dipliomatai ir Karo 
Sztabo virszininkai stengiasi 
dabar sustiprinti Vokietija ir 
pasikviesti Ispanijos Francis
co Franco in talka priesz So
vietu Rusija.

Kongresas ir Senatas yra pa
sirengė paskirti dar kelis mili
jonus doleriu del apsiginkla
vimo. Visi dabar jau mato ir 
supranta kad su Sovietais rei
kia szneketi su karabinais ir 
ginklais. Visi pamate ir supra
to reikalą, kai tas Amerikos 
eroplanas buvo nuszautas ir 
tie Amerikiecziai buvo 
dyti Pabaltijos Jurose.

11U.ZU-

Daug augsztu karininku ir 
valdininku dabar sako kad 'bu
tu daug geriau ir saugiau jei
gu mes paskelbtume tkara 
priesz Rusija, ir nelauktume 
kol Sovietai ant musu užsipuls.

Sovietai nuszove Amerikos 
neginkluota eroplana.

Deszimts Amerikiecziu lakū
nu žuvo.

Sovietai sako kad tas Ameri
kos eroplanas skrido virsz Lat
vijos, kur visiems kitu tautu 
eroplanams uždrausta.

Latvija buvo trys szimtai 
myliu tam eroplanui isz kelio.

Matyti, kad Sovietai kaz-ka 
ten rengia ant Pabaltijos Juru 
ir bijosi kad mes nedažinotu- 
me. Tie musu žuvusieji lakūnai 
gal dažinojo ir pamate daug tu 
uždraustu ii- slepiamu rengi
mu, ir už tai, jie buvo nužudy
ti!

Beturcziai musu kraszte, ku- taras nėra sau žmogus, bet tik 
rie nori su smurtu ir žiaurumu 
viską atimti nuo turtuoliu, ku
rie prisiraszo prie Komunistu, Jis yra žmogus, Dievo sutver- 
nes tie Komunistai jiems priža- tas asmuo, jis gali būti mainie- 
da “n u v e r s. t i Kapitalizma j ](yS) plauku kirpėjas ūkininkas, 
smurtu” ir “panaikinti” vi-| raszytojas, Juodukas, Žydelis 
sus tuos kurie nuosavybes, ir! ar fabriko darbininkas. Prole- 
kurie sėja neapykantos sėklas;! taras yra tik numeris, tik na- 

' rys mases ar gaujos ar’ klases;
Tokiu vienatine gailės- beturtis gi yra kiekvienas žmo- 

L‘- ■ gus, prietelis ar neprietelis, 
Proletaras

vienas narys pulke, jis nieko 
nereiszkia kaipo asmuo; betur-

Susikirtimas tarp Sovietu ar 
Komunistu ir Amerikiecziu 
Berlyne iszrodo neiszvengia- 
mas. Isz szito susikirtimo pa- 
aiszkes kaip toli Amerika keti
na eiti Europos klausime. Ko
munistai ir Sovietai tikisi kad 
Amerikiecziai pasitrauks kai 
tie susikirtimai iszkils. Musu 
Karo Sztabas sako kad jis yfa 
pasirengęs savo vieta Vokieti
joje palaikyti su karabinais ir 
su ginklais, jeigu taip reikes.

Vis eina gandai, kad Rusijo
je, ypatingai Rusijos Kreminio 
vyriausybee neramu.

Arabai dabar ima Amerikai 
grasinti, sakydami, kad jie su
darys Taikos sutarti su Sovie
tu Rusija. Jie sako kad Ameri
ka nori Arabu krasztus paverg
ti ir isznaudoti, ir isz ju suda
ryti frunta priesz Rusija, ir j u 
krasztus paskirti del karo lau
ko.

Daktaras Robert Baclier, 
mokslinczius ir Profesorius Ca- 
lifornijoje, sako, kad Amerika 
tik savo pinigus^aikvoja, steng
damasi pagaminti ta nauja ir 
baisia “Hydrogen” bomba. Jis 
sako, kad Rusijoje nėra tokiu 
dideliu miestu ar tvirtovių del 
tokios dideles sprogstanczios 
bombos, ir kad mums užtenka 
tos atomines sprogstanczios 
bombos, visus Rusijos miestus 
sunaikinti.

Kitas mokslinczius sako kad 
Rusija neturi gana pinigu ves
ti kita kara, nes dabar kasztuo- 
ja keli tukstancziai doleriu nu
žudyti viena prieszo kareivi. 
Pirmiaus, Ciesoriaus laikais 
kasztuodavo tik apie puse do
lerio.

Beveik visas pasaulis susido
mėjo Kunigo S. J. Draugelio 
paruosztu veikalu apie Paneles 
Szvencz. Žemiszka Gyvenimą 
(Anglu kalboje) jeigu pats 
Szventas Tėvas prisiuntė jam 
savo Apasztaliszka Palaimini
mu ir padėka, jeigu pora Apas- 
taliszku Delegatu, Kardinolai, 
Arkivyskupai ir Vyskupai di- 
dei invertina szi kilnu darbas, 
tai manoma kad ir Lietuviai 
turėtu irgi susidomėti sziuo 
kilniu veikalu. Norinti insigy- 
ti szia knyga, raszykite ant ad
reso: Kun. J. Stašaitis, S.D.B., 
440 E. 12th St., New York, 
N. Y. Knygos didumas, 5,1/4 X 
7% col., su 120 puslapiu. $1. .

Szitas Daktaras Robert Ba- 
cher sako kad Amerika tuos pi
nigus gali daug geriau pavar- 
tuoti ant povandeniniu laivu, 
submarinu, eroplanu ir kitu 
daug reikalingesnių ginklu.

Pypkes Durnai

Pasakykie Mergužėle

Amerikos Karo Sztabas gal 
turės pakeisti savo apsiginkla
vimo tvarka. Generolas Brad
ley sako kad geriausia butu

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
; Su 283 Paveikslais
! 160 Puslapiu
• 8 col. ilgio, 5^2 col. ploczio
• Iszaiszkina sapna ir kas 
i ateitoje stosis. Su priedu 
! planatu ir visokiu burtu. 
! Knyga in minksztos po- 
: pieros virszeliuose. :: ::

: Tiktai,. . . $1.00
• Pinigai reikia siusti su
; užsakymu:
! Saule Publishing Co., 
! Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

' Pasakykie, mergužėle, 
Ko nuliūdo tau szirdis, 
Kam užmerkei tas akeles, 
Kurios szviete taip skaidriai? 
Ar užmirszai gi, Onyte, 
Brangia valandėlė ta, 
Kada mudu, susitikę, 
Karsztai spaude va rankas? 
Kad’ menuliui linksmai 

szviecziant, 
Vėlai vasaros naktyj —

j Meiles aniuol’s tenai kviete... 
i Pavieszet paežeryj.
: Pute vejas vakarinis,
' Liejos bangos ant krantu, 
Tu, priglaudus lupas tyliai, 
Sakei: “Myliu tuos vaizdus.” 
Kad’ iszgirdau žodžius tuosius, 
Sudrebej ’ szirdis tyli, 
Valandėlei tik praslinkus 
Klausiau: “Ka daugiaus ežia 

myli?” 
Tu akis tada nuleidai, 
Nieko daugiau nesakei, 
Užsidėjus ranka veidą, 
Meiliai man’ pabueziavai.

tokie nėra Evangelijos betur 
ežiai. r' ' ’ 
tis yra kad jie negali būti tur 
tingi, ju duszios yra lygiai go-; baltas ar juodas, 
džios kaip ir tu godingu bago-Mori ne tik savo tavoms turėti, 
ežiu. Jie yra beturcziai kurie bet ir isz kaimyno iszpleszti be- 
trokszta turtu ir pavydi tiems! tartis gi nori turėti sau užtek- 
turtuoliams, kurie turi ka jie; tinai ir to paežio ir savo kaimy- 
noretu turėti.

