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Norėjo Nužudyt Trumana
Isz Amerikos Sugryžo Sveikas

MOKYTOJAS
PIEMUO

Mokytojai, Gyvi Ver
gai Mokyklų Ponams

SUGRYŽO
IN KALĖJIMĄ

Gimines Jo Nenori

MARINAI APSUPTI
NETOLI KOJO

MIESTO

LANSD0WN, PA. — Moky
tojas A. Todd Coronway nesu
tiko pardavinėti ir rinkti tikie 
tus per jo mokyklos futboli
ninku loszima ir už tai buvo 
nubaustas ir dabar yra grasi
namas kad jis gali būti isz sa
vo vietos pravarytas.

Tos mokyklos virszininkas 
Abbott dabar sako kad kai szi
tas klausimas pasiekė vieszaji 
teismą, yra pavojaus kad teis
mas nenuspręstu bendrai kau
link visu mokytoju. Jis sako 
kad dabar yra pavojus kad 
teismas paskelbs kad nei vie
nam mokytojui nėra jokios pa
reigos dirbti po mokyklos 
mokslo valandų.

Ir jo baime ir jo kiszku dre
bėjimas yra gerai pamatuotas. 
Klausimas dabar iszkeltas szi- 
tokis: “Ar mokyklų virszinin
kai gali po prievarta priversti 
mokytojus dirbti kitus darbus 
apart mokslo darbus mokyklo
je? Ir ar Mokytojas yra pri
verstas dirbti po savo mokyto
javimo valandų?”

Czia nėra klausimo apie mo
kytojus kurie savanoriszkai 
sutinka tokius darbus atlikti, 
bet klausimas yra: Ar mokyk
los sztabas gali mokytoja pri
versti toki darba atlikti?

Jau beveik laikas kad szitas 
klausimas butu iszkeltas vie 
szumon. Mes jau seniai rasze- 
me ir reikalavome kad mokyto
jams butu ne tik darbas ir al
ga, bet ir vieta užtikrinta, ir 
kad visi geriau apstavuotu mo
kytojus.

Mes pirmiau sakeme ir da
bar sakome kad mokytojo dar
bas yra mokinius mokslo mo
kinti. Ir tas gana. Pardavinėti 
ar parduoti tikietus, prižiūrė
ti mokiniu szokius, rengti pro
gramas, prižiūrėti vakaruszkas 
tu mokiniu tai jau ne mokyto
jo darbas. Mes turime atsimin
ti kad mokytojas nėra koks
bernas ar piemuo. DeSziffltS Metll Teisme

Jeigu mokiniai rengia ir ei-
na in szokius, tai czia jau ju te- Už Du Svaru Sviesto 
vu darbas juos prižiūrėti. O 
jeigu tėvai nenori ar negali, ir 
jeigu kito ko negalima pasam
dyti, tai tie mokytojai kurie ta trauktas in teismą už pasivogi- 
darba apsiima, turėtu gauti už ma dvieju svaru sviesto, 1940 
tai mokėti. metuose, jo teismas buvo ati-

Paprastai mokyklų sztabo dėtas iki 1942 metu. Tada din- 
nariai laiko mokytojus kaip go svarbiausias svietkas ir 
kokius tarnus ar vergus. Jeigu teismas vėl turėjo būti atidė

tas.
Ana diena, Teisėjas Joseph 

L. Kun, nuteisdamas ta prasi
kaltėli su trisdeszimts penkių

(Tasa Ant 4 Puslapio) i

Daktaras, Leitenantas Al
fred Grose, isz Rochester, 
New York, peržiūri ir pa
tikrina sveikata Saržento 
Ralph Kilpatrick, isz Phoe
bus, Virginia. Saržentas Kil
patrick per kelias sanvaites 
slapstiesi Korėjos kalnuose, 
kai prieszas buvo užemes ta 
vieta kur jis buvo pasiuns- 
tas. Jis labai daug baisiu 
daigtu papasakojo sugryžes. 
Nors jis badavo ir buvo bai
siai nuvargęs, bet Daktaras 
sako kad jis sveikas ir vis
kas tvarkoje.

——- SEOUL, KORĖJA. — Apie
ATLJkNTA, GA. — Sergan- tūkstantis be vilties Koriecziu 

tis, szeszios deszimts septynių isz Sziaurines apsupo visa 
metu amžiaus žmogus sugryžo kompanija Amerikiecziu Mart
in kalėjimą isz kurio jis buvo nu ir juos sudraskė, iszžude ir 
du metai atgal paleistas. Jis sunaikino.
dabar Reidsville miesto kaleji- Tai atsitiko netoli nuo Kojo 
mo virszininkams sako kad jis .trisdeszimts myliu nuo Won- 
noii savo paskutinias dienas san miesto. Szitas miestas yra 
praleisti kalėjime, ] 
dabar jo nenori. Jis kalėjime
buvo per dvideszimts viena pasiprieszinimo. Jie buvo da- 
meta už žmogžudyste.

