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DARBAS, BIZNIS,

PRAGYVENIMAS

Darbar, Biznis, Neaisz- 
kus; Pragyvęnimas 

Sunkus
NEW YORK. — Nors daug 

yra raszoma apie gerus darbus 
apie gera bizni ir apie lengva 
pragyvenimą, nieko panaszaus 
niekur nematyti.

Mums isz Vaszingtono pra- 
nesza, kad žmones dabar jau 
ima daugiau visko pirktis. Bet 
sztorninkai ir biznieriai visai 
kitaip szneka; biedavoja, kad 
labai daug žmonių perka ant 
iszmokesczio ar ant knygucziu.

Unijų vadai giriasi kad ju 
nariai darbininkai dabar la
bai geras algas gauna. Bet dar
bininkai nusiskundžia kad jie 
daug uždirba, bet mažai progos 
gauna dirbti. Algos geros, bet 
pede maža.

Mums laikraszcziai prane- 
sza kad drabužiai jau atpigo. 
Bet szeimininke, kuri dabar 
savo vaikucziams turi pirkti 
drabužiu del mokyklos, nusi
skundžia kad viskas paszie- 
liszkai brangu. Mažam vaikui 
cze very kai kasztuoja penkis ar 
szeszis dolerius.

Sztorninkai atsargiai perka 
tavora, perdaug neperka. Jie 
vis dar nežino kaip bus su fab
rikantais, dar vis tikisi kad 
viskas atpigs. O isz kitos pu
ses jie teipgi bijosi ir pirkėju, 
paprastu žmonių, nes nežino 
kaip bus su darbais, kaip su 
straikomis.

i

Automobiliu pardavėjai' da
bar jau turi gana ir per daug 
nauju automobiliu. Jeigu jie 
negales visus tuos naujus auto
mobilius parduoti, tai fabrikai 
pirmiausia pradės mažiau nau
ju automobiliu gaminti, o pas-

Mayoras Sveikina
Sveczius

New York miesto Mayoras 
Bill O’Dyryer pasiskolino di
dele skrybėlė nuo vieno ąve- 
czio isz Texas, kai jis priėmė 
ir sveikino sveczius. Ameri
kos miestu May orai turėjo 
Seimą New Yorke mieste, ir 
New York miesto Mayoras 
O’Dwyer juos priėmė in savo 
“Gracie” palociu.

Jis negali nei vieno gražio susi- 
taupinti, pasidėti del juodos 
dienos, nes szios dienos 
yra juodos!

jam

DU STUDENTAI KO
žuvo ■ !

! /

REIKIA
RUSKIAMS

BETHLEHEM, PA. — Du 
Lehigh Universiteto studentai 
žuvo kai jųdviejų pasisamdy
tas eroplanas nukrito, pataikė 
in medi ir susprogo. Žuvusieji 
studentai buvo David R. Tho
mas, sūnūs Lehigh Universite
to virszininko, ir Thomas P. 
Nelson, isz Denver, Colorado.

Eroplanas susprogo ir užsi
degė apie penkios deszimts pė
du nuo žemes. Kiti studentai 
stengiesi ta gaisra užgesinti,

, bet negalėjo.
į Kai ugniagesiai pribuvo isz 
Bethlehem miesto ir užgesino 
gaisra, jie turėjo su kirviais
dalis to eroplano iszkirsti, pirm ^a(Į mes apginkluosime tas tau- 
negu galėjo iszimti tu dvieju įas kurioms gresia pavojps isz 
studentu sudegusius lavonus. Rusijos. Mes ežia bilijonus do-

Studentas Thomas ta eropla- 
na vairavo. Jis jau kekie metai 
kai buvo gavės savo laisnius, 
pavelinima vairuoti eroplanus. 
Jis su savo draugu Nelson bu
vo pasisamdė ta maža Waco 
eroplana apie septynios mylios 
nuo savo Universiteto.

Ne Gražiu Žodžiu, Ar i
Mandagumo, Bet į 

Geros Lazdos

Gal ne visi musu skaitytojai 
su mumis sutiks ant szito Rus-; 
kiu klausimo, bet mes mislina- 
me, kad tam Stalinui ir visiems 
jo padupezninkams reikia ne 
kokiu ten mitingu, konferenci
jų ar pasitarimu, bet gero pa
galio.

Amerikos Marshallo Planas 
ar tvarka yra taip nustatyta ar 

10 sutvarkyta, kad mes padarysi-i 
-3 me galingas tautas isz bejiegiu,

leriu inkiszame ir tikrai žino
me kad nei cento negausime at
gal.

Mes' stengiamies papirkti 
Stalina, ar nors jam pataikau
ti.

Žinoma, mesŽinoma, mes neesame tokie 
mokyti, kaip tie ponai kurie 
tupi Vaszingtonej bet kiek mes

REDAKTORIAI VAGIS
NUBAUSTI BAŽNYCZIOJE

TOKYO, JAPONIJA. — I BUFFALO, N. Y. — Trisde- 
Generolas Douglas MacArthur szimts penkių metu amžiaus 
pravarė septyniolika Komu-; 
nistu Japonu redaktorių, kai 
jie stojosi priesz valdžia ir 
kurstė Japonus straikuoti. Jie 
buvo keletą kartu perspėti 
liautis ir laikytis žmoniszkumo 
bet jie nieko nepaisindami 
kurstė žmones straikuoti.

Tiems redaktoriams dabar 
uždrausta raszyti ar dalyvauti 
vieszuose susirinkimuose ar 
sakyti prakalbas.

Generolas MacArthur tam 
Komunistu laikraszczio szta
bui prasesze kad jis gali ta ju 
laikraszti visai sustabdyti ar 

kui gal jau ir ims juos atpigin-i Pareikalauti kad visi straips- 
U niai butu cenzūruoti, valdžios

Biznieriai ir darbininkai Perži&reti pirm negu jie bus 
laukia ir bijosi straiku. Visi spauzdinami, bet jis sako kad 
žiuri ir laukia pamatyti kas ji’ nellori taiP Pasielgti, ir me- 
bus su plieno darbininkais. Vi
sos kitos darbininku unijos pa
seks plieno darbininku pavyz
di.

Valdžia turi prisipirkus tiek 
bulviu, kiausziniu, kukurozu ir 
javu, kad dabar nežino ka su jis parasze laiszka ir iszvardi-i 
jais daryti. O szeimininke vis 
^baisiai brangiai turi už viską 
mokėti.

Mainierys gauna tris dienas 
ant sanvaites dirbti. Kai jis par 
nesza pedes ir kai jo szeiminin
ke užsimoka buezerneje, sztore, 
randa ar skola ant namo, szei-' 
mynelei lieka tik keli doleriu- 
kai.

Sziandien darbininkas vos
nuo pedes iki pedes pragyvena, liks kaip jis yra iki sziol tenai 
Ir jam vis dar gresia straikos.j atlikęs.

ko panaszaus nedarys, jeigu 
tas Komunistiszkas laikrasztis 
pats susitvarkys.

Generolas MacArthur savo 
insakyma iszleido Japonijos 
Premieriui Yoshida, kuriam

no visus tuos prasikaltusius re
daktorius.

Septynios deszimts penkios 
darbininku unijos sako kad jos 
dabar paskelbs straikas ir ne
lauks kitu patarimu isz Komu
nistu laikraszczio. Bet vargiai 
kas iszeis isz tokio pasiryžimo 
ar isz tokiu straiku, jeigu Ge
nerolas MacArthur vis taip su
maniai ir gerai savo darba at-Į

Joseph Barnes isz Shreveport, 
Louisiana, buvęs.kalinys, buvo 
policijantu sugautas Szvento 
Laurencijaus bažnyczios skie
pia kur jis buvo pasikavojes,
kai jis buvo užtiktas vagiant. | 
Jis jau daugiau negu dvide- 
szimts metu yra iszsedejes ka-' 
Įėjimuose už tokias vagystes.

Naujas Gyvenimas

Klara de Corba tikisi pra
dėti nauja gyvenimą Ame
rikoje. Ji yra atvažiavus in 
New York miestą isz Buda- 
peszto. Ji yra kunigaikszty- 
te, kurios tėvas buvo artimas 
draugas Kardinolo Mind- 
szenty, kuris buvo ligi gyvos 
galvos in kalėjimą nuteistas.

Kunigaiksztyte Klara de 
Corba, tikisi rasti ne tik gar
be bet ir pragyvenimą isz sa
vo balso. Ji turi gražu baisa 
ir tikisi gauti darba kaipo 
dainininke,

Prezidentas Pa
smerkia Galinga

Sovietu Armija
Japonai Komunistai Skelbe 
Straikas; Eroplanas Sudužto In 
Medžius. 2 Lehigh Univers., Stu« 
dentai Žuvo; Motina Nuszove 
Savo Dukrele New Yorke, Neno
rėjo KadZm ones Isz Jos Juoktųsi

suprantame tokius dalykus, tai 
mums rodos geriausia butu ; 
tucz-tuojaus pasiunsti savo 
vaiska, armija, laivyną ir lakū
nus in visus tuos krasztus, ku- i į 
riems gresia pavojus isz Rusi
jos. Prisiunsti gana ginklu, ka
rabinu ir kitu kariszku pabūk
lu in Europa ir in Azija, ir tada 
szitaip pasakyti Ponui Stali
nui:

“Klausyk, Juozeli; mes ne
norime pesztis, mums baisiai 
nepatinka pesztynes. Tavo 
szposai ežia mums baisiai daug 
kasztuoja! Žiūrėk, mes ežia 
turime palaikyti savo armijas, 
laivyną ir lakūnus. Kas isz vi
so to? Tu apsispakajyk taip ne 
szekinek ir viskas bus gerai. 
Tu vienas ant viso szio svieto 
ardai visu taika ir pakaju. Tu 
ir tavo tie padupezninkai Yu- 
goslavijoje, Rumunijoje ir Len
kijoje.