Gailestingumas- teipgi prisa-' 
ko betureziams, kad jokia že
miszka tvarka negali taip to
bulai viską sutvarkyti, surė
dyti kad visi butu laimingi, nes 
jie turi atsiminti kad ežia tik 
žemo, o ne rojus. Szitas gyve
nimas yra tik kelione, tik prisi
rengimas anam. Szv. Tėvas sa- letara kad tas Proletaras jam 
ko ir primena;
ežiai atsimena, jog pasaulis j stybei; Krikszczionis pavalgy - 
niekuomet negales nusikratyti dina.beturti, kad tas beturtis 
nelaimiu, liūdesio, vargu, bedu galėtu daugiau rūpintis savo 
ir sielvartos, kurios yra skirtos siela, duszia ir kad jam žemes 
net ir tiems, kurie mums iszro- reikalai nerupetu ir kad jis ga- 
do daugiau laimingesni. Už lėtu apie ka kita pamanstyti 
tai visiems yra reikalinga kan- negu apie kaltuva ir pjautuvą, 
try be, kuri ramina szirdi die- Amerika yra didesne ir pla- 
visku užtikrinimu amžinos; tesne negu ta Proletaru gauja; 
laimes.” | ežia randasi betureziu kurie

Leninas
Krikszczioniszka mokslą ir nu
sistatymą, sakydamas, kad ti
kėjimas praszo kad mes pakęs
tame visas nelaimes ir vargus 
be nusiskundimo. “Tuo budu 
Tikėjimas suteikia isznaudoji- 
mui proga ir duoda labai gra
žu pasiteisinimą. Tikėjimas 
duoda žmogui labai pigti tikie- 
ta, bilietą in dangų.” Kitaip 
sakant, Leninas prikaiszioja 
kad buk Tikėjimas sako vargs- 
taneziam vargti, badaujan- 
cziam badauti ir kantriai lauk
ti to dangaus.

Bažnyczia nieko panaszaus 
nedaro ir nesako. Jeigu Baž
nyczia taip mokintu, tai Popie
žius Leonas Tryliktasis nieka
dos nebutu paraszes ta garsu j 
aplinkraszti, kuriame jis už
stoja darbininkus, ir perspėja! 
neteisingus darbdavius, bago- 
cziu'Sv Jis yra paraszes: “Yra 
valstybes pareiga rūpintis be
tureziu reikalais. .. .Yra Baž- 
nyezios noras kad beturcziai! 
pakiltu virsz skurdo ir vargo,! 
ir pagerintu savo būkle sziame 
gyvenime. Ir szio tikslo Baž
nyczia siekia. Dar iki sziai 
dienai nei vienas visuomenes 
vadas neiszdryso taip asztriaii 
ir taip aiszkiai pultis ant darb-1 

1

daviu ir juos iszbarti kaip szi-į 
tas Popiežius.

Komunistai norėtu visas ne
lygybes paszalinti priversdami 
beturezius neapkęsti turtuoliu; 
Krikszczioniszkas mokslas no
ri tas nelygybes susžvelninti 
priversdamas turtuoli mylėti 
beturti. Komunistai nori visa 
valdžia sugriauti; Bažnyczia 
nori ta valdžia, pataisyti, pato
bulinti.

Komunistai kalba vien tik 
apie Proletara; Bažnyczia kal
ba apie beturti. Proletaras yra 
darbininkas, kuris yra Komu
nistu isznaudojamas del instei- 
gimo Sovietu valdžios; betur
tis yra kiekvienas žmogus; jis 
gali guti net ir Komunistas ku
ris musu neapkenezia. Prole-

! n ui vėlina.
Komunistas nori kad Prole

taras neapkęstų savo darbda
vio kaip kokio vagio ar pleszi- 
ko; Krikszczionis nori kad 
darbdavis teisingai pasielgtu 
su darbininku ii- jam tinkama 
ir teisinga atlyginimą duotu. 
Komunistas pavalgydina Pro-

Teo-u betur- dirbtu ir turto sukrautu vai-

pajuokia szitoki nedirba ir negali dirbti. Užtai 
Amerikai yra reikalinga kaž
kas daugiau negu Proletaru 
Komunizmas. Amerikai rei
kia gailestingumo. Neapykan
ta neiszlygins nelygybes, neisz- 
gelbes draugijos nes neapykant 
ta gali tik naikinti, bet ne tver
ti;. Vien tik gailestingumo 
dvasiu gali tai invykdinti kad 
turtingieji užjaustu beturezius 
ir kad 'betųrėžiai butu dėkingi 
turtingiesiems.

Proletaro gauja, grupe ar 
klase yra mums per siaura. 
Proletaras, tai tik maža ir labai 
maža dalis musu darbo ir mu
su pasiuntenybes. Proletaras 
gal ir yra beturtis, bet daug 
yra betureziu kurie nėra Prole
tarai.

Mes esame gimė isz “Netur- 
j tingo Žmogaus Galilieczio” ir 
turime mylėti beturezius, nors 
tai pareikalautu iszsižadejima 
smagumu ar gal net reiketu ir 
in Kalvarijos Kaina lipti.

Pasidalinkite su tais betur- 
; ežiais, nes tik su ta sanly'ga jus 
! esate inleidžiami in betureziu 
Bažnyczia; duokite net ir tiems 
betureziams, kurie jusu neap- 
kenezia. Atsiminkite k a d 

i Kristus dovanojo savo priesz- 
i ams. Nepamirszkite, kad Szv. 
; Tėvas yra paskyręs komisija 
j prižiūrėti ir suszelpti badau- 
I anezius Ruskius.

Ir neapsigaukite; Komuniz
mas yra turtingųjų iszmislas; 
jis yra gerai isztirtas 'inrankis, 
su kuriuo ubagas 
nugalabina 
pats tampa 
ežiai todėl 
musu jie 
pabaigos.