Kai jis buvo paleistas isz ka
lėjimo, jis gavo darba ir per įa persilaužė. Kiti marinai ir 
kelis metus dirbo, kol paseno ir kareiviai labai greitai puoliesi 

i susirgo. Tada nei jo szeimyna,; ■ — • ■
nei jo gimines jo jau nenorėjo 
ir neprieme!

Kalėjimo virszininkai jam 
patarė kad jis gali rasti vieta 
seneliu prieglaudoje, bet jis sa
ke kad jis nori gryszti in kalė
jimą.

Kalėjimo virszininkai suti
ko ir jis sugryžo in kalėjimą. 
Jam buvo pasakyta, kad jeigu

nes niekas uostas įr ežia Amerikos karei
viai Marinai atvyko be jokio

lis penkios deszimts tukstan- 
cziu kareiviu kurie in szita vie-

•ant tu Komunistu ir pradėjo 
kita karo muszi prie pat to 
miesto rubežiaus.

Kiti Amerikos kareiviai pra- 
simusze per Komunistu frunta 
ir pradėjo Komunistus vytis ir 
jieszkoti savo draugu. Ameri- 

, kiecziai sunaikino keturias ar 
penkias Sovietu Rusijos ka- 
riszkas tankas.

Škotijos kareiviai veda

Sukilimai Puerto 
Rico Kraszte 
Numalszinti

Buvęs Prez. Roosevelto Žentas 
Nusižudė; Korėjos Komunistai 
Apsupo Visa Amerikiecziu Ma
rinu Kompanija Ir Iszžude; Ki
nijos Komunistai Eina Skersai 

Manchurijos Rubežiu
PUERTO RICO

SUKILIMAI

WASHINGTON, D. C. — Du vyrai, 
Griselio Toresola ir Oscar Collazo isz New York 
szaudydami isz revolveriu prisipuole prie

coSAN S dtenu tinimas Prezidento Trumano kambariu, in Blair House. 
Puerto Rico kraszte buvo armi- Jiedu perbėgo skersai Pennsylvania ulyezia 
jos numalszintas. Sukilėliai bu- . . . v. , ~ m
vo tautininkai, kurie neapken- ir stacziai užsipuolė ant Prezidento Truma- 
ezia Amerikiecziu. qq 831*^11

Valdžios armija, su eropla- 
nais ir su tankomis visus nu- j 
malszino, iszžude, iszvaike ar 
paėmė in kalėjimus.

Apie keturios deszimts žmo
nių žuvo per szita sukilimą.

Keli sukilėliai, gerai apsi
ginklavę, buvo užsirakinę in 
vienus kambarius, in San Juan 
užvakar. Kareiviai ir polici- 
jantai juos isz ten iszkrapszte 
su revolveriais ir karabinais. 
Vienas žmogus buvo nužudytas 
ir penki buvo sužeisti. Sužeis
tųjų tarpe yra du maži vaiku- 
cziai.

Sukilėliai stengiesi nužudyti 
Gubernatorių Luis Munoz Ma-

szove

------------ -—,---- 1.:--------------- jis kada nors norėtu isz kalėji-
darba nestojo? Mums net pikta mo iszeiti, jis gali, bet jis liud- visa szlta paskutini uzsipuoli- 
skaityti kai keli pilvūzai, po-■ nai galva pakratė ir pasakė ma- Koriecziai 
naieziai, kūrei mažai žino ir kad jis gryszta in kalėjimą 
dar mažiau supranta apie praleisti savo paskutiniąsias 
mokslą ir mokslo darba ima 
mokytojus, kaip kokius kernus 
ar piemenis stumdyti.

Musu mokyklos gana gražu 
turteli susikrauna isz sportu, ROOSEVELTO 

žentas nusižudė 
ky to jams kurie savo laika pa- 
szvenezia tam darbui, nors 
kiek atlyginti.

Mokytojo darba nėra vaik
palaikiui snarglius nuszlosty- 
ti, vaikus ir mergaites ganyti, 
tikietus pardavinėti, progra
mas rengti ir vakariišzkas pri
žiūrėti. Jo darbas mokiniams 
mokslą ineziepyti. Kitos pa
reigos tu vaiku tėvams priguli. 
O jeigu tie tėvai negali, tingi 
ar ne'nori, tai tegu jie užmoka 
tiems kurie gali ir moka ju vai- o jo prižiūrėtojas Payne sveria 

į tik szimta trisdeszimts asztuo- 
nis svarus.

John Boettiger, buvęs laik-j 
rasztininkas, kuris buvo vedes 
Prezidento Roosevelto dukterį 
Ona, paliko du trumpu laiszke- 
liu savo trecziai žmonai Ponia 
Virginia Lunn. Vienas tas 
rasztelis sake: “Labanakt, my
limoji. Mes mylime tave.”