“Mes nenorime tave nereika
lingai užkalbinti. Bet buk žmo
gus ir žmogiszkai užsilaikyk. O

(Tasa Ant 4 Puslapio > <

KAREIVIS
UŽMUSZTAS

j
Automobilius Susikūlė

Su Autobosu

Ilgai Nepamirs/

Mažutis Larry Slivka ne
greitai pamirsz szita jam 
suteikta garbe. Amerikos 
Prezidentas, Harry Truma- 
nas, būdamas in Madison, 
Wisconsin, pasiėmė szita 
mažuti in savo rankas ir ji 
linksmai pasveikino. Truma- 
nas važinėjo po miestus, 
stengdamas sustiprinti savo 
partijos nariu rinkimus.

NUSZOVE SAVO
DUKRELE

NEW YORK, N. Y. — Tris- 
deszimts metu amžiaus motina, 
Emma Rose Tom, žmona Kinie- 
czio, kuris turi restauranta, nu- 
szove savo keturiu metu am
žiaus dukrele.

Ji policijai pasiaiszkino kad 
ji nenorėjo kad jos dukrele hu
tu taip stumdoma ir pajuokia
ma, kaip ji buvo ir yra.

Ji yra persiskyrus su savo 
vyru ir nesitiki kada su juo su
sitaikinti.* Ji sako kad žmo
nes juokdavosi isz jos dukre
les už tai kad ji iszrode kaip 
Kiniete. Policija ta motina pa-

SAINT LOUIS. — Prezidentas Truma
nas, kalbėdamas in tukstanezius žmonių prie 
Mississippi upes griesztai ir atžagariai isz- 
sireiszkc priesz Komunizmą. Jis taip dar 
nei

ka

svkio nebuvo 
Jis sako, kad 
ir rengiasi in 
“Sovietai visai

iszsireiszkes.
“Sovietai kalba apie tai 
kata.”
nepaiso apie visos žino- 

nijos viltis. Rusijos vadai kalba apie tai
ka ir rengiasi in kara.”

Jie skelbia Demokratija ir nepriklauso
mybe, bet nelaisvės panezius visu Tautu 
žmonėms taiso.”

Prezidentas Trumanas teipgi pasmerkia 
Sovietus del ju tokios dideles armijos tai
kos laiku. Jis sako kad dar nei vienas 
krasztas niekados tokios dideles ir galin
gos armijos nepalaiko taikos laiku.

Paskui Prez. Trumanas atsake, tiems Ame-
nereike-

i DANVILLE, INDIANA. — 
Dvideszimts keturiu metu am
žiaus kareivis Saržentas Harry 
S. Harriger, isz Whitetop, Vir
ginia, žuvo. automobiliaus ne
laimėje, kai automobilius ku- vc^e proto ligų ligoninei isztir- 

i riame jis važiavo susimusze su ti ar ji yra sveiko proto.
autobosu netoli nuo Browns- ----- ----------------- —
ville, Indiana. Tuo laiku auto- Pirkie U. S. Bonus Sziandien1 UOS.

i bosas buvo tuszczias. Į -----------*----------

rikiecziams kurie sako kad mums 
tu kisztis in kitu krasztu reikalus I
nepaisinti kas ten darosi, bet tik apsiru-

I

pinti namie. Jis sako, kad tokis nusista
tymas veda mus staeziai in kara, nes jei
gu mes leisime Rusijai praryti visus kitus 
krasztus, tai ir musu tokis pats likimas laukia.

Po tam Prez. Trumanas vėl pastebėjo 
kad Sovietai, po karo sutiko sumažinti sa
vo kariszkas jiegas, kad Amerika taip pa
dare, bet Sovietai ne tiktai ka nesumažino 
savo kariszkas jiegas, bet jas padidino.

Prez. Trumanas dvi prakalbas apie mu
su Užsienio nusistatymą padare in dvi die-

Matyti jam ir jo sztabui rupi ne tik-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

ir visai
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Kas Girdėt
nu klausimu: “Kur Tu Bu- A1T ® T ® - « tNaujas Lietuviu transportas

Mokslincziai sako kad tokie 
nuodingi gazai yra daug pavo
jingesni ir baisesni už visas tas 
sprogstanczias bombas. Jie 
žmogui pirmiausia protą su- 
maiszo, atima ir paskui žmo
gus stacziai pakvaišta pirm 
negu jis žūsta.

Vyras klysta kai jis savo 
žmonele visa teisybe pasako. Ji 
vistiek jam netikės.

Neteisybe kad ženoti vyrai 
gyvena ilgiau negu nevediai. 
Ženotiems tik taip iszrodo.

Philadelphia, Pa. Aleskauskas, 
Petras, Philadelphia, Pa. Alor- 
kunas, Vaitiekus, Viktorija, 
Vidimantas, ATktoras, Cleve-

Pranas,! land, Ohio. Alaikeliene, ATero- 
Arunas-Jonas, Ta-

Koletą, Senelis, Vargo sapnas No. 166 Trys istorijos apie
ir pasaka apie čigonus. 45 pu- gunus Malkiaus, Iszklausyta

Birželio menesis, burkuojan- 
cziuju menesis ir moterystes 
menesis, kada mergele slastus 
taiso savo kavalieriui ir ren
giasi žengti prie altoriaus, 
mamytes veseiles rengia.

o

Tos merginos kurios tikisi 
kad ju vyrai bus aniuolai, visai 
neturėtu ženytis, nes aniuolai 
tik danguje gyvena.

Gal vyrui ir reikia moteries, 
bet jis jos nenori. Jis nori tai
ka ir ramybe ir vyru draugys
te. Kad vyra pasigavus ir sau 
pasilaikius, moteris turi jo ra
mybe suardyti ir visus jo drau
gus paszalinti.

Nuotaka yra graži už tai kad 
ji yra linksma ir gražiai szyp- 
sojasi. Mes dar niekados nema
tėme moteriszkes kuri gražiai 
isžrodytu, kai ji buvo pikta ar 
verkszleno.

Sunku surasti moteriszke 
kuri ant tiek butu protinga, 
kad ji nustotu plepėjus, kai ji 
jau neturi ka sakyti.

Didžiausia klaida yra pri
minti savo vyrui ar savo žmo
nai savo ar jo jaunystes dienas.

Jeigu matai kad szuva veda 
žmogų, tai žinai kad tas naba
gas yra aklas, bet kai matai 
kad vyras veda szuni, tai žinai 
kad tas nabagas ženotas.

Mergele netiki kai jis jai sa
ko kad jis nevertas jos, kol ji 
už jo iszteka.

Vienas garsus prakalbinin- 
kas sako kad jis labiau mėgsta 
prakalbas sakyti kur randasi 
daug ženotu vyru, nes jie ra
miau užsilaiko, akyliau klauso
si ir ilgiau ramiai užsilaiko, ne
gu nevediai. Czia mums visai 
nedyvai. Ženoti vyrai jau yra 
pripratę prie prakalbu namie.

Gera yra ta moteriszke, kuri 
yra savo vyro “brangioji,” bet 
nebrangiai jam kasztuoja.

Žmogus daug pasimokina ir 
daug iszmoksta ir tampa jau 
daug protingesnis žmogus kai 
jis apsiženija, bet tada jau per 
vėlu.

Doringa moteriszke moka 
kaip savo vyra valdyti ir sau 
pasilaikyti be jokiu insakymu 
ar varžymu: Ji jam nusileidžia 
ant menkniekiu ir ant mažu 
klausimu, paskui jis jau nusi
leidžia ant svarbiu klausimu', 
nors jis to visai nepajunta. Vy
riszkis baisiai pyks jeigu žmo
na jam insakys skrybėlė pa
keisti ar kitais marszkiniais 
apsivilkti, bet jis nieko nesa
kys jeigu paskui jo moterėle 
jam patars visa savo gyvenimo 
tvarka pakeisti.

Vyras nenori kad jo žmonele 
atsimintu visus tuos jo pasiža
dėjimus, kuriuos jis buvo pa
daręs kai jis jai pirszosi, bet 
jis reikalauja kad ji atsimintu 
kokius valgius jis mėgsta ir 
kokia kava jis isz ry*to mėgsta.

Kiekvienas vyriszkis myli 
kad jo pacziute vien tik apie ji 
viena rūpintųsi ir szokinetu.

Vyrams geriausiai patinka 
viesus ir sausas oras. Jeigu mo
terėles tai visados atsimins, 
viskas bus kaip ant sviesto. O 
piktumai nėra viesus, ir asza- 
ros nėra sausos.

Nėra geresnes mokyklos, 
kaip Moteryste.

Moteryste yra kaip kozyru 
loszimas. Ne visados gauname 
geras kozyras, bet turime kad 
ir suprastomis kozyromis gerai 
loszti.

BOSTON, MASS. — Birže- Petraviczius, Anele,
lio (June) 7-ta diena, laivu Detroit, Mich. Petroszius, One-j nika-Vera 
“General Sturgis” in Bostoną venturais, Chicago, 111. Plienai-; coma, Wash. <_> ’o’
atvyko szie Lietuviai Tremti- tis, Petras, East St. Louis, Ill.: nele, Maspeth, N. Y. kalikas, i 

i Brone, Povilas, Philadelphia,i 
Pa. Petraitis, Julija, Henrikas į 

I Harry, Kenosha, Wis. Petra
viczius, Antanas, Bronx, N. Y.

i Poskus, Vincas, Julija, Geno-! 
! vaite, Omaha, Nebr. Pulkis, 
Antanas, Philadelphia, Pa. Pu
žauskas, Pranas, Pennsburg, 
Pa. Radaszauskas, Jonas, De
troit, Mich. Rudaitis, Ksaver-Į 
as, Albina, Albina Witalija, Ge- 
ne-Ona, Bronuis, Baltimore, 
Md. Sadauskiene, Ona, Danu
te, Baltimore, Md. Saulinskais, 

, Chicago, Ill. Side-

Vienas žmogelis buvo pa
trauktas in teismą už tai kad 
jis buvo apleidęs savo žmona. 
Teisėjas piktai ji iszbare ir jo 
ruscziai paklausė: “Ar tu ne
žinai, kad, taip pasielgdamas 
tu esi skriaudikas ir apsileidė
lis?” Žmogelis pažiurėjo in 
teisėja, ir silpnu ir drebancziu 
balseliu atsake: “Pons Teisė
jau, jeigu tu pažintai mano 
žmona, tu žinotai kad asz esu 
muczelninkas ir pabėgėlis.”