Proletaras! 
turtinguosius ir 

turtuoliu. Betur- 
mums priklauso ir 
bus iki pasaulio
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Taigi, dabar pradekime nau
ja auku rinkimo vaju visoje 
Amerikoje. Stiprinkime visus 
BALF skyrius ir BALF darbu 
remianczias organizacijas, kad 
jos sustiprėtu ir butu pajieges- 
nes.

Didžiausios pajamos buna 
isz “Tag- Days,” invairiu pa
rengimu, bazaru, net mažu pra- 
mogu-pramogeliu, kaip vestu
vių pokyliu, invairiu sukaktu- 
viu minėjimu, vardadieniu, 
gimtadieniu, kriksztynu ir ki
tu. “Kai kuriuose' miestuose! 
Lietuviai pasiryžę eiti isz na
mo in narna praszydami para-j

PRASIDĖJO “BALF”
AUKU RINKIMO

VAJUS
BROOKLYN, N. Y. — Ba

landžio (April) men., pabaigo
je BALF Centras iszsiuntiuejo 
praneszimus ir atsiszaukimus 
spaudai ir visuomenei apie 
BALF Auku Rinkimo Vaju, 
kuris prasidėjo Gegužio 1 die
na. Vajus reikalingas todėl, 
kad Lietuviu paszelpos darbas 
da toli gražu nebaigtas, tuks
tancziai Lietuviu, pasilikusiu 
Europoje vis reikalingi musu 
pagelbos ir paramos.

Yra Amerikoje ir kitur žmo
nių, kurie patys neseniai atvy
kę isz skurdo ir vargo /Vokieti
joje ar kitur, ežia gražiai insi- 
kure, jau užmirszo tuos- pasili
kusius savo nelaimes draugus 
ir kaimynus. Bet laime, kad to-! 
kiu labai mažai. Mes neabejo-Į 
jame, kad daugumas senųjų 
Amerikiecziu ir naujakuriu da 
atjauezia reikalu gelbėti savie-! 
siems, kurie del ligos, senatvės 
ar kitu priežaseziu negalėjo pa
sinaudoti emigracijos instaty- 
mais ir turės pasilikti Vokieti
joje ar kurioje nors kitoje Eu-! 
ropos valstybėje. Ateitis jiems 
nieko nežada. Bent mes paro

mos pasilikusioms Europoje 
Lietuviams Tremtiniams.”

BALF persistengs, kiek ga
lėdamas, daugiau Lietuviu at
gabenti in Jungtines Amerikos 
Valstybes ir ežia juos inkurdin- 
fi. Kiek liks, tuos stengsis ap
rūpinti pastoge, maistu, drabu
žiais, vaistais ir hitais gyveni
me reikalingais daiktais. Ta 
atlikti BALF’as pasistengs 
gauti valdžios pagelba ir para
ma, klebens ir balados visas 
duris, kur tik yra galimybes 
lietuviams ka nors gauti, ko
kia nors pagelba jiems suteik
ti. Bet tam darbui reikia visu 
Lietuviu pagelbos, talkos ir 
paramos. — BALF

JOHM KOVAL. . . KVIETKININKAS . . .
Kvietku Del Visokiu

Pareikalavimu Už Žemiausias
* Prekes

Telefonas 764

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.
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Neteko Jis Kantrybes
(Tasa) I didelis kaip ir tu! Ir užaugsiu
--------- da didesnis. O tada asz tave su-

Kadangi laike ^vakarienes! plieksiu, pamatysi, jei ne!
motina atkartotinai aiszkiup,; -— Tu turėtum būti prista- 
jog ji stengėsi kiek galėdama,: lytas prie darbo, tai matytai 
kad viskas butu gerai; dėlto kokis didelis esi, atsiliepe pik- 
pasibaigus vakarienei Jonukas tai Jonukas. O ko tau reikia, tu

I turi būti prie darbo! Ir tavo 
; motinai pridera pristatyti tave 
; prie darbo.

Bet juk jis da per jau- 
Jis da mažas berniukas,

pecziai augo šiauriu, krutinę 
turėjo būti susitraukus pode-. 
szimts valandų kasdien. Tokis 
darbas buvo nesveikas plan-, 
ežiams, bet jis pririszdavo tris 
szimtus tuzinu bonku kasdien.

Virszininkas labai juo di
džiavos ir dažnai atsilankiu-

Suvaldyti Komunistus
I aiszku atsitikima.

pastūmės kede in szali ir pats 
pasitraukęs nuo stalo jaute at
ilsi. Tula laika žiūrėdamas iii 
lova ir in priekines duris, abe
jojo kur eiti, pagalios nuėjo 
prie dumi. Toli vienok neejo.' 
Atsisėdo ant suolos, pasire-' 
mes alkūnėmis ant keliu ir del-1 
nais paremes smakra.

Sėdėdamas jis įiemanste. Il
sėjosi. Jo protas miegojo. Jo 
broliukai ir sesutes žaidė, rė
kavo su kitais vaikais aplink 
ji. Elektros lempa ant gatves 
kampo szviete ju žaismėms. Jo-i 
nukas buvo nervingas ir pik

nus
' aiszkinosi motina.
I .— Asz buvau jaunesnis uzj 
ji kuomet pradėjau dirbti!

Jonukas prasižiojo ir norėjo sius atvesdavo pas ji pažiūrėti 
iszrei’kszti, kad su juo neteisiu- kaip dilba. Begiu deszimts va- 

| gai pasielgta, bet greitai jis su- 
i siezaupe. Paskui nulindęs jis 
apsisuko ir nuėjo gulti. Jo

| kambario durys buvo atviros, 
kad isz virtuves ineitu szili- 
mos. Nusirengdamas jis girdė
jo motina kalbant su atėjusia 
kaiminka. Jo motina verke.

— Asz nesuprantu kas da- 
fosi Jonukui. Pirmiaus jis to
kis nebuvo. Jis buvo kantrus 
vaikas, kalbėjo ji sznipsedama.

szimtai tuzinu bonku. Tai 
reiszke, jog jis iszsidirbo iki 
niaszinos darbo greitumo. Visi 
bereikalingi pasijudinimai bu
vo panaikinti. Kiekvienas pe- 
cziu pasijudinimas, kiekvienas 
plonu pirsztu muskulu pajudi
nimas buvo greitas ir atatin
kamas. Jis dirbo labai intemp-

muskulai trukeziojasi, o diena.
I niukas, pasiskubino teisinti ji.
I Jis kantriai dirba. Dirbti jis 
pradėjo jaunas. Bet tai nenia-

tas, jie tai žinojo; bet sukilime- 
se troszkimo vercziami erzino 
ji. Jie susikibę rankomis suko
si aplink ji ir teike jam dai- 
nuszkomis nemalonus papildo
mus. Isz pradžios jis sukeikė 
juos, sukeikė tais žodžiais, ku
riuos iszmoko nuo dirbtuves 
virszininku. Matydamas, kad 
tai nieko negelbsti ir atsiminęs 
savo rimtumą,'jis vėl nutilo.