Kai jis užsimusze Ponia Boe
ttiger jau skrido su eroplanu 
isz Californijos, kai ji dagirdo 
kad jis ir pirmiau norėjo save 
nusižudyti. Jųdviejų ženystvos 
sukaktuves butu buvusios ant 
rytojaus. Ji dažinojo apie savo 

j vyro nusižudinima kai ji iszli- 
po isz savo eroplano ant La 
Guardia lauko.

dienas ant szio pasaulio. Vir- 
szininkai jo vardo ar pavardes 
nepaskelbia.

—. Koriecziai Komunistai 
juos vadina, kaip Vokiecziai 
per ana kara juos vadino, 
“Prakeiktos Bobos su Andaro- 
kais.” Jie sako kad szitie ka
reiviai ateina staeziai isz pra
garo, nes jie taip drąsiai ka
riauja.

Anglijos kareiviai teipgi in 
talka stoja ir guja tuos Komu
nistus.

Korėjos Komunistai dabar 
stengiasi nors ant pat rube- 
žiaus atsilankyti nes jie tikisi 
pagelbos isz Kinijos Komunis
tu.

Bet Amerikos kariszki ero-

kus ganyti.

2 SVARAI SVIESTO
$35.13

NEW YORK, N. Y. John
Boettiger, penkios deszimts
metu amžiaus, buvęs Preziden
to Roosevelto žentas iszszoko
per langa ir nusižudė.

Dvideszimts keturiu metu
amžiaus Joseph Payne, kuris ji pianaį dabar lekia kur tik jie 
prižiūrėjo, norėjo ji sulaikyti, norįj nes tįe Komunistai negali 
kai jis pribėgo prie to lango, ju neį sustabdyti nei paszauti. 
bet negalėjo. John Boettiger Korėjos Komunistai dabar nuo 
buvo dvieju szimtu svaru, sze- vjso frunį0 traukiasi ir jie pri- 
sziu pėdu augsztumo žmogus, ,

kariszku eroplanu kurie g— 
tu musu eroplanus nuvyti ar 
sumuszti padangėse.

Eina gandai kad jau dabar 
apie penkios deszimts tukstan- 
cziu Kinijos Komunistiszkos 
valdžios kareiviu yra perženge 
rubežiu ir kariauja sykiu su 
Sziaures Korėjos Komunistais.

Sargai jiems atsake su savo revolve
riais. Jiedu krito ant vietos. Vienas isz 
ju pasisakė kad jo pavarde yra Ostrows- 
ky. Jiedu buvo isz Puerto Rico kraszto, 
kur, tik kelios dienos atgal buvo numal- 
szinti sukilėliai, kurie neapkentė Amerikiecziu.

Trys Prezidento sargai buvo sužeisti: 
Donald Burtzell, Joseph 
Coffelt.

Downs ir Leslie
Leslie Coffelt

sipažinsta kad jie neturi tokiu Tin antru sykiu. Jie in ji 
----- i--„ o-aie- tik kelios dienos atgal bet ne

pataikė.
Gubernatorius sako kad ežia 

pakvaiszusiu karsztagalviu 
darbas ir kad visi jie dabar nu- 
malszinti ir už keliu dienu vis
kas bus tvarkoj.

Vaszingtono Policijos 
bart Francis, sako, kad 
tyti, kad tie du vyrai norėjo 
to Prezidentą nužudyti!

sargas pasimirė.

Inspektorius Ho- 
czia aiszkiai ma- 

musu krasz-

laiku rengie-

PHILADELPHIA, PA. —
Kai Albert Harvey buvo pa-

jau taip reikėjo gauti žmogų 
tuos tikietus pardavinėti per 
tos mokyklos futboles loszima, 
tai kodėl keli mokyklos sztabo 
nariai nepasisiulino ir in ta

Pirkie U. S. Bonus

— Musu Visa Tarptautine 
Politika yra pakreipta in su
jungimą visa laisvu szaliu de
monstracijoje kad demokrati
jos laisve yra daug geresne as
meniui negu ar kokia tyranijos 
forma, sena ar nauja.” pareisz- 
ke Prezidentas'Trumanas nese
niai. Svetimos kilmes Ameri- 
kiecziai gali padėti laisves ko
voj raszydami apie Amerikos 
tikslus savo laiszkuose gimi
nėms ir draugams užsienyje.

MILIJONAS
■ BELAISVIU

Rusija Prarijo Milijoną 
Vokiecziu

Prezidentas Trumanas tuo 
kapines pagerbti Anglijos augszta Karininka 
kapines pagerbti Anglijos augsztaKarininka 
Sir John Dili.

Kai Prezidento draugai jo užklausė: Ar 
jis vistiek važiuos in tas kapines? Pre
zidentas nusijuokė ir atsake: “Nugi žinoma 
kad asz važiuosiu.