Pypkes Durnai

Tikėjimas Man

Tikėjimas man sako 
•Tobulybes taku eit, 
Nes nieko man neliko 
Isz meiles pažadu. 
Bet meile vis vyrauja, 
Ir primena tuos buvusius 
Malonumus. Pamaldumas 
Ir isztikimumas 
Ne visados mums duoda 
Džiaugsma, laime ir ramuma. 
Mes ne retai ta mylime 
Kuria mylėti nevalia.

Pirkie
U. S. Bonus

Mokiniai mokyklose skaito 
pasakas; bet moterėles turi pa
sakų klausytis kai ju vyrai 
nakties gūdumoje parstrapa- 
lioja namo. Bet tu pasakų ne
būtu, jeigu moterėles savo vy
rus nepasveikintu su tuo amži-

Juozas, Waterbury, 
Starka, Danieliis, Wa- 

Batura — Ignas, East į terbury, Conn. Stasžiukonis, 
! Jonas, Sofija, Cleveland, Ohio.
Stungeviczius, Ignacais, Marija 
Chicago, Ill. Svarplaitis, Jo- Edvardas 
nas, Marta, Algimantas, Vy- <raviczius, Pranas, Marija, An- 
gandas, Albertas, Irena, Rūta,! tanas,. Chicago, Ill. Stanaityte,i 
Edita, Arūnas, Pawling, N. Y.-Marta, Racine, Wise. Strun-j 
Tamulenas, Motiejus, Ida, Ra-; gys, Simonas, Mars, Pa. Tre-j 
cine, Wise. Valiukaitis, Sta-Į cziokas, Petras, Apolonija,! 
sys, Katdyna, Chicago, Ill. Brooklyn, N. Y. Ūselis, Agota, I 
Venslauskas, Pijus, Berta, Jur-Į Antasas, Bronx, N. Y. Vilkas, 
gis, Mara, Albina, AValdemar, į Kazys, Frida, Algimantas, Chi- 
Josef, Harrison, N. J. Valentą, j 
Vincas, Janina, Jurate-Marija, I 
Chicago, Ill. Vazceleviczius, 
Stasys, Philadelphia, Pa. Vo
sylius, Viktoras, Elizabeth, N. 
J. Vizgirdis, Zofija, Remigi
jus, Cleveland, Ohio. Vilimas, 
Antanas, Antanina, East Chi
cago, Ind. Zebraitis, Liudvi
ka, Sigitas, Detroit, Mich. Ži
lius, Juozas, Petronėle, West 
Hanover, Mass. Tunkunaite, 
Marija, Williams, Minn.

—BALE Imigracijos 
Komitetas.

niai: j Pileckas, Antanas, Chicago, III,
Aksenaviczius — Jonas Ma- Ruseckas, Aleksandras, Alek

rija,'in Buffalo, Mich. Am-į sandra, Aberdeen, So. Dakota 
butaviezius — Petras, Ailing- i Sadauskas, Kazys, Baltimore 
ton, N. J. Andruszaityte—Te- Md. Salczius, Matiejus, Anta- 
rese, Cleveland, Ohio. Bagda-1 nina, Jonas, Vida, Juozas, Ra-
naviezius — Jurgis Leontina,' mime, Manchester, Conn. Skar-| 
Algirdas, Elizabeth, N. J. Ba-i upka, Simonas, Nadeszda, Ona, 
liūnas—Ona, Romualdas, Wor-! Valentina, Detroit, Mich. Skla-j 
cester, Mass.' Barceviczius—' daitis, 
Mykolas, Irmgard, Hartford,! Conn.
Conn.
Chicago, Ind. Babuszkinas 
Jurgis, Marija, Roslindale,H 
Mass. Barceviczius — Myko- 1 
las, Irmgard, Hartford, Conn, i 
Batura — Ignas, East Chicago, , 
[nd. Babuskinas — Jurgis, 
Marija, Roslindale, Mass. Bar
kauskas — Vladas, Dedham, 
Mass. Brazaitis, Fabijonas, 
Chicago, Ill. Butkeviczius, Ka
zimieras, Aleksandra, Kearny, 
N. J. Be’sonis, Juozapas Ona, > 
Irena, Nijole, Algimantas, Chi
cago, Ill. 'Czekas, Worcester, 
Mass. Dicpinigaitis, Juozas, 
Irena, Brooklyn, N. Y. Domei
ka, Juozas, Brooklyn, N. Y. 
Druskis, Vytautas, East Chica
go, Ind. Dvariszkis, Jieva, Mc
Kees Rocks, Pa. Franckevicz- 
iute, Eugenija, Chicago, Ill. 
Gegziia, Zinaida, Vladas, Oma
ha, Nebr. Gintneris, Antanas, 
Magdalena, Chicago, Ill. Grin
kas, Zigmuntas, Kleopą, Sigi
tas, Thomasboro, Ill. Gylys, 
Algirdas, West Haven, Conn. 
Ibenskis, Aleksas, Cleveland, 
Ohio. Jakelaitis, Petras, Broo
klyn, N. Y. Jaloveckas, Jonas, 
Palma, Chicago, Ill. Janavic- 
kas, Ona, Romuldas, Furnace, 
Mass. Jasiiinas, Romuldas,! cago, Ill. Alencikas, 
Valerija, Cambridge, Mass.’ Chicago, Ill. Andrejauskas, 
Karmuza, Marijona, AVolcott, Jonas, Aleksandra, Tekia, Cle- 
Conn. Karpaviczius, Henrikas! veland, q. Baltinis, Andrius, 
East Chicago, Ind. Keleriene, [)es Moines, Iowa. Banevicz- 
Jieva, Chicago, Ill. Kavaliaus- ins, Leonas, Brooklyn, N. Y. 
kiene, Ilze, Rūtą, Gertruda, 
Terryville, Conn. Kazlauskai-
et, Ivona-Dali.a, W o r c e s t e r ■ ja, Brooklyn, N. Y.

malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

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

pacziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

Siuncziant pinigus per 
kini czeki arba ekspresini 
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts cento 
prie paskirtos sumos nes muso 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekiu.® 
arba ekspresinius money orde 
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

ban 
mo

NEW YORK.—Birželio 8-ta 
diena laivu “General Stewart” 
in New Yorka atvyko szie Lie
tuviai Tremtiniai:

Adamkeviczius, Leonas, Chi
cago, Ill. Alencikas, Jonas,

Bencleryte, Gertruda, East Chi
cago, Ind. Bervingiene, Sofi-

Botyrius, 
Julius, Konstancija, Gražvydas
Eugenija, Ridgewood, N. Y. 
Czepanas, Vytautas, Philadel
phia, Pa. 1 Czesuniene, Galina,

Duktė 
tavos.

No.
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir 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
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe mušu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35ė.

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

slapiu. 15c.
No. 127 Trys istorijos apie 

Duktė Pustyniu, Peleni u te ir! 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

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

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai-. 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

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

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

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pns. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c. /

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

No. 148 Dvi istorijos apie 
' Joną ir Alena, Pavojinga klai- 

No. 103* Vaidelota, apysaka i da;r45 frl\sltP\U’„15C' 
isz pirmutines puses szimtme-j 
ežio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. i 
dėlių puslapiu. 35c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio! 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ba

cago,_Ill. Valaviczius, Leonas, 
Pittsburgh, Pa. Vecerskis, El
ena, Elena, Irena, Omaha, Neb. 
Vėlimas, Kazys-Vytautas, Chi
cago, Ill. Zagreckiene, Elena, 
Richmond Hill, N. Y. Zajan- 
czauskas, Napoleonas, Detroit, 
Mich. Žukaite, Ona, New York 
N. Y.

—BALF Imigracijos 
Komitetas.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Alass. Katilius, Jurgis Elzbie
ta, Dalia, Omaha, Neb. Kiaus- 
kiene, Petronėle, Cambridge, 
Alass. Klemerjeriene, Jadvy
ga, Brooklyn, N. Y. Klevickas į East St. Louis, Ill. Czieska, Ja-
Petras, East Chicago, Ind. Kle-1 nina, Leonas, Alfonsas, Cleve- 
jene, Ona, Harrison, N. J. j land, Ohio. Dambrauskas, Pe- 
Krašauskas, Marijona, Zigmas, I tras, Eugenija, Chicago, Hl. 
Stefanija, Brockton, Mass. Ku- Damijonaitis, Pranas, Eliza-! 
dirka, Alarijona, Valentinas, ■ beth, N. J. Dementeviene, Jo-! 
Leonas, Gintautas, Zigmas,Sana, Jadvyga, Da Smet, South! 
Norwood, Alass. Kresmontaite 
Cecilija, Chazy, N. Y. Kula
kauskas, Antanas, Stamford, 
Conn. Laukaitis, Juozas, Dan
guole, Baltimore, Aid. Lipinis
Viktoras, Ona, Viktoras, Geno-! na-Edita, Julija-Lili ja, Hudson 
vaite, Chicago, Ill. Liutkus, Vi- j N. Y. 
talija Antanas, Billerica, Alass. go, 111.
Alacziulis, Jonas, Arnhild, AVa- verse City, Alich. Guzaitis, Jo-
terbury, Conn. Maliszka, Ona, nas, Pittsburgh, Pa.
Brockton, Alass. Alažeika, Juo-! Ona, Danute, Vincas, Jonas, 
zas, Chicago, Ill. Maskeliūnas, Raminta,
Valeras, Pittsburgh, Pa. Alic- Juodaitis, Alarijona., Gedemin-
halowska, Irena, Barbara, Vai- as, Alinersville, Pa. 
ley Cottage, N. Y. Alickevicz- 
ins, Vincas, Chicago, Hl. Alic- Jonas, Juozas, Du Bois, Pa. 
keviezius, Vincas Detroit,Alich. 
Alemenas, Jurgis, Rozalija, 
Alilda, Stanford, Conn. Alotie- 
kaitis, Jonas, Ona, Romualdas, 
Stanford, Conn. Naujokas, 
Justinas, Aleksandra, Aldona, 
East Hartford Conn. Navikas, 
Juozas, Alargot, East Chicago, 
Ind. Olisauskas, Ona Juozas, 
Kazimiera, Elena, — — —
Palukaitis, Jonas, Brone, Va- Chicago, Ind. 
lentinas, Chicago, Ill. Perku- Rockford, Hl.
naite, Birute, Philadelphia, Pa. Marija, Joną, Genovaite, Dalia,