Jo ‘brolis Vincukas, sekantis i 
po jo metais, vos sulaukės de- 
szimts metu,'buvo vadas ji er- 
zinancziu vaiku. Jonukas ne
sijautė jam geru. Jo gyvenimas 
apkarto nuo nuolatiniu nusi
leidimu Vincukui. Jis jaute, 
jog Vincukas turėtu būti jam 
dideliai dėkingas, vietoj ty- 
cziotis isz jo. Jo žaismių die-; 
nose, seniai, veik užmirsztoj' 
praeityj, jis dažnai turėjo pa
mesti žaismes ir daboti Vincu-j 
ka. Vincukas da buVo kūdikis,; 
o tada, kai ir dabar, ju motina 
praleisdavo dienas dirbtuvėse. 
Jonukas buvo tada vadas moti-' 
nos ir tėvo, o dabar Vincukas; 
vietoj dekuoti jam, erzina ir 
neduoda ramybes.

Pasitycziojimo dainuszka vis 
garsiau skam’bejo. Vincukas,; 
szokdamas, pasilenkė prie Jo
nuko ir iszkiszo jam liežuvi. 
Pastarasis pagriebė ji vicifa 
ranka už sprando, o kita ranka j 
sugniaužęs kumszti' drožė peri 
uosi. Jo kumsztis buvo apgai-i 
lėtinai kuda, tik vieni kaulai, 
bet' kad ji skaudžiai užgavo, 
tai pasirodė isz skaudaus su-Į 
spiegimo. Kiti vaikai kiek iu- 
jiegdami bego szalin iszgastin
gai smaukdami, o Jonuko sesuo 
Jone inspruko stubon.

Jis pastūmė 'broli nuo saves, 
spyrė jam in kojas, paskui vėl 
pagriebęs ji parmetė kniupsz-i 
ežia ant žemes. Ir nepaleido jo 
iki kelis kartus pamurde nosia- 
purvam Tuojau pribuvo moti
na.

— Kodėl jis neduoda man 
ramybes? Aiszkinosi Jonukas,! 
baramas motinos. Ar jis neina-' 
to kad asz esu pavargęs?

— Asz taip jau didelis kaip 
ir tu, kalbėjo Vincukas. Jo vei
das buvo murzinas nuo aszaru, 
purvo ir kraujo, Asz taip jau i

Pirkie U. S. Bonus 
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Ne ku r i uos i a a p \"g a r do s i a 
Vestuose, 

Girtuokliai labai vaitoję, ♦
Y pa t i nga i N edelionnse 

Troszkina neviena.
Ir kas tai per priežastis 

yra?
Ugi uždare guzule ir alų.

Dabar tie girtuokliai 
vaitoję, 

Aplink saliunas vaikszczioje, 
() seile ryje net gurguluoje.

Ten tiesas tokios, 
Ka neviena salimui negali 

‘Imti Nedeliomis atidaryta, 
Ba teip ten yra prisakyta, 

O jeigu policija datiro, 
■ Tai biedos tuo privirs.
Da'bar del girtuokliu 

ne kas, 
Didžiausias del ju vargas, 

Tai susitaria keli, 
In kita miestą tik vali, 

Tai vyrueziai ne kas, 
Tok is vargas.

Ne ilgai tuosius kelius 
atlikinės, 

Kaip rodos in kitur begs, 
Nes girtuokliams ten 

nebuvimas, 
Kur Nedeliomis uždarytos 

gėrimas.
O kvaili toki vyrai,

Kad negali nuo gėrimo 
susivaldyti, 

Tai jau nėra ka sakyti!
4: * *

Per Szvente, Daugu Žengimo, 
Viename mieste, 

Atsibuvo niiisztyne, 
Badai sporteliu,

C) geriau pasakius gyvuliai, 
Taigi, pasidavė pas vaita, 

Už ta pukia zobova, 
Visi baiismia užmokėjo, 

Nereikia jieszkoti kvailiu, 
Kai}) szitie sport tiku.

* * *
Del ko jum vyrai plaukai 

iszpuola, 
Ne kaip moterims?

Užklausė viena misiuke 
savo vyro.

Matai, tai isz. tos 
priežasties, 

Atsake vyras.
Jog po szliubui, 

Turime tankiai kasyti galva!
I r del to,

Jeigu vyras turi apdraskyta 
galva, 

Tai ne del to,
Kad jam pati apdraskė, 
Bet pats sau apdrasko, 

Isz rupesezio po szliubui!

geriausia, esu tikra tame.
. Jis girdėjo atsikartojanti 
sznipsejima virtuvėj. Kada jo 
akys užsimerkė, jis pats sau 
sumurmėjo: “Žinoma, kad asz 
kantriai dirbu.”

Ant rytojaus motina iszbu- 
dino ji isz slinkaus miego. Pas
kui seko prasti pusrycziai, eji-

I mas in darba ir einanti per

silsėti. Ir juo toliau, jo musku
lai labiau trukeziojasi. Jis 
taipgi ėjo laibin ir pradėjo la
biau kosėti. Karsztine pagriebė 
jo silpnus plauczius susitrau
kusioje krūtinėje ir susirgęs 
nustojo darbo stiklinėje.

Thomas Harris, C.I.O. 
unijos virszininkas pasakė 
Priesz-Amerikonizmo Tardy
mo Komisijai kad Ameriko
je galima suvaldyti visus 
Komunistus be jokiu nauju 
instatymu. Jis sako kad by
los ar instatymai kaip tai 
Mundt-Nixon-Ferguson yra 
visai nereikalingi.

nuo szmotu. Ir jis czia gerai 
pasižymėjo, nes dirbtuves ji 
jau paverto atsakanezia maszi- 
na. Pabaigoje dvieju menesiu 
jis turėjo dvejas stakles, pas
kui trejas ir kerverias.

Baigiantis antriems metams-, 
— - « jis iszaude daugiau vuolakcziu, 

; valandėlių! negu bile kuris kitas geras au- 
s lovoje gale; dejas, ir virsz dvieju kartu 

kojų. Lovoje taipgi guli ne-1 daugiau, negu silpnesni aude- 
aiszkios pavydalos jo tėvo- ir jai. Namie dalykai pagerėjo, 
motinos. Jis nėra mates kaip jo kuomet jis daugiau uždirbda- 
tevas atrodo. Jis gavo tik vie- Vo. Vienok jo naszesnis uždar
ini inspudi apie savo tęva, o tai bis nevirszijo stokos gyvenimo 
buvo ta inspudi, kad jo tėvas reikmenų. Kiti vaikai augo. Jie 
turėjo begailestingai nuožmias valgė daugiau. Ir jie ėjo mo
kėjas. kyklon, o mokyklos knygos Įė

jo jaunu dienu atsiminimai szuoja pinigu. Ir kaž-kaip tai, 
maiszesi galvoj, bet isz vėles
niu laiku jis neturėjo ka atsi
minti. Visos dienos buvo kaip 
viena. Vakar diena ar pernai

Szis ypatingas atsiminimas 
neateidavo Jonukui dienos lai
ke, kuomet jis buvo nemieguis- 
tas. Tai prisimindavo vien nak- 
ti, valandėlė kuomet jo sąmone 
skendo miege. Ir tai visuomet 
iszbudindavo ji, sukeldavo ja- 

! me dideles baimes;

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

:: Tiktai 15<£ ::
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ti in audinyczia kur pirmiaus 
diVbo. Bet czia jau jo lauke 
pauksztinimas. Jis buvo geras 
darbininkas. Jam jau liko tik 
padirbti prie krakmolinimo 

j kad stoti prie staklių. Po to
! pastebėjimas vos besirodan- Jau n^“^as nelieka, apart padi- 
I ežios saules szviesos. Tai Imvo dari’° naszutao.