BONN, VOK. — Vokietijos 
Kanceliarijus Konrad Adenau
er reikalauja kad Tautu San- 
junga pasiunstu komisija sta- 
cziai in Rusija isztirti likimą 
daugiau kaip milijono Vokie- 
cziu, kurie per kara buvo So-j

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sargai rado kelis rasztus ant vieno isz 
tu nuszautu žuliku. Isz tu rasztu spėja
ma, kad jiedu ar prigulėjo prie Puerto 
Rico sukilėliu ar jie buvo tu sukilėliu pa
samdyti Prezidentą Trumana nužudyti.
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Kas Girdėt
Darbsztus žmogus yra links

mas ir laimingas žmogus.

Kiekvienas žmogus gali eik
voti laiko kiek tik jis nori, bet 
žiūrėkime kad tas laikas butu 
musu, o ne kieno kito.

Kai kuriem's žmonėms duos- 
numas reiszkia kietiems pata
rimus duoti.

Mokslas nepadarys visus 
mus vadais, bet mus iszmokins 
kuriems vadams tikėti, ir ku
riuos sekti.

Brantford mieste, Ontario, 
Kanadoje, William J. Farr pri
sipažino kad jis buvo pasivo
gęs dvideszimts keturis dole
rius. Kai teisėjas jo paklau.se 
kodėl jis tuos pinigus pasivogė 
jis pasiaiszkino kad jis turėjo 
Už kita prasikaltima kitam tei
sėjui užsimokėti tiek pinigu. 

« • •
— a ,■ -Iii ■

Atlantic' City, pamares mies
te, vienas randauninkas pagar
sino kad jis priims randaunin- 
kus už keturios deszimts dole
riu ant menesio. Bet jis savo 
pareikalavimus aiszkiai isz- 
stato: Randauninkas ar ran- 
dauninke kuris ar kuri tuos 
namus pasirandavuos turi pa
sižadėti namuose niekados ne
apsirengti, bet dirbti, vaiksz- 
czioti ir gyventi plikai nuogi.

Chattanooga mieste, Ella 
Johnson pasiaiszkino kodėl ji 
nudure savo vyra: Ji pasakė: 
“Jis per daug szneka.”

In Toronto miestą, Kanado
je, William Brady buvo su- 
aresztuotas už tai kad jis ap- 
musze ir apdaužė kelis žmones. 
Jis policijantams .pasiaiszkino 
kad jis neturėjo gero adreso ir 
kad jis tuo laiku jieszkojo savo 
žmonos giminiu. Jis mistino 
kad tie žmones buvo jo žmonos 
gimines ir už tai jis juos taip 
apdaužė.

Liepos (July) menesi, bol- 
szivikams labiausiai ir dau
giausiai nusipelne Daktarai, 
gydytojai buvo pagerbti Lietu
voje. Ju tarpe buvo Daktarai 
Ignacas Bujakus, Chaekelius, 
Chiamo Ki'barskas, Pranas 
Norkūnas ir Profesorius J. 
Bzopauskas.

Spalio (Oct.) menesyje Cze- 
koslovakijos Prezidentas Gott
wald suruosze szaunu, dideli 
bankieta, vakariene Molotovui.

Philadelphijos mieste, Penn- 
sylvanijoje buvo sutvertas, in-

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais $

160 Puslapiu '!
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio ]! 
Iszaiszkina sapna ir kas ]! 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. į! 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: \

Pinigai reikia siusti su / 
užsakymu: <[

Tiktai,. . . $1.00 :•
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.,U.S. A. J į 

steigtas 11 Lietuviu Kalbos 
Draugijos skyrius. Pirmbinin- 
kas yra Profesorius Daktaras 
A. Salys, Vice-pirmininkas, L. 
Dambriunas; sekretorius, A. 
Klimas.

Brazilijoje Lietuviu spauda 
nors dar silpnutėlė, bet visgi 
eina pirmyn. Tenai eina san- 
vaitinis laikrasztis, “Žinios;” 
dvisanvaitinis, “Musu Lietu
va;” ir mėnesinis žurnalas 
“Garnys.’’ “Garui” raszo, re
daguoja ir leidžia Klemensas 
Jura.

“Laisves” laikrasztis dabar 
bedavuoja kad graboriai isz.- 
trauke savo pagarsinimus isz? 
to laikraszczio. Bet pirm negu| 
ta “Laisve” per daug aszarul 
iszlieja tegu mums pasako ar 
tegu tu graboriu paklausia ko
dėl jie dabar nenori tenai gar- 
sintis? Ar tik nebutu už tai 
kad ta “Laisve” tarnauja 
tiems žulikams, kurie musu 
tauta baigia kankinti?

Honolulu biznieriai prane
šta kad vienas žmogus jiems 
padavė czekiu kurie yra nie
kam verti. Biznieriai neteko 
apie $134.95. Bet jie sako kad 
jeigu unija nebutu insikiszus 
jie butu galeje po prievarta 
priversti tuos žmones' užsimo
kėti.

In Pelham, New York, Mo
kyklos virszininkas nesutiko 
priimti didesne alga del savo 
darbo. Jam alga buvo pakelta 
tris tukstanczius doleriu in me
tus. Bet jis sako kad jis tiek 
neužsidirba ir nėra vertas to
kio atlyginimo.