Dakota. Dobkeviczius, Feliks
as, Flushing, L. I. N. Y. Du- 
bickas, Jonas, Veronika, Danu
te, Genovaite, Springfield, Ill. 
Gepneris, Jurgis, Emidija, Ire-

Gerkyte, Alicija, Chica-
Girnius, Antanas, Tra-

Izokaitis,

Orland Park, Ill.

Kleckaus-
kas, Jurgis, Birute, Robertas,

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

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

No. 150 Keturios Istorijos 
• - y ! apie Duktė akmenoriaus, Kla- 

Supaveikslais. 177 di-jra’ NusPrestasis> Ant kiek už- 
I laiko moteres paslaptį. 61 pus.
15c.

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

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos
Gailuti, Du broliai, Majoro

apie
Nuo-

apie

Kluonius, Marija, Chicago, III. 
Krikszcziunais, Alateusz, Irena- 
Elena, Chicago, Ill. Lauczis, 
Jonas, Genovaite, Henrikas, 
Evangelina, Girardville, Pa. 
Laureckis, Anele, Rūta, Mari
ja, Omaha, Nebr. Madeikis, 
Bronius, Philadelphia, Pa. 
Markute, Irena, Hightstown, 
N. J. Mazeiva, Vladas, East

Mažulis, Jonas, 
Merkeviczius,

ganiszka lazdele, Boba kaip ir duktė. 62 puslapiu. 15c. 
visos bobos, teipgi juokai, ro- No. 155 Szakinis . Nedoras 
dos, trumpi pasakaitymai ir t. Žydas ir Du Draugai. 136 pus- 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

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

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina_, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

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

lapių 25c.
No. 160 Keturiolika istori

jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c. ,

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

Kitokios Knygos
_____

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu knygut 
draugystėms, del iszmokejima 
pinigu ligoniams. 25c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tis 
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
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., ^U. S. A.

Pirkie U. S. Bonus



“SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Paliuosuotas Vergas
ti. ir nieko nemanantieji itpie j ;
ateiti, linksminosi visu savo »» e
galimumu, visai nemintydami} | OVQ ■'
apie ju galybes gala. I ž tai bu-} i CV 11 kzUllUv! 
kie už juos iszmint ingesni- 1 
ir musu žodžiai teranda, ramu-} 
ma tavo szirdies gilumoje.

Naujai iszrinktasis karalius’
to, kas'

Senatoriai Pasitaria

} va nuirkluojame in a
I tuszczia. sala, kur jeigu

yiENAS didis turtuolis, ku-'jis iszmintin.gas, 1
ris buvo gailiaszirdis ir ge-• gia del tu dienu, kuriose nėra a,tydžiai klausėsi viso to, kas} 

troszko} pavaldžiu nei draugu ir turiįbuvo jam pasakojama ir apėmė j 
leisti nuobodu, varginga ir ne-j nuliūdimas, kad taip mažai lai-} 
apkeneziama gyvenimą. Ir tmpj<0 tėra prisirengimui, kada 1 sodynelyje pasilsėti nuo kait-

i -buvo 
tai prisiren- 

| gia del tu dienu, kuriose
ras savo pavaldžiams, 
savo vergą padaryti laimingu. 
Taigi- suteikė jam liuosybe ir ; 
padovanojo laivų, prikrauta 
visokiomis gėrybėmis.

— Rengkis kelionėn, tarė} 
turtuolis paliuosuotajam ver-} 
gui. — Plaukie in svetimas sza-; 
lis, patinkamai vartokie aptu-' 
retas gerybes ir bent ka pelny
si, tai bus tavo.

Paliuosuotais vergas isz- 
plauke in platuji vandenynų. 
Gi kelionėje pųsitųike, kad už
ėjo audra, o laivų vėtra užvare 
ant uolos ir visas susiskaldę. 
Visi žuvo, iszskyrus vergo, ku
riam laime buvo iszlikti gyvu. 
Dasigaves vienos salos krantu,, 
buvo nusiminęs, be vilties, nie-' 
ko neturėdamas pasauly. Taip1, 
beklajodamas viena, diena pa-} 
regejo priesz save didele ir} 
gražia pili, kurios link pasuko, I 
o didžios žmonių mynios iszejo } 
jo pasitikti, nuoszirdžiai svei-j 
kindami: ‘ ‘ Sveikiname! sveiki
name! Uguju metu musu kara
liui!” Ir insodine in puikuji ve
žimą, iszkilmiai lydėjo in ka- 
raliszka palociu, kur tarnu 
daugybe ji 'apsuko, sveikinda
mi, kaipo ju vieszpati ir ati- 
diiodami savo paklusnybe jo 
valiai.

Paliuosuotasis vergas, nuste- 
bes, nenorėjo tam viskam tikė
ti, mintydamas, kad sapnuoja 
ir visa ta, ka mate, girdėjo ir 
prityrė, mintijo, esą vien tik 
vaizduotes apsireiszkimas. Bet, 
patyręs aplinkybių tikrenybe, 
visiems tiems, kurie apie ji su
kinėjosi isztikimybeje, malo
niai iszsitare:

kas met aprenkame nauja ka-, 
raliu. Tie karaliai, kurie pirm 
tavęs ežia buvo, tai buvo tusz-

BALTRUVIENE

QKNAS kalvis Lori kuo tai 
sziandiena nepatenkintas.:

Dažniausiai, baigės dailia jis} 
uždarydavo savo kalve ir su- 
gryžes namo, sėsdavo kur nors

— Kas tai gali būti? Nesu-} 
prantu, delko iszaugsztinote ir| 
gerbiate žmogų, kurio nepa-| 
žinstate ir, kuris yra vargszas, 
nudriskęs klajūnas, kurio pir-' 
ma nematėte, o užreiszki'ate sa- i 
vo vieszpacziui'. Tas viskas ne
apsakomai stebina mane.

— Vieszpatie! Atsake jie.} 
Toji sala yra. dvasiu apgyven- į 
ta. Ilgai jos melde Dievo pri-| 
siunsti kas met žmogų, kuris 
ant ju vieszpatautu ir Dievas; 
ju maldų iszkląuse. Ir, kas m&t 
atsiunezia žmogų, kuri garbin
gai priimame ir apszaukime sa
vo karalium; bet jo garbe ir 
galybe baigiasi metu užbaiga. 
Tuomet atimama isz jo kara-į 
liszki rubai, gi insodine in lai-!

r’A - B - CELA^i 
arba pradžia j 

SKAITYMO ;!
.. .ir...

RASZYMO

Tiliponas pradėjo 
szaukt, 

Kad pakoeziot viena 
t bobele,

Apie Delville gyvenante.
Mat, kožna aploję, 

Ir visu plovoje, 
Apsiterszus landžioja, 

Visus nuolatos kandžioja. 
Kaip žydo kumele sudžiūvo, 

Niekas pas ja. nepabuvo, 
Ne palaiko nei burdingieriu, 

Nes namas pilna, bambadieriu, 
Kurie visur laksto.

Net nuo valgio nuvaro 
visus.

Tai mat gaspadine!
* * *

Isz vieno Vestino miesto 
žiną gavau, 

Ir. in ten nukeliavau, 
Viename name iszgirdau, 

Kada arti prisiartinau, 
Tikrai velniszka klyksmą, 

Ir moteriszka riksmą.
Prislinkau areziau,
Ir ka ten maeziau?

Prie kamberino stalo merginos 
• apsedia, 

Atsiprovinejo fenais besieda, 
Bonkos ant stalo

gulėjo.
Buvo fenais ir vyruku, 
Iszrode kaip durnukai, 
Bet gi kas ten darėsi, 

Viens kita varėsi.
Mat, kas pinigine pridėjo, 

Gerti guzutes galėjo. 
Ne ilgai tas užtruko, 

Ba tuojaus visi suszuko, 
Maiszta didele padare, 
Bobele yisus iszvare, 

Da pakauszius keliems 
sudaužę, 

Viens kita gerai 
apdaužė.

Pas vaitų nusidavė, 
Boba už liudytoja 

pridavė. 
Badai vėliaus susigadino, ' 
Bet boba visaip iszvadino.

vo galybes nebeteks. Taigi, in|ros jr dienos darbo nuovargio, 
iszmintingus pilieezius atsilie-; B(,( sziandiena iis sllgryžo 
Pe: I namo vėlai, ir toks nepatenkin-

- Patarkite man, . las pi.ktfls. Senute Lori, jo žmo-
ties dvasios, kaip turtu pmi- žilu.c(la,lla in VVT0 veidai
rengti dienoms, kuriose turėsiu!
netolimoje ateity gyventi vie
nu vienas?