Maszinerija dabar sukosi 
smarkiau, negu pirmiau, kuo
met jis pradėjo dirbti, o jis 
protavo leeziau. Jis au daugiau 
nesvajojo, nors jaunose savo 
gyvenimo dienose 'buvo pilnas 
svajonių. Karta jis buvo netgi 
insimylejes. Tai buvo, kuomet 
jis pradėjo saugoti audeklu bo

ir visos tos dienos buvo tokios

O vis tik jo gyvenimas buvo 
kai kada invairesnis, invairu- 
mas buvo, kuomet permaino 
dauba, arba susirinkdavo. Ka
da buvo szesziu metu amžiaus, 
jis buvo Vincukui ir tėvas ir 
motina, o 1__ ____  ___
jaunesni. Sulaukės septynių 
metu jis nuėjo dirbti audiny- 
czion. Sulaukės asztuoniu me
tu gavo kita darba. Jo naujas 
darbas buvo neapsakomai

kiti vaikai buvo da! ^yiniojanti ant void. O insimy- 
j lejes jis buvo virszininko (luk
teri. Ji buvo jauna, bet daug 
senesne už ji, ir jis mate ja ke
lis kartus tik isztolo. Bet tai 
nedarė skirtumo. Ant virszaus 
audeklo einanezio szale jo, jis 
piesze savo skaisezia ateiti, ka
me jis atliko nuostabius dar
bus, iszrado stebėtinas niaszi- 
nas, daejo iki dirbtuves valdo-

I , .Maryti, tai sėdėti laikant ran- 
au- 
au* 
ant

į no, ir po viso to apsikabino ja 
■| ir szaltai pabueziavo jai anta-

ko j pagali u ka ir saugoti 
įdėklą einanti szale jo. Szis 
deklas'ejo isz maszinos 
karszto volo, o isz ten savo 
liu ėjo kitur. Jis turėjo vii

I met sėdėti vienoj vietoj, kur 
dienos szviesa nepasieke, gaso 

| szviesa dege virszui jo; o jis! 
‘ pats buvo dalim maszinos.

Nežiūrint drėgnumo ir karsz- 
czio jis buvo linksmas ]>rie to . * . idarbo, nes da .‘buvo jaunas ir

I pilnas svajonu. Ir stebėtinas 
! svajone^ svajojo jis žiureda- 
i mas in szale jo be paliovos slen-' 
kauti audeklu. Bet ten dirbda
mas is negalėjo insiinanksztin
ti, neturėjo ka maustyti ir pra
dėjo mažiau ir mažiau svajoti; 
o jo mintijimas pasidarė stan-

i gus nejaustus. Vienok jis už- 
' dirgdavo du dolerius sanvaitei, 
o du doleriai visgi apgynė nuo 
bado, nors už juos nebuvo gali
mumą nusipirkti pakankamai 
maisto ir prisiėjo nuolat neda- 
valgyti.

Sulaukės devynių metu, ne
teko darbo. Liga buvo priežas- 
czia to. Pasveikęs ’gavo darba 

' stiklu dirbtuvėj. Mokėti gavo 
j daugiau, nes darbas reikalavo

metu, arba viena minute. Nie
kas niekados neatsitikdavo. 
Nebuvo invykiu vertu žymėtu 
laiko ėjimą. Laikas stovėjo ant 
vietos, neejo. Tiktai besisukan- 
czios maszinos ėjo, judėjo, ir 
jos niekur nenuėjo, nežiūrint to 
kad sukosi smarkiau, negu pir
ma.

Sulaukės keturiolikos metu 
jis nuėjo dirbti prie krakmoli
ji imo. Tai buvo milžiniszkas in- 
vykis. Visgi pagalios szi per
maina buvo galima atsiminti 
gerinus, negu nakties poilsis ir

motinai. Sulaukės vienuolikos 
motu jis jau buvo vyru, pilnai 
suaugusiu vyru, ir jau ėjo dirb
ti naktimis per szcszis mene
sius. O juk nei vienas vaikas 
negali dirbti naktimis ir būti 
vaiku.

Jo gyvenime atsitiko keli 
svarbus invykiai. Vienas ju bu
vo to karta, kiioumet motina 
parnesze biski Kalifornijos
si) vu. Kiti du buvo, kuomet ji niokesties diena. Tai pažymėjo
iszKcpe Kiauszinienes. ne iai er^ rpa] ])UV0 Olimpiada žyme- 
buvo svarbus invykiai. Jis Vi-Himui laiko. “Kada asz prade- 
suomet maloniai juos prisiinin- j.ui dir!bti ant klakmolintojo,” 
davo. Ir motina sake jam,-jog arba • 
kada nors pataisys palaiminta jjj-pfį aHt krakmoliutojo,

I’lau- ba vej “p0 ]() kada pradėjau 
kiojanezia Sala,; kaip ji sake, jp-pfi an] krakmoliutojo,” tie
valgį, kaupina bliuda,

pirma negu pradėjau
ar-

“geresnio už kiausziniene, ” 
valgio. Per metu eiles jis lauke 
tos dienos kada gaus ta “Plati-1 
kiojanezia Sala” iki galu 
iszauksztino ta minti in neat
siekiama būda. .(iii • t i i- •i ta Im k linu m, nes dirbti reikėjo 

Karta jis rado sidabrini kvo- į 

Bet tai buvo jau seniai, pirm i 
į negu jis paseno ir pavargo, 
kad mylėti. Taipgi ir ji apsive
dė ir iszkeliavo kur tai; ir jo 

| protas užmigo. O vis tik tai bu
vo gražus atsiminimai ir jis tai 
prisimindavo, kai]) daugelis 
vyru ir moterų svajoja atsi- 

' mindami tuos laikus, kada ti- 
! kejo in deives. Jis niekuomet 
netikėjo in deives, neigi iii Ka-| 
ledu Diedą (Santa Claus); bet! 
jis aklai tikėjo in linksma at- 

| eiti, kuria jo vaidentuve isz-! 
piesze beeinaneziame pro ji, 
audekle.