In EI Paso miestą, jaunas 
Carlos Torres, kuris ka tik bu
vo paleistas isz. kalėjimo, buvo, 
sugautas kai jis norėjo per Įau
ga inlysti atgal in kalėjimą. 
“Asz noriu sugryszti pas savo, 
draugus,” jig policijantams 
pasiaiszkino.

Pypkes Durnai
Kelio* trumpos isztraukos 

isz “Pagoniszkos Dainos,” kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų 
ir pragara. /

“Pagoniszkos Dainos”
Vien valandėlė panaikinime!
Tik vien akymirka gyvybėje!
Jau žvaigždes leidžiasi;

gyvenimo
Laivelis klysta vis toliau 

ūksme!

Ar szia akymirka gyvenimo 
Praleisi, bejieszkodama ano? 
Tiesa nuo melo, plauku 

skiriama;
Gyvenimas pasitiki — ant ko?

Tiesa nuo melo, plauku 
skiriama,

Dvasia su kunu, siulu suriszta.
Ir gal net nuo Valdytojo tik 

. tiek
Mes skiriamies, kiek melas ir 

tiesa.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Į?a.

KODĖL PERKAME 
LAIKRASZCZIUS

QAL ne vienas pasakys, jog 
tai navatnas klausimas!

Juk perkame laikraszti už 
tai, idant dažinoti visokiu 
naujienų!

Bet, ar darome teip kaip sa
kome !

Pirkti laikraszti vien tik del 
to, idant po perskaitimui keliu 
straipsniu, atidėti ji ant sza- 
lies arba invynioti koki daigta 
in ji, arba nusineszti jame ufž- 
kandala in fabriką; tas yra per 
mažai!

Jeigu perkame koki dalyku 
iszduodami ant jo keliolika 
centu,-tai turime žinoti už ka 
ir ar gavome už savo pinigus 
verte.

“Kas nedirbo prie laikrasz
czio, tasai nežino ir neturi ma
žiausio supratimo, kiek tai rei
kė pajiegu, vargo ir pinigo 
idant įszduoti laikraszti ir už- 
ganadyt skaitytojus.”

Yra tai darbas rūpestingas 
už ka žmonis gana tankiai pa
peikė, o juk nesiranda ant svie
to tokio laikraszczio, idant vi
sus skaitytojus užganadytu!

Darbininkai prie laikrasz
czio, ypatingai iszleidejam ant 
kuriu visos bėdos puola, džiau
gėsi ir da daugiau stengsis pa- 
geryt laikraszti, idant ju dar
bas butu pripažytas per tuks
tanczius skaitytoju.

Laikrasztis, tai gyvenimo 
knyga, isz kurio tankiai seme- 
mia visas žines ir pamokinimus 
ant ateities.

Teminkime Amerikonus, kož- 
nas isz ju skaito laikraszti.

Laikrasztis del ju, tai kaip 
kasdienine duona, be kurios 
negali apsieiti!

Amerikonas be laikraszczio 
jauezesi kaip keleivis bludžio- 
jantis po nežinomas pustynes, 
todėl Amerikonai stovi ant di
delio laipsnio apszvietos.

Ju neapgauna visokį žulikai 
ir neparduoda maszinukiu ant 
dirbimo pinigu, nes isz laik
raszczio seme protą ir žino apie 
tokias apgavystes.

Jieje žino viską kas ant svie
to dedasi, o kada mus užklau
sė: Kas ant svieto girdėt? Tai 
nuduodam kad to negirdime.

Gyvename kaip tasai czere- 
pokas savo lukszte ir nesirūpi
name kas aplinkui mus dedasi.

Stengkimes ateiteje akyvai 
skaitytie laikraszczius. Isz pra
džių jum tas eis sunku, neturė
site kantrybes, bet in trumpa 
laika pamatysite savije didelia 
permaina.

Suprasime prie ko žmonisz- 
kumas veda ir susilyginsime su 
kitoms tautoms.

Laikrasztis pasiliks musu 
geriausiu draugu, be kurio ne
galėsime apsieit, laisvam lai
ke nuo darbo, pasiliks jisai 
musu geriausiu gyvenimo 
draugu.

Isz jo sėmsime geriausius 
mokslus, ne tik del saves, bet 
ir del savo vaiku.

Gyvenimas musu pagerės, 
pradesime kitaip manstyt, o 
musu pasielgimas bus kltokis 
terp žmonių.

Skaitykime tokius laikrasz
czius kokius suprantame, ku
rie neveda mus in paklydima ir 
sumaiszyma proto, kuris del 
mus yra iszdavinetas, o ne del 
labo ypatiszkumo, pelno ir isz- 
verimo tulžies ant kitu, nes to
ki laikraszcziai neatnesza žmo
gui jokios naudos! ,

Pirkie U. S. Bonus

KODĖL
TAIP ATSITIKO
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Ignu pergyventas, dienas. At
eities ji sziame pasaulyj neina
te, o jei ir mate, tai buvo tamsi, 
nepakeneziama, szlykszti.