— Nuogas pas mus atėjai ir 
nuogas busi iszsiunstas in. 
tuszczia.
kalbėjome, atsake dvasiu vie-’ 
na. Dabar gi esi karalium ir ga-} 
Ii daryti, kas tau patinka. Tai
gi, siunskie darbininkus in ta 
sala, testato namus gyveni
mams, tepurena žeme, tepuo- 
szia apylinkes. Apleista žeme;
persimainys in derliaus dirvas, 

; žmones keliaus ten apsigyventi, 
} tuo budu pasistatydinsi nauja 
i vieszpatija del saves ir tavo pa- 
; valdžiai iszkilmiai pasitiks ta- 
i ve, kuomet neturėsi valdžios 
I ant musu. Žinokie, kad metai 
} yra trumpi, nematai, kaip pra
bėga, dėlto tai nieko nelaukęs, 
pradekie darba.

I Karalius paklausė dvasios 
' patarimo. In apleista sala tuo- 
} jaus iszsiunte darbininkus ir 
} medžiaga. Ir pirm negu iszsi- 
' baigė jo karaliavimo laikas, vi-

maustė:
“Kas tai galėtu su juomi bu- j 

i? Ar ne gavo tik jis, Dieve ser
gek, blogu žinių apie Kristijo- 

. , . . |na? Gal Kristijonas nesveikas?sala, apie kuria tam ... _ . . } Vienos ji nedrįso klausti apie j
'........................ : tai savo vyra ir maustė tik, j

kaip ežia nuraminti tris balta-1 
plaukius vaikus, kurie nekreip-l 
darni jokios atydos in nepaten
kinta tėvo veidą, juokėsi ir kė
lė triukszma. \

Galu gale Lori, su 
atstūmės nuo saves lekszte. su į savo teviszke bitvo juose per 
valgiu praszneko:

“Pasileidėliai, iszgamos! Ge
da Francuzi jai! ’ ’

Kas tau, Lori,” tarė žmona, 
“kas tave'taip inpykino? Apie} 
ka tu ežia dabar kalbi?”

“Asz kalbu apie tuos pen- 
kius-szeszius parsidavėlius isz 
gamas, kurie apleido kareivisz- 
ka tarnyste, apleido Francuzu 
kariuomene. Francuzija. dabar} isztarnavau Szauliu ir kad ma.-} 
reikalauja kareiviu, o jie aplei-}ue vadina Lori.”

in-namus. Geda; Įr stipria savo ranka kalvis; 
nurodė in ginklus pakabintus; 
ant sienos virszuj sūnaus pa-i 
veikslo, kuriame jis

Beisbolininkas Rea Scar
borough kuris beisbole loszia 
su sportininku rateliu pava
dintu Vaszingtono Senato
riais, ežia pasitaria ir paro
do kaip beisbole loszti tikram 
Amerikos Senatoriui Harry 
P. Cain (po deszinei). Sena
torius Cain ruosziasi in beis-

boles žaidimą tarp Demokra
tu ir Republikonu Senatorių 
ir Kongresmenu. Jie kas me
tai surengė toki labdarybės 
beisboles loszima in Griffith 
Stadija, Vaszingtone. Visas 
pelnas buvo skiriamas 
darybes darbams.

Lab-

kariuomenes; pagunda persto- 
piktumu Ii buvus kareiviu, vėl pamatyti
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do, sugryžo 
j su apleista sala iszrode puiki, Niekszai!” 
j maloni ir žavi vieta apsigyve- 
} nimui.

Pirmieji karaliai kuomet ar- 
i tinosi paskutines karaliavimo
■ dienos, mėgino save užmirszti, 
! bet baime ir sielvarta juos kan- ’ 
I kino; vienok paliuosuotasis 
; vergas, o dabar karalius, su!
linksmumu lauke tos dienos 

; prisiartinant, nes žinojo, kad 
' suras džiaugsma ir ramybe.

Paskirta diena prisiartino. 
Paliuosuotasis vergas, kuris 
buvo aprinktas karalium vie
niems metams, buvo isz jo ai-; 
imta galybe, su ja prarado ir 
karaliszkųs rubus ir lyg tilvi
kas buvo insodintas laivan, o 

: irklininkai pradėjo irtis link 
i salos.
i Artinantis prie salos, žmo-j 
! nes, kuriuos jo pasiuntė, iszejo i 
I ji pasitikt su muzika, dainomis į
■ ir didžia garbe. Po to nuskyrė į 
ji savo kunigaikszczui ir pas-! 
kui jis gyveno patenkintas ra-: 
mybeje ir laimėje.

Kita ryta Kristijonas, pabu
dęs isz sunkaus, seramaus mie- 
go, pamate esąs savo buvusiam 
kambaryje. Per maža langeli 
apraižyta žydineziais apyniais, 
skverbėsi saules spinduliai. 

lApaczioje girdėjosi plaktuku 
bildesys. Gale jo lovos sėdėjo 
motina. Ji visa, nakti iszbuvo 
sūnaus kambaryje, vyro piktu
mas ja iszgazdino. Senis taip-gi 
visa nakti negale. Jis vaiksz- 
eziojo isz kambario in kambari, 
ka tai rankiodamas, atidarine- 
damas ir uždarinedamas spin
tas. Girdėjosi, kaip jis dūsavo 
ir verke. Ryta jis inejo in su- 

i naus kambari rimtu ir atsziau- 
riu veidu, apsirėdęs, kaip ir to
limai kelionei: ilgais batais-, 
placziais krasztais skrybėlė ir 
didele geležiniu galu lazda 
rankoje. Žmona ir sūnūs bai
mingai žiurėjo in ji.

“Kelkis ir rengkis!” Tarė 
jis sunui.” Sumiszes vaikinas 
norėjo vilktis savo kariszka 
mandiera bet tėvas sulaikė ji. ’

“Ne, ne, ne tuos!” Tarė jis.
“Bet, jis neturi kitu drabu

žiu,” tarė žmona.
‘ ‘ Tai paduok jam manuosius. 

Man jie daugiau nebereikalin
gi,” tarė tėvas.

Kol sūnūs vilkosi tėvo dra
bužiais, senas Lori rūpestingai 
sudėjo jo kariszkus szvarkus, 
suriszo in ryszi ir užsimėtė sau 

! ant pecziu.
“Dabar eikite su manimi,” 

tarė jis in žmona ir sunu. Visi 
trys iszejo isz namu ir artinosi 
prie kalves. Dumples uže, dar
bas virte virė. Kuomet Kristi
jonas pamate ta placzia atda
ra. daržine, iszgirdo plaktuku 
bildesi, apie kuri jis Afrikoje 
būdamas taip tankiai svajojo, 
prisiminė jis savo jaunystes 
dienas, prisiminė kaip jis bėgi- 

i nėjo paskui tęva, einanti dar-, 
ban, kaip jis žaidė prie kalves 
duru. Tie atsiminimai spaude 
jo szirdi, slogino jo dvasia. 
Jam norėjosi gauti isz tėvo at
leidimą, norėjosi kad tėvas 
meiliai pažvelgtu in ji. Jis pa
kele savo akis, bet tėvo veidfiš 
buvo toks pat, kaip ir pirma, 
rustus.

“Klausyk, Kristijonai,” ta
re senis. “Sztai kalve ir visos 
jos priemones. Viskas tavo. Ir 
tas viskas tavo,” pridūrė jis 
rodydamas in puikia sodnu ap
supta pirkele. “Bites, sodnas, 
namas, daržas, viskas dabar 
priguli tau. Del ju tu iszsižade- 
jai tėvynės, praradai savo gar
be, užlaikyk gi dabar viską 
tvarkoje. Dabar tu szeiminin- 
kas, asz iszvažiuoju. Tu priva
lai atitarnauti tėvynei dar pen
ktus metus, tu pabėgai, asz ati- 
tarsausiu už tave.”

“Lori! Lori! Ka tu darai? 
Kas su tavim?” Szauke iszsi- 
gandusi vargsze senute.

“Teveli!” Suszuko Kristijo
nas. Kalvis ju negirdejo, ii’ di
deliais žingsniais leidosi kelio
nėn. . ■;

Taip, jis iszejo, tarnauti tė
vynei už savo sunu, del tėvynės 
jis viską apleido.
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damas tėvo, keletą valandų 
slankiojo apie namus ir lauke 
jo iszejimo. Motina norėjo su
barti sunu, bet neinstenge. Ji 
taip senai ji mate, taip senai ji 
glamonėjo. Simus pasisakė jai, 
kaip labai jis ilgejesis gimtu 
namu, savo tėvu, kalves, sodne
lio; prie to tarnyste darėsi vis 
sunkesne ir sunkesne, o drau
gai juokėsi isz jo ir vadine Vo- 
kieeziu del jo avotiszkos tar
mes ir elzaso kilmes. Motina 
viskam patikėjo, ka jai sūnūs 
sake. Kalbėdami! juodu inejo 
in grinezia. Jaunesnieji vaikai, 
pabudę isz miego, basi iszbego 
isz greitinu) kambario pasvei
kinti savo vyresniji, taip seniai 

veikslo, kuriame jis buvo at-į matyta broli. Motina norėjo pa
vaizduotas zuavo rūbuose: pa-i duoti jam valgio, bet jis atsisa- 
veikslas tas buvo padarytas ke. Ji troszkulys tiktai kanki- 
ten,.... Afrikoje. Pažiūrėjęs in no, ir jis godžiai 
atvira ir garbinga jauno elza- vandeni. Bet sztai kieme pasi- 
sieczio veidą paveiksle, Lori! girdo žingsniai. Tai kalvis: 
nurimo ir dargi nusijuokė.