Vyru jis tapo da jaunose sa-! 
vo gyvenimo dienose. Buda- 
mas septynių metu jis jau gavo ; 
pirma alga. Kokis tai nepri-1 
klausoinybes jausmas insigale-; 
jo jame ir jo atsineszimas link 
motinos persimainė. Jis kaipo 
duonos pelnyto jas, pats sau už
sidirbąs, jautės kaip ir lygiu

iszsilavinimo. Darbas buvo nuo 
szinotu, tai kuodaugiau jis la-j 

! vinos, daugiau uždirbo. Jis bu-j 
vo rūpestingas. Ir dėlto iszsito- 
bulino in gera darbininką.

I Darbas buvo paprastas; pri- 
riszingti kainszczius prie unažu 
bonkucziii. Sterblėje jis turėjo 
pundą szniureliu. Bonkas- laike 
tarp kojų, kad galėtu abiemis

1 rankomis dirbti. Tokiu bildu 
sėdint prisilenkus ant keliu, joj

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

•35 WEST CENTRE STREET 
Telefonai Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

šakniai daižnai'buvo jo lupose.
O szesziolikos metu vardu- 

j ves jis apvaikszcziojo staklių 
į kambaryj, gaudamas ant stak- 
Į liu dirbti. Czia tai vėl buvo vie-

juo greieziau jis dirbo, dau
ginus visko reikėjo. Net ir ran
da pakilo, nors stuba isz blogos 
darėsi blogesne.

Jis paaugo didesniu, o tada 
rodės buvo da laibesnis. Taipgi 
pasidarė nervingesnis. Su ner
vingumu pasididinimo piktu
mas ir nekantrumas. Vaikai 
kareziomis lekcijomis iszmoko 
atsargiai su juo elgtis. Motina 
gerbe ji už sugabuma darbe, 
bet kaž-kol jos pagarboj matė
si baimes.

Pas ji nesimatė džiaugsmo 
gyvenimu. Jis neinate dienos 
procesijų. Naktis taipgi pra
miegojo be sąmones. Vaidentu
ve jo buvo tuszczia. Budu jokiu 
pas ji nebuvo, o svajone irgi 
užsilikus tik viena; būtent kad 
jis gere gera kava. Jis buvo 
dirbanti 'bestija. Jokio protinio 
gyveninio nepažino, o vienok 
giliai, protinėj tusztumoj, jam 
nežinomai, buvo sveriama ir 
matuojama kiekviena jo darbo 
valanda, kiekvienas jo ranku 
justelejimas, kiekvienas mus
kulu truktelėjimas, ir ėjo prie- 
ranga ateities veikimui, kuris 
stebino ji pati ir maža jo žiny
nui pasauli.

(BUS DAUGIAU)

invykiu jojo gyvenime. Jis tai; 
pajuto, kaip lik sidabrinis pi-

mie, kai]) ir visuomet nebuvo 
pakankamai maisto ir namo jis I 
turėjo neszti pinigą, kaip nesz- 
davo alga, kas Subatos vaka
ras. Geras užsilaikymas jam 
buvo Imtinu; bet jis niekuomet 
neturėjo pinigu ir kente saldai
niu bada. Jis nervavosi, kad 
gauti saldainiu, kuriu jis gau
na tik raudonomis raidėmis ka
lendoriuje žymėtose dienose.

Jis nesi stengė apgauliuoti 
save. Jis žinojo, kad nuodėme 
ir vis tik papilde nuodėmė 
pirkdamas už 15 centu saldai
niu. Deszimts centu jis taupo 
pokiliui ateityje; 'bet nepratęs, 
neszioti pinigu, pamėtė ta de- 
szimtuka. Tai atsitiko kuomet 
jo sanžine kankinos del to pa-| 
sielgimo. Jis tarsi jaute arti sa-Į 
ves baisu ir rustu Dieva. Die-į 
vas mate ir Dievas nubaus už' 
nuodėmė, mane jis.

Atsimindamas ta pasielgi- 
ma, visuomet skaitė vienatiniu 
kriminaliniu darbu savo gyve-

Karaliaus Draugas Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Choose The Right Point

No. 5668 -

The Way You Write
No. 5556

Daktaras Paul van Zee- 
land, Belgijos Karaliaus 
Leopoldo draugas, buvo Ka- 
ralaiczio Charles paskirtas 
sudaryti nauja Belgijos Ta
ryba. Jis tikisi kad su nauja 
Taryba, jis gales viską su
tvarkyti ir intikinti visus 
Belgus priimti atgal savo 
karalių. Visos Kataliku par
tijos nori kad Karalius Leo
poldas sugrysztu, bet Komu
nistu Partija su savo drau
gais to nenori.

prisiminės. Nesitenkino jis pa
sielgimu praleidžiant ta kvote- 
ri. Juk galėjo geriau sunaudo
ti ji. () kaslink Dievo tai vėlos- • • • • • imi savo supratimu, jis liepai-; * 
sytu jo, net kad ir praleistu vi-Į * 
sa kvoteri vienu ypu. Atsimin-j* 
damas jis praleisdavo ta kvo-l*

, l ★

teri tukstanezius kartu ir kas-1 ★ 
kart vis geriau. ! *

viena atsitikima, miglota, ne-Į

MAHANOY CITY 
Phone 2 

138 E. South St.

"DIP-LESS”
WRITING SETS

by

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

' POMININKU IR KRYŽIŲ

Parduodame visokius Pomininkus, didelius 
ir mažius, už pigiausia kaina, preke. Kreip
kitės pas mus ypatiszkai arba prisiusime 
musu žmogų in jusu namus.

E. T. Everett And Sons
1893m.)(Uždeta

OFISAI:
SHENANDOAH 

Phone 2-0334 
Shenandoah Hghts.

FRACKVILLE
Phone 25 

Oak & Centre St»,



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Petro Celestino. Ir ta diena 
1643 metuose, pirmutine. Ame
rikos Konferencija sudaryta.

—■ Panedelyje apie 1:30 va
landa popietu, gerai žinomas 
del miesto gyventojams, Jonas 
iSzimkus, angliakasis, nuo 1404 
E. Centre Uly., likos sužeistas 
in tiesa koja per nupuolimą 
anglies Malianoy City kasyklo
se, ir likos nuvežtas in Potts
ville ligonbute del gydymo.

— Ponia Marijona D. Ku- 
linskiene, nuo 85 South B Uly., 
ana diena apvaiksztinejo savo 
gimimo diena.

— Subatoj Szvento Ber
nardo Sienieczio.. Taipgi ta die
na: 1750 m., gimė Stephan Gi
rard in Bordeaux, Prancūzijo
je, jis tapo vienas isz bago- 
cziausiu žmonių Amerikoje, jis 
insteige mokykla naszlaicziams 
sieratams, kuri ir sziandien 
yra viena isz garsiausiu visoje 
Amerikoje, jis buvo Katalikas,

(Silankyma.
— Po Nominacijų arba pa- 

skyrinimas kandidatu ant vi
sokiu urėdu, del ateinaneziu 
Rinkimu kur invyks Lapkri- 
ezio (Nov.) 7-ta diena.