Kad patenkinus žmones ir 
užmirszus savo karezia praeiti 
karta ji, iszsiuntus savo “prie- 
laidini” su kūdikiu pas gydy
toja karsztai iszbucziavo savo 
kūdikius, atsuko gazo vamzde
li, atsigulė szale ju ir amžinai 
“užmigo.”

Tuomet žmones stebėjosi:
— Kvaile, kam jai reikėjo 

žudytis?! • . _
----- GALAS-----

£*-£**♦**♦**♦*♦♦**♦**♦♦♦♦♦*♦**♦**♦*♦♦* 
UŽLAIKYMAS
VAIKU SVEIKATOS

Užlaikyti vaiku sveikata kad 
jie normaliai augtu ir kūnai 
tinkamai iszsivystytu, turime 
apsipažinti su kitais dalykais 
apart maisto, miego ir pasi- 
manksztinimo. Juos privalome 
apsaugoti nuo visokiu užpuo
limu ir inžeidimu, ir apart nu
kreipiamu fiziszku trukumu 
vaikai turi būti apsaugoti nuo 
visokiu užkrecziamu ir papras
tu ligų ir nelaimingu atsitiki
mu, kurie beveik visi, gali būti 
nukreipiami. Kasmet, su mo
kyklos atidarymu, pasirodo 
daugelis invairiu ligų ir moti
nos tiki kad ju vaikai turi to
mis ligomis sirgti, ir jeigu turi 
sirgti tai kuogreieziaus apser- 
ga ir pasveiksta tuo geriaus. 
Bet tie visi motinu insitikini- 
mai yra klaidingi, ir, visu pir
miausia, paezios motinos turi 
tuos insitikinimus įpraszaliiiti, 
kas bus svarbiausias žingsnis 
apsaugoti savo vaikus nuo li
gų. Geriausias apsaugojimo 
būdas yra neprileisti ligų ge
malus prie sveiko kūno.

Vienas isz svarbiausiu daliu 
vaiko apszvietimo yra pripra
timas prie kasdieniniu sveika
tos paproeziu. Daugelis augu- 
siuju ligų ir si'lpnimu priguli 
nuo netinkamu jaunystes pri
pratimu. Motinoms yra sunku 
mokinti vaikus tnikamai pri
žiūrėti savo kimus, bet su nuo
latiniu atkartojimu niekuomet 
vaikai nepamirsz motinos pa
mokslus.

Bet pirmiausia motinos turi 
paezios apsipažinti su sveika
tos rikalavimais, ir todėl ne- 
proszali yra paduoti sekan- 
czius svarbiausius sveikatos 
reikalavimus:

1— Mes visi suprantame val
gio svarbumą. Privalome po- 
valiai, regulariszkai ir užtekti
nai pavalgyti.

2— Kasdieninis* viduriu pa- 
liuosavimas yra reikalingas.

3— Patartina kasdien ant 
lauko mankszytis ir namus lai
kyti gerai iszvedi-ntus.

4— 'Kūnas reikalauja tinka
mo poilsio, tuomet kasdien rei
kia paskirta skaitliu valandų 
miegoti.

5— Kasdien prižiūrėti dan
tis.

6— Iszvengti nelaimingus at
sitikimus turime apsipažinti su 
“Saugumo Pirmiaus” taisyk
lėms.

7— Nukreipti ligas turime.
a— Apsisaugoti nuo ser- 

ganeziu, ypatingai kurie kosti 
ir cziaudi.

b—Nedeti guma, paiszelius 
ir kitus daigtus, kitu vartoja

mus in savo burna.
c—Nevartoti kito asmens 

skepetaite, abrusa, dantų šepe
tuką ir kitus daigius.

d—Nusiprausti ■ rankas
priesz kiekviena valgi ir imti 
maista tik szvariomis ranko
mis.

8—Nevartoti alkoholiniu go
rimu ir tabako.
. Vaikai turi patys save szva- 
riai užsilaikyti del dvieju prie- 
žaseziu, būtent, jog daug link
smiau gyventi su szvariems 
žmoniems ir jog svarus kūnas 
yra reikalingas sveikatai. Nėr 
reikalo patart kiek sykiu in sa
vaite reikia vaika maudyti, bet 
reikia įjors syki in sahvaite ji 
maudyti sziltame vandenyje su 
muilu. Kartais du sykiu. Tuks- 
taneziai vaiku neturi patogias 
pasimaudyjimui vietas, ir to
dėl jiems yra sunukiau užsilai
kyti szvariai. Nekuriuose mies
tuose randasi vietines pirtys, 
kurias galima lankyti.