“Neprotinga taip krimstis,”:.
tarė jis vėl imdamas szaukszta, stijonai, tėvas ateina! Man.pir- 
“Ne! Niekuomet mano Kristi--ma reikia su juomi pakalbėti, 
jonas nepanoręs likti iszgama, viską jam iszaiszkinti.” Ir nu- 
Jis atsižymejes karo lauke, 
garbingai užbaigs tarnyste ii
■sugrysz in namus.” Raukszles| siūti. Nelaimei Kristijono ka- 
dingo nuo senio veido. Jis ra- riszkoji kepure ir ginklai likosi 
miai užbaigė savo pietus ir isz- ant stalo ir jie visu pirmiausiai 
ėjo iu smukle iszgerti pora pri- mėtėsi in aki inejusiam tėvui, 
prastu stiklu alaus.

Senute Lori likosi viena. Už- 
migdžiusi vaikus ji ėmėsi dar
bo ir sėdosi ant duru slenks- 
czio. Ji taisė sena vyro szvarka.

i daug stipri. ’ ’
“Tylėk, žmona! Jus, mote

rys, pripratę mažais vaikais 
rūpintis ir in vaiska ju akimis 

■j žiūrėti. Asz tau sakau, kad tie 
} pabege isz kariuomenes, niek
szai, pasileidėliai, iszgamos! 
Ir, jei Dieve sergek musu Kris
tijonas taip niekszingai pasi
elgtu, asz,.... Ir tas taip tikra, 
kaip kad asz septynerius metus

“Na, jie gi nėra taip kalti,” 
tarė jo žmona. “Alziras, kur 
juos siunezia toli. Gal but jie 
teviszke.s iszsiilge pabėgo isz

Bagocziu Vestuves
gere szalta

“Del Dievo meiles,” tarė nu
sigandus motina, “slepkis Kri-

stūmė ji užkrosnin. Dreban- 
cziomis rankomis vėl ėmėsi

Gailaszirdis turtuolis atvaiz-iĮ
j duoja mums Dieva, o vergas, 
kuriam suteikė liuosybe, yra; 
tai pats žmogus. Sala, kurion; 
vergas pateko, yra tai szis pa-! 
saulis. Verkiantis ir nuogas jis 
pasirodo gimdytojams, kurie 

! tai gyventojai nuoszirdžiai pa- 
} sveikina ir priima ji, kaipo sa- 
; vo karalių. Draugai, kurie duo- ‘ I
} da patarimus, yra tai sanžinei 
i ir gerosios žmogaus budo ypa-! 
tv.bes. Jo karaliavimo metai,‘ / 1— Moterys ne yra sutverę yra tai trumpas gyvenimas' 

tos ant to, idant drauge su vy- sziame pasauly. Apleista, tusz-Į 
rais nesztu sunku junga gyve-! ežia sala, yra tai busiantis pa- 
nime ir dalytųsi su juom var-} saulis, kuriu prisirengia gerais; 
gaiš. Juk Adomas ir be josios} savo darbais be kuriu nebūtu 
gyveno laimingai rojuje, o tik laimingas.
tada turėjo beda kada Jie va li
kos sutverta.

Conrad Hilton, sunns ba- 
gocziaus kuris yra daug 
vieszbucziu sanvininkas ap- 
siženijo su loszike, aktorka 
Elizabeth Taylor. Jųdviejų 
vestuves buvo in Beverly 
Hills, California, kur visi ba- 
gocziai ir loszikai gyvena. 
Jiedu rengiasi kokius tris 
menesius praleisti važinėda
mi po visa Europa.

Žmonos veidas ir jos sumiszi- 
mas jam viską pasakė:

“Kristijonas ežia?” Suriko; 
jis baisiu balsu ir, greitai nu-j 
kabinės nuo sienos karda szo-l

Kartais dūsavo ir kalbėjo pati ko prie krosnies, už kurio buvo} 
su savimi: pasislepes isz’bales ir drebantis

“Na, nežinau. Gal but kad kareivis. Motina puolėsi prie 
jie niekszai ir iszgamos. Žinau vyro:
tik, kad ju motinos sziuo laiku 
labai laimingos.

Ji pradėjo maustyti apie sa
vo Kristijoną. Prisiminė, 
seniau priesz savo iszvažiavi-

“Lori! Lori! Nežudyk jo! 
Asz viena visame kalta. Asz 
slapta rasziau jam, kad jis su-

kaip gryžtu. Asz prigavai! ji, para
ižiau kad tu sžauki ji, kad jis

Iszmintingi Žodeliai

L1ETLVISZKAS

SAPNORIUS

ma Alziren, jis tuo laiku dar-}tau kalvėje reikalingas. Bausk 
Jį! mane, ne ji.”

Ji sugriebė vyro ranka, ver-

— GALAS —

— Apsivedimas isz pradžių 
i yra saldus, kaip medus, po tam 
kaip vanduo, o ant galo kaip 
nuodas, trucyzna.
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buodavoši ežia, sodnelyje, 
pažvelgė in szulini, isz kurio 
jis kasdien semdavo vandeni ke, maldavo.. Kalvis atsitraukė 
augalams laistyti, ir insivaiz-! ir tarė:
dino sau ji taip gyvai, kad ro-i “Tai tų ji gražinai?! Gerai! 
dos, jis stovėjo ežia, pat priesz} Tegu eina miegoti. Ryto ryta 
ja savo meilyname szvarke, i asz nuspręsiu, kas man toliau 
juodais garbanuotais plaukais,: veikti.” 
tais puikiais plaukais, kuriuos 
jis trumpai nukirpo tapes ka
reiviu. Greitai ji suvirpėjo. 
Maži varteliai veda isz sodne-

; lio in laukus sugirgždėjo, bet 
i szuo nesulojo. Girdėjosi, kad 
į kas tai lyg vagis slėpdamas už 
} krumu artinasi in grinezia.

“Motinėlė!” Priesz senutę 
stovėjo jos sūnūs Kristijonas, 
nudegęs nuo saules, apdulkėjęs 
ir nežinąs nuo ko bepradeti. Jis 
gryžo kartu su kitais pabėgu
siais isz kariuomenes ir, ’bijo

Pirkie U. S. Bonus
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Žinios Vietines
—z Musu senas skaitytojas, 

ponas Jonas Rugienius isz Gi- 
rardvilles, ir sūnūs Daktaras 
Jonas Rugienius isz Sayre, N. 
Y., ana diena motoravo in mies
tą su reikalais, ii* prie tos pro
gos atlankė “Saules” redakci
ja, atnaujinti savo prenumera
ta už laikraszti. Szirdingai 
acziu už atsilankyma.

— Nulindo apylinkėje gy
ventojai dagirde apie mirti ge
rai žinomos, Margareta, myli
ma. pati p. Petro Kubertaviczio, 
nuo 600 W. Pine uly., kuri pa
simirė Panedelyje, apie 1:10 
valanda ryte, Danville ligonbu- 
te. Velione staiga susirgo pe
reita Petnyczia ir likos nuvežta 
in Danville ligonbute. Daktarai 
stengėsi iszgelbeti jos gyvastį, 
bet visi stengimai nepasiseko 
ir Dievas paszauke ja in savo 
karalyste. Velione gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika dau
gelis metu atgal. Po tėvais va
dinosi Margareta? Romanaus- 
kiute. Ponia Kubertavieziene 
buvo linksmo budo motere, my
lėta per visus kurie ja pažinojo 
ir su ja draugavo. Prigulėjo 
prie Szvento Juozapo parapi
ja-, Szv. Rožancziavos draugi
jas ir L. R. K. Susivienijimo. 
J atiko dideliame nubudime, 
(savo vyra Petra; du sunu Joną 
ir Edvardą mieste; dvi dukte- 
r s: Rila, namie ir Helena, pa- 
1 Petro Karaszausko isz Liue- 
A.uud, arti Plymouth, Pa., sep
timos anūkas, taipgi broli Pet
rą Romananska isz Charleston, 
So. Carolina ir seserį Pranei sz- 
ka, pati Prano Kairaiczio, Lin
den, N. J. Graborius Liudvikas 
Traskauskas užsiėmė laidotu
vėms kurios invyks Ketverge, 
su apeigomis Szv. Juozapo baž- 
nyczioje devinta valanda ryte 
ir kuna. palaidos in parapijos 
kapines. Amžina Atilsi!

— Parapijines ir Pnjbliki- 
nes Mokyklos užbaigė savo 
mokslus ant sziu vakaciju, o 
nekurie studentai pabaigė savo 
augsztesnius mokslus ir para
pijines mokyklas, aplaikydami 
dipliomus už savo pasidarbavi- 
ma. Vėliname tiems jaunoms 
studentams ir studentėms lai
mingos keliones naujam gyve
nime!

— Ketverge apie 11:05 va
landa naktyje, Antanas Szela- 
kis, nuo 820 E. Railroad Uly., 
likos suaresztuotas per polici- 
jantus Cornelius ir Dombraus- 
ka, už šumiszimus.

— Po trumpam straikui 
William Penu, badai angliaka
siai pradėjo dirbti Panedelyje.

— Seredoj pripuola Szven
to Bazyliaus. Tautines Vardi
nes: Butrimas. Ir ta diena: 
1777 metuose Amerikos Kon
gresas priėmė žvaigždėta ir 
dryžiuota vėliava, kuria mes ir 
sziandien gerbiame; 1934 m., 
Vokiecziai, Naciai suszaldo, su
stabdo visas savo skolas Užsie
nyje; 1940 m., Naciai inžengia 
in Prancūzija, Paryžiaus mies
tas be apsaugos.

— Ketverge Szv. Vito ir 
Modesto kankinu. Tautines 
Vardines: Kirstane. Ir ta die
na: 1940 m., Latvija, Estonija 
ir Lietuva užimtos Sovietu Ru
sijos; 1919 m., Pirmutinis ero- 
planas perskrido skersai ma
res be jokio sustojimo; 1940 m., 
Smetonos valdžia nuversta, bet 
tik laikinai; 1448 m., Didysis 
Lietuvos Kunigaiksztis Kazi
mieras apvainikotas Lenkijos 
karalium.