—- Per pirminis valstiecziu 
susirinkimus, paskyrimui kan
didatu kur in vyko Utarninke, 
beveik visi Republikoniszki 
kandidatai laimėjo Pennsylva
nia valstijoje. Kandidatai:

Ant U.;S. Senator: Gov. Ja
mes H. Duff, Rep., Sen. Fran
cis J. Myers, Dem.

Ant Governor: John S. Fine, 
Rep., Richardson Dilworth, 
Dem.

Ant Lieut. Governor: State 
Sen. Lloyd-11. Wood, Rep., Al- 
leghenny Judge, Michael A. 
Musnanno, Dem.

Ant Secretary of Internal 
Affairs: Win. S. Livengood, Jr. 
Rep., State Sen. Fr. W. Ruth, 
Dem.

State Supreme Court Justice 
John C. Bell, Jr., Rep., Judge 
Michael J. Eagcn, Lackawanna 
County, Dem.

State Superior Court: Alle

ton City mieste, ir prigulėjo i 
prie Szv. Povilo Bažnyczios ir 
buvo nare Szventos Onos Alto
riaus Draugystes. Apart savo 
vyro, velione paliko tris sūnūs: 
Kazimiera, Ottawa, Canada; 
Justina, Bloomington, Arizona,! 
ir Mykolą, isz Johnston City; 
dvi dukterys: Ponia William 
Granger isz Vallejo, Galiiornia 
ir Panele Pranciszka D. Aliko- 
nis, slauge, buvo paszaukta isz 
Tucson, Arizona kai jos moti-' 
nele pasimirė. Taipgi du broliu 
Sam Katurakis, Detroit, Mich., 
ir Juozą Katurakiai isz Belle
ville; tris seserys: Popia Ma
riau Adelman ir Elena Katura
kis isz Chicago, III., ir Ponia 
Elzbieta Malinosky isz Collins
ville, Ill., ir devynis anukus.

A. a. Ona Alikoniene buvo 
sena skaitytoja laikraszczio 
“Saules.” Amžina atilsi!

Chicago, Ill. — Geležinkeliu 
straikas atszauktas per-Unija, 
ir visi Darbininkai sugryžo 
prie darbo.

Hazleton, Pa. — Ona Urgla-; 
viėziene isz Harwood, kuri 
staiga susirgo laike darbo"Dup
lan Corp., Mill, pasimirė kaip 
veže in Hazleton ligonbute. Ve
lione gjnie llazlctone, po tėvais 
vadinosi Ona Leberiute. Prigu
lėjo prie SS. Petro ir Povilo pa-1
rupijos. Paliko sunu Feliksą ir 
du brolius.

NĖRA VILTIES
DEL LAKUNU.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mas savotiszkai paskelbia kara 
priesz ta kraszta, kuris taip 
pasielgia. Bet Amerika laukia 
ir tik pareiszkia savo nepasi
tenkinimą ir savo pasipiktini
mą tokiu Sovietu Rusijos pasi-į 
elgimu.

Mes jau seniai sakeme ir da
bar sakome kad karas su So
vietu Rusija yra neiszvengia
mas, ir juo greieziau tas karas 
bus paskelbtas juo geriau bus 
mums visiems.

New York. — Didelis Ame
rikos kariszkas eroplanas B-29 
kuris skrido isz Louisanos ka- 
riszkos stoties in Anglija, kri
to in Atlant i ko vandenyse arti 
Azores Salų. Szitoj nelaimėjo 
žuvo 16 kareiviai.

TRYS TAUTU AT
STOVAI PASITARIA

LONDONE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

4 VAIKU TĖVAS 
NUŽUDYTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Valstijos advokatas Nathan 
Hyman sako kad szitas Weron- 
ka bus kaltinamas už žmogžu
dyste.

Naszle Elena Kostka, savo 
namuose in Sugar Notch polici- 
jautams sako kad ji nesupran
ta kas ten atsitiko nes tiedu vy
ra buvo x labai artimi ir geri 
draugai per tiek daug metu.

— Kožna szakele aguonu 
turi 10 ligi 60 tukstaneziu sek
lu.

sistatymus: kad visi jie prie- 
szinsis Rusijai.

Jie pasižadėjo szelpti Azijos 
krasztus ir ju žmonėms maisto 
pristatyti, ir ju valdžia palai
kyti priesz Komunistus.

Anglija, Amerika ir Prancū
zija glaudžiau ir tampriau su- 
risz savo bendrus prekybos 
reikalus ir stengsis isz vien 
dirbti ir darbuotis del apsi
ginklavimo.

Visi trys ministerial pasiža
dėjo tankiau susieiti ir pasitar
ti. Kitas susirinkimas gal bus 
New York mieste, pirm negu 
Tautu Sanjunga suszauks po
sėdi.

Visi trys pripažinsta Afri
kos svarba pramonėje, preky-, likti be jo. 
boję ir kaipo kraszta kuris yra' siedas, ji ir szuva.

labai svarbus del apsaugos ka
ro metu.

Jie teipgi stengiasi iszriszti 
kausima visu tu žmonių kurie 
dabar bėga nuo Sovietu Uni
jos ir nori apsigyvesti vakari
nėse tautose.

INSIMYLEJO
IN SZUNI

KEAKNY, N. J. — Keturios 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Roy M. Canfield nusiskundžia 
policijantams kad jo žmona ke
turios deszimts metu Frances, 
taip insimylejo in j u Susiedo 

- szuni kad kai tas Susiedas par
davė savo namus ir iszsikraus- 
te in kita miestą, tai jo žmona 
paliko ji ir iszvažiavo su tuo 
Susiedu ir to susiedo szuniu.

Jis sako kad ji vis szerdavo 
ta szuni ir taip in ji buvo insi- 
myĮėjus, kad ji negalėjo pasi- 

Tai iszvažiavo su-

bet del kokio ten nesusipratimo 
jis susipesze su vienu kunigu ir 
viską mete, o kai jis pasimirė 
advokatas per kelis menesius 
ar per isztisus metus skaito ir 
svarstė jo palikta Testamenta, 
1 u ris da ir sziandien iszkelia 
v isokiu klausimu ir nesusipra
timu, jo paliktas turtas laibai 
caug žemes užima Pennsylva- 
r’joje; 1932 m., Amelia Ear- 
] ; ..r t Butnam iszskrido isz Har
bor Grace, Newfoundland, ir 
nusileido in Culmore, North 
Ireland, ji buvo pirmutine mo- 
teriszke perskrist Atlanto ma
res viena, vėliaus ji dingo Pa- 
cifiko vandenyse ir niekas dau
giau apie ja ar jos likimą neisz- 
girdo; 1550 m., numirė Didžiojo 
Lietuvos Kuingaikszczio Au
gusto žmona Gcrtule, Lietuvos 
Kunigaiksztiene.

— Nedelioj pripuola Szv. 
Hospicijuso.