Yra lengva ir pigu namuose 
invest! lytine maudyne (show
er bath) kur. negalima invest! 
tikra maudyne, galima pasi
statyti medini czeberi ir virsz 
galvos pastatyti koki vandenio 
pilnu indą arba puodą, kuri ga
lima povaliai versti traukiant 
szniura. Toks pasimaudymas 
yra labai geras, ypatingai vai
kams, nes yra labai sveikas kū
nui.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 db 
dėlių puslapiu. 35c.

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, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
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 
Vąlukas isz girios ir Ant nę-|

muno. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute 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 paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsai. 62 puslapiu. 15c

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

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

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

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

No. 142t 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.

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

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla, 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
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 apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo
gutis. 62 puslapiu. 15c.

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

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

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

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, Aržiuoląs 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.

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

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

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

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, 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. 176% Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

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

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu- 

Į 

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- 
rnatos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

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

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

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu knygų t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15 c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 3 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. 
{HF* Nepamirszkite dadeti 10ę! 
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. A.

paklau.se


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kodėl Taip Atsitiko
QNA Szvziene -buvo gyva- 

naszle, gyveno su “prielai- 
diniu,” nusisaindydama skal
bė. svetimu moterių skalbinius 
ir tuom padėjo palaikyti savo 
dvyneliu ir “•priclaidinio ” vie
no kūdikio gyvybe. Jos padėtis 
todėl buvo sunki ir negarbinga. 
Vienok kur kas kitaip ji se
niau gyveno!

Kodėl taip atsitiko, tai yra. 
jai reikia gyventi su svetimu 
vyru vienuose kambariuose, ji 
tikrai net nežinojo ? Jai tai isz- 
roclo tiktai sapnu. “Bet gal 
žmonių prietarai kalti?” Kai 
kada ji pamislydavo. Nes sako
ma: “Daryk kaip žmones mo
ka.”

Taip, žmones kalbėjo ir mo
ko Ona, davinėjo jai patarimus 
bet ji ju neklauso. Jai viena pa
simatymo su vyru užteko, kad. 
in ji insimylejus ir vėliau su 
juo apsivedus.

Buvo taip:
Keli metai atgal, tūla Nedel- 

dieni Ona nuvažiavo pas savo 
vedusia pussesere, kuri gyveno 
New Yorke, viesznagen. Tuo Į 
pat laiku pas Onos pusseseresi 
vyra buvo atvažiavęs jo pus
brolis, Ignas Szvirlis. Lyg- ty- 
czia tai buvę suderinta!

Pussesere ir pusbrolis savo 
jaunus ir mielus svetelius vai- 
szino szirdingai: gyrde, valg- 
dino, linksmas pasakas sake. 
Daugiausia kalbėjo apie invai- 
rius ramansus, vedusiu gyveni
mą, abelnai mažus, paprastus 
gyvenimo reikalius.

Visi jautėsi smagiai; Ona, 
Ignas ir namiszkiai.

Besikalbant ir bevieszint Ig
nas in Ona, Ona in Igną dažnai 
p as i ž i u red a v o, nu si szy p s o d a v o 
ir užraudusiu nuleisdusiu akis, 
žemyn ir nedrisdavo in vienus 
kita akis žiūrėt.

Visa diena vieszejusiu, Ignas 
su Ona pakilo namo važiuoti. 
O mandagumo del giminaieziai 
norėjo juos nors iki stoties pa
lydėti. Ignas pasakė:

-L Nereikia. Stoti surasim. 
O kaslink Onos, tai asz ja ga
lėsiu palydėti. Ar sutinki'? Pa
klausė Onos. ,

— Sutinku, atsake ta, nu- 
siszypsojus.

— Nebijosi su manim va
žiuoti?

— Paklausė!
■— Tikrai?
—■ Taip, tikrai.
Tai pasakius, Ona nuleido 

akis, o Ignui buvo tinkamiau
sia proga pasižiūrėti in jos 
skaistu, nekalta veidą.

Atsisveikinusiu su giminai- 
cziais jiedu nuėjo in stoti.

Geležinkeliu jiems reikėjo 
važiuoti toli ir ton pat link- 
men, todėl važiuodami jiedu 
sėdėjo szale vienas kito ir kal
bėjosi apie savo kalsdienius, 
paprastus ir kuomet tai pergy
ventus reikalus,' reikalėlius. 
Iszsyk jiedu vienas kito nedri- 
įso, vėliau bet gi indrisejo ir 
kalbėjosi tartum seniausiu jau
nu dienu draugu.

- Ona, kaip ir visuomet, buvo

jfr “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
jįęfflį Nauju Metu Kortas (Tiktai

Anglu Kalboj) su konver
toms, Nr. 1 Setas-50 Kortas su kon
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa. 

atvira ir mėgo daug kalbėti. Ir 
daug ko ji Ignui pripasakojo. 
Sake apie tai, kaip Lietuvoje 
jaunystes dienas leido; tarna
vo pas svetimus, liuobė kiaules 
eme rugius, rote meszlus ir 
abelnai dirbo sunkius ūkio dar
bus. Nuseko vėl, kai]) czionai 
gyvena, dirba fabrike ir kiek 
daug meilužiu turi.