— Szimet užbaigė Maha
noy City High School Mokslus 
154 studentai, Panedelyje, Bir
želio (June) 12-ta diena, Vido-1 
ria Svetinėje, 2-tra valanda po! 
pietų.

— Petnyczioj pripuola Sal
džiausios Jėzaus S zj r d i e s 
Szvente taipgi SS. Benono, 
Justino ir Liutgardo, Tautines 
Vardines: Kantigirdas. Ir ta 
diena: 1920 metuose Tarptauti
nis Teismas insteigtas; 1260 m., 
Mindauga s, Li e t u vo s K a rali us, 
pažadėjo atiduoti Kryžeiviams 
visa Lietuva.

— Petnyczioj apie 7:45 va
landa ryte staiga pasimirė, se
nas gyventojas Antanas Kazo
kas kuris gyveno pas J. Deres- 
kieviczins, 410 W. Centre Uly. 
Velionis atvyko isz Lietuvos 
1900 metuose, ir per daugelis 
metu dirbo angliakasyklose. 
Paliko seserena Antana Kazo
ką, kuris laiko saliuna ant W. 
Centre Uly., ir seserVczias: 
Margareta Mauger ir Veroni
ka Harty, Philadelphia. Laido
tuves invyko Panedelyje isz 
Graboriaus L. Traskausko kop- 
lyezios, 535 W. Centre Uly., su 
apeigomis Szv. .Juozapo bažny- 
czioje devinta, valanda ryte, ir 
palaidos in parapijos kapines.

— Gerai žinomas .Juozas 
Drabnis, nuo 510 W. South 
Uly., kuris yra firebosas Maha
noy City kasyklose, likos su
žeistas in galva ir tiesa aki, 
Ketverge apie 12:45 valanda 
ryte ir likos nuvežtas in Potts
ville ligonbute. Nelaime atsiti
ko kaip Juozas timberavo; sto
vėdamas ant main in io karuko, 
jo koja paslydo, puldamas nuo 
karuko likos pataikintas per 
medine statoma prbpa.

New Philadelphia, Pa. — į 
Ponia Ona Vasiliauskiene, kn-| 
ri sirgo per keletą sanvaites 
numigę pas savo cluktere, P. 
Sabolauskiene. Gimė Lietuvo
je. Prigulėjo prie Saldž. J. Szir- 
dies parapijos. Paliko dvi duk
terys ir du sunu.

Shenandoah, Pa. — Pranas 
St a t ūkas, nuo 607 W. Coal uly., 

■ kuris sirgo ilga laika nuo dusu
lio, numirė Petnyczioj, 4:15 
valanda po pietų savo namuo
se. Velionis kitados dirbo Pac
ker Nr. 2 kasyklose. Ginies 
Lietuvoje, atvyko in czionais 
daugelis metu atgal. Paliko sa
vo paczia Margareta; sunu 
Leonarda, mieste; dvi dukte
rys: Jean Majiekiene, Girard
ville ir Mare Usickiene, Phila
delphia, ir seserį Konstancijai 
Lisauskiene miesto, taipgi sze- 
iszis anūkus ir viena pro-anuka. 
Laidos Utarninke su apeigo
mis Szv. Jurgio bažnycziioje 9 
valanda ryte ir palaidos in pa
rapijos kapines. Graborius H. 
A. Valukieviczius laidos.

— Ponia Rože Toma Ii one 
isz miesto turėjo operacija Lo
cust Mt. ligonbute.

Girardville, Pa. — Szvento 
Vincento parapijos Skautai 
Kp. 174, rengia savo “Camp
fire,” Ketverge, Birželio June 
22-tra diena. Bus laikomas ant! 
Szv. Vincento parapijos kiemo. 
Tikietai dabar parsiduodami 
per Skautus. Pirkite Tikieta!

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

Dr. Kazio Griniaus
Laidotuves

SZVIESESNIS
RYTOJUS

Geras Arklys, Graži Raitele

CHICAGO, ILL. — Dr. K. Ne V1S0S ŽlIUOS Yia 
Grinius, kuris mirė Nedelioj, 
Birželio (June) 4ta diena, likos1 
palaidotas Ketverge, Birželio 
8ta diena, isz Eudeikio koply-l 
ežios, pirma valanda po pietų. 
Buvo grojama laidotuvėms tin
kama muzika, giedama ir sako
mos kalbos.

Blogos, Krasztas 
Neeina Velniais

WASHINGTON, D. C. — 
Mes tiek daug skaitėme ir ra- 
szeme apie Amerikos bedas ir 
vargus, apie visokius pavojus,

Antra valanda, jo kūnas isz- kurie dabar gresia musu krasz-
nesztas isz koplyczios ir lydima ta, kad gal jau ir per daug isz-j 
in krematoriumą, kuris yra Bo- gazdinome savo skaitytojus, 
hemian National kapines, 5225 
N. Pulaski, Crawford Road. 
Prie krematoriumo Dr. Griniui 
pagerbė Amerikos Legiono Da
riaus ir Girėno dalinys.

Treczia valanda, didžiulėje 
krematoriumo svetainėje buvo 
iszkilmingos laidotuves. Czia 
buvo pasakomos kalbos visuo
menes organizacijų atstovai. 
Dainininke pan. A. Dambraus
kaite pagiedojo laidotuvėms 
pritaikytos giesmes. Muzikas 
Vladas Jakubenas grose vargo
nais. Pasibaigus apeigoms, 
Dr. Griniaus lavonas buvo su
degintas. Urna su Dr. Griniaus 
pelenais bus laikoma Chicago- 
je iki to laiko, kada ji gales bū
ti parvežta in laisvon Lietuvon 
ir palaidota pagal testamente 
nurodytoje vietoje. Daug žmo
nių dalyvavo laidotuvėse.

Mes ir dabar sakome, kad ne I 
viskas tvarkoj czia Amerikoje, 
bet teipgi galime drąsiai saky
ti, kad ne viskas yra jau taip 
blogai, Amerika dar neeina vel
niop. ♦

Nors dabar randasi daug 
žmonių be darbo, ir gal dar j 
daug daugiau darbo neteks per! 
kelis menesius, bet visi galime! 
tikėtis kad ilgai taip nebus.

Nors paprastas žmogelis per 
daug pinigu dabar neturi ki- 
szeniuje, bet jis gali daug visko 
pirktis ant iszmokesczio, nes! 
valdžia dabar visai nevaržo to
ki bizni.

Bankos turi per daug pinigu, 
ir mielu noru paskolins kiek 
tik mes praszysime.

Dabar narna galima pirktis 
ant iszmokejimo, kiekviena 
banka duos dideli morgiezi.

Bankos sumažins nuoszim- 
czius ant paskolintu pinigu.

Velionis buvo vedes du sy-i Galima lengvai pasiskolinti 
kiu. Pirmoji žmona Joana ir pinigu del namu pataisymo, 
duktė Gražina žuvo 1918 me
tuose, Kaukauze nuo Bolszevi- daug žmonių pirksos savus na- 
ku kulku. Isz pirmųjų sutuok- mus ir biznieriai statydins dau-į 
tuviu iszliko tik vienas sūnūs, giau narnu del iszleidimo ant! 
Lietuvos kariuomes pulkinin- randos, nes czia bus geras biz-į 
kas Kazys, dabar profesoriau- nis.
jas Syracus Universitete. Ve-! 
das antra syk 1927 metuose,' 
Dr. Grinius susilaukė sunaus 
Liūto, kuris dabar veikliai da 
lyvauja Skautu judėjime, vi 
suomenineje veikloje ir moki 
naši Illinois Institute of Tech 
nology.

KO REIKIA
RUSKIAMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jeigu ne tai, tik pažiūrėk in mu- 
su vaiska! Jeigu tu jau taip no
ri musztis, tai eik sze! Mes tau 
taip in pasturgali duosime kad 

: visi tavo Komunistiszki dantys 
iszbyres.”

Tokia kalba Juozas Stalinas 
labai greitai suprastu ir mums 
daug pigiau kasztuotu!

Randos bus brangesnes. Tai;

Panele M. Edgar su savo 
‘ ‘ Farmers Delight ’ ’ arkliu 
perszoka per szesziu pėdu 
augszczio tvora Londone, 
kur buvo laikomos rungty
nes ir lenktynes. Per Wind
sor arkliu paroda suvažiuo
ja bagocziai isz tolimu krasz-

tu ir atsiveža savo puikiau
sius arklius in lenktynes ir 
rungtynes. Tankiai pasitai
ko kad nei arkliui nei raite
liui taip pasekmingai nepa
siseka kaip matome szitame 
paveiksle, bet daug užkliūva 
parpuola ar apsiverczia.

BROOKLYN, N. Y. — Vo
kietijoje, I). P. stovykloje Spa- 
kenberg I, Lit. Lager, (24) 
Geesthacht ir Hamburg, Ger
man v, British Zone, skurdžiai i ■ • . .