— Panedelyje pripuola 
Szv. Julijos. Ir ta diena 1813 
m., gimė Vokietis muzikantas 
ir muzikos raszytojas Richard 
Wagner; Pirma Slievoutli die
na; 1949 m., Apsaugos Sekre
torius James V. Forrestal nusi
žudė, jis kuri laika sirgo ir bu
vo ligoninėje isz kurios jis isz- 
szoko per Įauga.

—■ Utarninke pripuola Szv. 
Jono Rossi. Ir ta diena: 1846 
metuose Amerika paskelbė ką
rą priesz Meksika; 1498 m., Sa
vonarola misijonierius, pa
mokslininkas ir. mokslinczius 
bhvo ant laužo sudegintas už 
savo klaidas kaslink tikėjimo ; 
1936 m., suszaudyti keturi 
valstiecziai Lietuvoje, Alfon
sas Petrauskas, Kazys Norke- 
viezius, Bronius Prataseviczius 
ir Petras Szarkauskas; 1701 m., 
Mariu razlbaininkas Kapitonas 
William Kidd su devyniais ki
tais tokiais ražbaininkais buvo 
pakarti London, Anglijoje.

—• Nedėliojo pripuola “Asz 
eisu Amerikietis Diena.” Kada 
musu vieliava plevėsuos “Asz 
eisu Amerikietis Diena,” atsi
minkime savo szventa pareiga : 
“Laisve Sau ir Kitiems!”

— Ponia Jieva Kazlaitiene 
isz Newark, N. J., svecziojasi 
pas savo sunu Petrą ir marezia 
Stancikus, pas pons. M. Gar
mus, mieste, taipgi pas sunu 
Albina Stancikus, Mar Lin; 
pas ponia Elzbieta Mikeliaus- 
kiene ir svotus Pokaszius in 
Saint Clair. Ir prie tos progos1 
atlankė ir “Saules” redakcija, 
nes ponia Kazlaitiene yra mu
su sena skaitytoja. Acziu už at-

gheny Judge Blair F. Gunther, 
Rep., Judge Roy I. Carson, 
Washington, Dem.

Ant Kongresmeno: Ivor D. 
Fenton, Rep., isz Mahanoy City 
ir James Gildea, Dem., isz Coal
dale.

Mieste pirmam vorde ant 
Committeeman, Republikonisz
ki kandidatai isz 1st Precinct: 
Thomas V. O ’Connell, sumusze 
John Mensick, o ant Alternate 
Committeeman: Frank Sekula 
sumusze Frank Bogdon.

Juozas Maciounas, nuo 
534 W. Centre Uly., turėjo ope
racija ant “tonsils” Good Sa- 
imaritono ligonbute Pottsville- 
je.

— Sekantieji iszeme lais- 
nius del apsivedimo: Dorota 
M. Matulaicziute isz 15 Hills 
peczes ir Vincent Da Grosą isz 
Philadelphia. Helena E. Pet- 
kievieziute, 437 E. Elm uly., 
Tamaqua ir Thomas L. Carri
gan, 222 N. Chestnut Uly., She
nandoah.

— Szvento Juozapo Mo
kyklos Vaikucziu Mokslo Meter 
Užbaigimo Programas atsibus 
Nedelioj, Birželio (June) 11-ta 
diena-, Parapijos Svetainėje, 
7-ta valanda vakare. Tikietai 
parsiduodasi po 50c.

Shenandoah, Pa. — Vincas 
Navitskas, nuo 23 N. Union 
uly., likos sužeistas in koja, lai
ke darbo Hammond kasyklose. 
Gydosi Locust Mt. ligonbute, o 
Tomas Bozena nuo 240fž E. 
Chestnut uly., likos sužeistas 
in pet i, per nupuolimą anglies 
Gilberton kasyklose. Gydosi 
namie.

— Ponia Marcele Yakalo- 
nis, isz Gilberton, kuri nesvei- 
koja jau nuo kokio tai laiko, li
kos priimta in Ashland ligon
bute del gydymo.

Johnston City, III. — Ponia 
Ona Alikoniene, penkios de
szimts devynių metu amžiaus! 
žmona Mykolo Al ikon io, nuo 
407 Perrine Uly., pasimirė Ko
vo 5-ta diena ir buvo palaidota 
Kovo 8-ta diena isz Szvento Po
vilo bažnyczios. Kun. Juozas 
Lupo davė paskutinias apeigas 
ir 'buvo palaidota miesto kapi
nėse. Ji kelis menesius buvo 
sirgus. A. a. Ona Alikoniene gi
mus Sausio dvideszimts szeszta 
diena, 1891 metuose, Lietuvo
je. Ji buvo iszgyvenus keturios 
deszimts penkis metus Johns-

DOES YOUR PICTURE 
BELONG HERE
CHANCES ARE, WITH NEARLY 47,000
P.P.&L. OWNERS IN PENNSYLVANIA, 

THAT YOU TOO,
ARE ONE OF OŲR STOCKHOLDERS

rL rWi’li;1,ri Baverkost, Jr., Dentist, 
E. Center Street, Mahanov Citv 

says his knowledge of PP&L as a local 
organization induced him to -buy com
pany stock. y

. An important factor in the progress 
of this area . . says Mrs. Susan 
Boczkowski, Housewife, 338 W. Ma-

Burgess Patrick J. Foley, 108 E. Pine 
Street, Mahanoy City, bought his 
PP&L stock as a means of putting his 
savings to work in his own community.

hanoy Avenue, Mahanoy City, of 
PP&L. 1 hat's her reason for ownership 
of company stock.

More than two-thirds of the stock
holders of PP&L are residents of Penn
sylvania. Many of them are also our 
customers. They represent a typical cross 
section of the area we serve.. .teachers, 
doctors, business men, housewives, em
ployees, tradesmen, office and factory 
workers. With so many of our stock
holders here' in Pennsylvania, chances 
are that you are one of the partners in

this company... and that the empty 
picture spacę above belongs to you!

But. . .whether you are a stockholder 
or not. . .each time you snap an electric 
switch you share in the benefits of the 
investment these people have made. For 
their invested savings have made pos
sible the new and improved facilities we 
have put to work to give you the fine 
service you enjoy today.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Here’s how our Stockholders answer

OUR RECENT STOCKHOLDER SURVEY dis
closes some very interesting facts on why 
people invest in Pennsylvania Power & Light 
Company. Soundness.. .reliability.. .a fair 
and regular “rental” for the money they 
have put to work.. .confidence in a utility 
company.. .supplies a basic service needed

“Why did you buy P. P. &L. Stock”

by everybody.. .a growing concern. . .serves 

a fine territory.. .a home-town business. .. 
additional income.. .security for the future! 

These are the factors which' people point to as 

their reason for putting their savings to work 
for you in our company.

What money he didn’t reinvest in his 
own business. Dairy Farmer C. J. 
Seddon, Locust Valley, Barnesville, 
put into PP&L securities.