: gyvena Maž. Lietuvos veikėjo 
ir auszrininko Martyno Jan
kaus vaikai: Duktė Elze Jan
kute ir sūnūs Kristupas. Kaip 
žinoma, ju tėvelis, mires trem
tyje 1945 m., t tiri didelius nuo- 

! pelnus Lietuviu tautai Maž. 
I Lietuvoje ir Klaipėdos Krasz- 
j to atvadavime. Lietuviu spau- 
! dos draudimo metu jis prisidė
jo savo darbu ir leszomis prie 
Lietuviszku leidiniu spausdi- 

i nimo ir platinimo, būdamas
““ i uoliausiu Lietuvybės žadinto- 

kliubuose. ! ju musu tautinio atgimimo lai-
O tie palinksminimai, szokiai kais.

ir parodos, kurias ten susirin- Jo vvl,ians!oji dnk*te ElzC; gi. 
kusieji mato yra tokios, isz ku-; mnsi 18fl4 ,n _ vra da,.binga> 0 
riu ir szetonas pasipintų. s|n|ns 1<rist„pas gimPS 1!)0() 
Policijantai ne tiktai ka niekol V).a nors svci.
nesako ir nedaro, bet patys už-: moka if g.a|i dii.hli
eina pasižiūrėti kai mergina kius da|,h|is kf(. |fl.; Tinkh,s 
visiszkai nusirengia ir nuoga * • 4-° ° i mėgsti, pintines •pinti, szepe-
raivosi ir kraiposi. • . .. .. . , ' ■r ežius riszti. Jie atmdu nori at-

Paleistuviu, keksziu czia ga-!,.,. 4- • . .. •' 1’ ° v v k 11 i n Amen ka i r pra szo da r-
lima rasti kada tik nori. Jos sa- kr „ 4 • 4 v •1 no ir buto garantijų. Kristupui, 
vo amata visai vieszai varo kaip0 ne,.egildj reikaĮaniama 
kalbina vyrus ir paskui juosj ga,.anKja $MOO Bntll ♦ gera, 
apvogia. Tokie durniai apvogti > 4 •• , . , . ..r ° r o kacĮ Jle rasju viefa apsigyventi
ir suvilioti beveik niekados ne- 
iszdrysta pasiskusti policijai 
nes jie bijosi kad j u žmonos 
apie tai dažinos.

Tos kekszes, paleistuves dir
ba iszvien su taksiu draiveriais 
ir su tu saliunu patarnautojais 
ir visi gera bizni daro.

I Juo daugiau žmogelis tuose 
saliuniuose geria, juo labiau jis j 
pasigeria, juo didesne jo bila, 
jo kasztai būva; nes tu kliubu! 
darbininkai rokuoja kad juo 

! girtesnis žmogus juo mažiau 
jis pinigus invertina ir juo ma
žiau ir juo praseziau jis galės 
ar sugebės savo kasztus suskai
tyti. į

Jeigu žmogelis pasijunta kad 
jam pinigu trūksta, tai tuose 
saliunuose randasi tokiu žmo
nių kurie jam mielu noru pa
skolins pinigu ant dvideszimto 
nūoszimczio kas sanvaite. Ir 
tokie žmones moka kaip savo 
pinigus atgal gauti, nes tankiai 
atsitinka kad policijantai su-! 
randa ulyczioje sukruvinta ar 
nužudyta žmogeli.

Tai szitoks biznis sziandien] 
labai gerai eina tame mieste, 

Pirm negu mes galėjome ir kuriame policijantai giriasi! 
žodi isztarti, prie musu stale- kad razbaininku, sukcziu ar ki
lio priszoko patarnautojas, ku 
ris jau turėjo stikleli tai bo- katedros trepu tu žuliku nėra, 
bai. Jos lupos buvo per raudo- bet jeigu norite susipažinti su 
nos ir jos drese, suknele per gi
liai inkirpta, kad ta suknele, 
drese nieko neuždenge bet dau
giau parode. Patarnautojas jai 
stikleli ir mums bila pakiszo 
del pusantro dolerio daugiau. 

“Tai sze mudviem!” Ji su- 
szuko ir visa atidengta krutinę 
alsavo. Pirm negu mes galėjo
me atsipeikėti, ji užtiko koki 
ten seni ir pas ji nulepetavo,

Szitokie atsitikimai, szitokie miestelyje mes tokiu ypatų ga- 
szokiai ir szitokis biznis eina lime rasti, jeigu tik apsidairy- 
kas vakaras tuose saliunuose iri Sime. 1 — __ _

nors dabar ne kaip dalykai 
stovi, jie galėtu būti daug blo
giau.

NEW YORK MIESTO, 
SALIUNAI IR 

KLIUBAI
NEW YORK. — Durnu debe

sėliai temdino jau ir taip tam- 
sais szviesas; bildesys ir triuk- 
szmas buvo toks kad nebuvo 

Valdžia iszleis apie penkis galima nieko girdėti. Prie ba-
szimtus milijonu doleriu ant ro svyravo apie tuzinas vyru, 
menesio. Tai reiszkia, bus dau-l prįe staleliu sėdėjo keletą pore- 
giau darbu ir daugiau pinigu, Į iįu; ant aslos lingavo ir glau- 

Dabar jau niekas neszneka' diesi kelios kitos poreles, kai 
apie kara. Vien tik tie Bena- keturi muzikantai bliovė ir pU- 

kurie czia te ir musze muzika.miai, “Dypūkai, 
atvažiuoje, kurie mato vienati
ne savo krasztui vilti karo sū
kuryje.

Anglija nesubankrutavuos, 
ir vis biznis ir pramone ves su 
mumis.

Taksos nebus padidintos, 
nors dar vis daug kalbama, kad 
reikes tas taksas pakelti.

Amerika nepriims Socializ
mo. Nors vis daugiau ir dau
giau paszelpos valdžia suteiks 
savo žmonėms, be Socializmo.

Komunizmas dar neužmusze 
Kapitalizmo. O kai kapitaliz
mas gyvuoja tai musu pramo
ne gyvuoja, musu biznieriai ve
da bizni ir musu darbininkai 
turi darbo ir gauna algas, ge- 
resnes negu kiti darbininkai 
ant viso svieto.

Nors Europoje randasi pavo 
jus nuo Komunizmo, bet neisz- 
rodo, kad tie Europos krasztai 
pasiduos Komunistams.

Nors biznieriams biznis da
bar prastas, bet visgi geresnis 
negu kur kitur ant szio svieto.

Automobiliu kompanijos dar 
vis negali gana nauju automo-^ 
biliu pristatyti.

Nors biznis prastas, bet biz
nieriai gana daug uždirba.

Pragyvenimas dar vis bran
gus. Bet mums prižada kad bis- 
ki po biski jis atpigs (?) Nors 

: algos vis eina augsztyn.
kio, mieste. Laidotuves invyks i Biznieriams biznis prastas, 
Utarninke su apeigomis SS J už tai kad jie dabar stengiasi 
Petro ir Povilo ibažnyczioje de-j iszparduoti visa ta tavora už 
vintą valanda ir palaidos in pa- kuri jie patys labai brangiai 
rapijos kapines. C 1
Traskauskas laidos.

TRUMAN PRIESZ
SOVIETUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tai pasiaiszkinti, bet parodyti! 
kad jie turi nors koki nusista
tymą, nors koki plana ar tvar
ka.

Prez. Trumano Sztabui ir vi
sai jo partijai dabar jau karsz- 
ta pasidarė, kai Republikonas 
Senatorius McCarthy pradėjo 
inrodineti kaip ir kiek Komu
nistu buvo ir yra inlinde in 
augsztas Demokratu Sztabo 
vietas.

Tamaqua, Pa. — Sirgdamas 
tik dvi dienas, senas gyvento
jas Vaitiekus Žvirblys, nuo 220 
Clay Uly., numirė Petnyczioj, 
5:45 valanda po pietų. Velionis 
atvyko isz Lietuvos 1922 me
tuose in Tamakve, po tam per
sikrausto in Mahanoy iCiiy, bet, 
vela, apsigyveno Tamakveje.j 
Buvo angliakasis ir dirbo Le
high Navigation kasyklose.! 
Paliko savo paczia Morta; dvi į 
dukterys: Aldona ir Regina! 
namie; dvi seserys: Antoinette, 
pati Mykolo Vilkaitsko ir Ceci
lija, pati Vaitieko Dabravals-j

Szitaip buvo ir sziandien 
yra tuose New York miesto sa- 
liunuose ir kliubuose, penkios 
deszimts antros ulyczios apy
linkėje, kur mes kelis vakarus 
praleidome, kad galėtume savo 
skaitytojams praneszti kas ten 
darosi.

Mes vos spėjome 'atsisėsti 
prie vieno stalelio, kai pajuto
me kad mes neesame vieni, kad 
kas kitas arti musu. Atsigryže 
mes pamatėme mergina, ar tik
riau sakant mergpalaike, kuri 

; besiszypsodama visus savo 
dantis ir daug ko kito mums 
parode.

“Asz pamaczius kad tamsta 
esi vienas ir už tai atėjau. Ar 
mylėtai biski kompanijos?” Ji 
pasakė, atsisėsdama prie mu- 

' su.
I Ji gražiai pūstelėjo mums in 
ranka, “Tu esi malonus. Ar 

• viena iszgersime?

kur nors akyje, kur galėtu 
’ dirbti, arba kokioje globojimo 

instaigoje, kur galėtu darbu 
prisidėti.

i Geros szirdies Lietuviai, ga
lintieji juos iszkviesti, praszo- 

imi kreiptis in: United Lithua- 
jnian Relief Fund of America, 
Inc. 105 Grand St., Brooklyn

— Mergina priguli prie tė
vu; motere prie vyro; naszle 
prie vaiku, bet niekados nepri
guli prie saves.

Parsiduoda Gera 
Farma!

Parduosiu puikia ir derlinga 
farma, susidedanti isz 135 akie- 
riu: 90 akieriu iszdirbtos že
mes, reszta giria, su ukiszkais 
padarais, gyvuliais, kluonas. 
Namas su 7 kambariais, van
duo ir elektrikinia szviesia na
muose. Farma randasi arti 
steitino kelio. Trys mylios nuo 
miesto Catawissa, Pa. Atsi- 
szaukite ant adreso;

tokiu žuliku visai nėra. Gal ant

keliomis paleistuvėmis, keksze- 
mis ir jeigu norite susitikti su 
žulikais ir razbaininkais, tai 
tik užeikite in saliuna ant pen
kios deszimts antros ulyczios 
New York mieste.

Bet mes nesakome kad tik 
dideliuose miestuose randasi 
tokiu sukcziu, žuliku, paleistu
viu, keksziu ir kitu niekszu. Vi
sai ne; kad ir mažiausiame

Graborius L. Į mokėjo.
i Tai isz viso to matyti, kad,

Win. Lųzuski,
Route 2 — Box 21, 

Catawissa, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKA8 
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