Onos visuomet megianezios 
judėti, plonos lupytes tauszke- 
jo smarkiai ir skubiai. Rodėsi, 
kad ji keletą sanvaieziu su nie
ku nekalbėjusi ir-dabar greitu

Tuurime po visa Amerika 
.tokiu,

Ka norėtu laikraszti 
skaityti už dyka, 

Ir nuo kitu vogti 
ar praszyti.

O pragėrė visus savo 
pinigus,

Ir kam vertas tokis 
žmogus ?

Taigi, laikraszcziu tokiam 
neduokite, 

Tegul žinių gerinieje 
pasijieszko,

C) ne isz laikraszcziu 
jieszko!

* * *
Vai nekurie vyrai,

Per Jono Micziulio szvente, 
Viejuas kita, labai 

neapkentė* 
Už kokius ten 

ginezius,
Ir prasidėjo failas, 

Už plauku visi 
ten raujasi.

Taigi buvo tai 
laitas brangi, 

Ba kasztavo daug 
dolerinei,

Jauniausias Vyskupas

Jauniausias Vyskupas ant 
viso svieto, Vyskupas 
Young, Canberra vyskupi
jos, Australijoje, pasiraszo 
savo varda del atminties szi- 
toms moterims ir merginoms 

laiku, viską, viską nori Ignui 
iszpasakoti. Ignas gi gaude isz 
tu lupycziu trysztanczius žo
džius su pavydu ir norėjo, kad
ji vis tik kalbėtu ir kalbėtu. 
Tik kiekvieno, naujai suminė
to vyriszkio vardas Ignui neti- 

’ ko. Tai iszgirdes, jis sudrebe- 
idavo, ji szizurpis nukrėsdavo. 
’Jis tuomet tik žiurėjo in Onos 
skubiai judanezias lupas, skai
driai žerinezias molynas aki, 
geltonus plaukus ir netvėrė pa
vydu. Kode] pavydėjo, kodėl 

į taip jaute, nežinojo. Jam taip 
| jaute, nežinojo Jam norėjos, 
; kad Ona apie ji ir save kalbėtu 
Į ir jam. tiesiai, tiesiai, be atsi
traukimo in akis žįuretu.

Kada Ona gerai savo kalbo-

Vienas dvideszimts 
doleruku užmokėjo, 

O kitas net du syk 
užmokėjo.

* * *
Arti miestą

V aterburyje, 
Keletą moterelds pasigėrė,

Ant rytojaus svaiguli 
gavo, 

Net labai sukreizavo, 
Szoko ir kojas 

auksztai kilnojo, 
Publika su dyvais 

žiurėjo, 
Jeigu da karta apie 

jias dažiinosiu,
Tai Baltruviene kaili 

gerai iszkoczios!
* * *

Jau tam Vilingtono 
ne kas do naujienos, 

Mat, yra ežia visokiu, 
Geru ir suvis nieksziu 

žmonelių.
Apie viena porele daug 

girdėjau, 
Bet’ar tikra teisybe 

ar ne, nežinau.
Sako kad ten viena 

bobele, 
■Savo vyreli plusta, 
Ir visaip iszvadina, 

O ir in lakupa
sodina.,

Ar bus teip visada? 
Liaukis bobele, liaukis!

Redakcija ’ ‘ ‘Saule’ ’ sudeda 
szirdinga aeziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Szventos Marijos kolegijoje, 
Londone. Nežiūrint kad visa 
diena lijo, labai daug žmo
nių susirinko pasveikinti 
szita nauja ir jauna Vysku
pą.

je indrisejusi, pasakė, jog jau! 
senai galėjo but vedusi, Ignas 
paklauso:

— Tai kodėl gi da nevedu
si“?

— Paspėsiu. Savojo da ne
suradau. Tai pasakius, Ona 
drąsiai pažvelgė in Igną. Ąbu 
susigėdo. Tuo laiku traukinys 
prisiartino prie stoties kur 
Ona privalėjo iszlipti. Laikas 
skirtis. Ignas paėmė Onos ant- 
rasza ir pasakė:

— Sudiev, netrukus pasi
matysim.

Ir pasimatė.
Sekamo Nedėlios rytmety, 

Ignas jau sėdėjo pas Ona. 
Abudu džiaugėsi ir kaž ka. ne
paprasto savo szirdyse jaute.

Namiszkiams gi prasiszali- 
nus ir tik jiedviem namie likus, 
Ignas prisiartino prie Onos, 
apkabino ja ir drąsiai ir karsz- 
tai pabueziavo jai in raudonas, 
minksztucziukes lupas.

Ona, nusigandusi, paklausė:
— Na ka tai reiszkia?
— Mvliu tave, Ona!
Ona nusiszypsojo. Nusiszyp- 

sojo ir Ignhs. Buvo tai sma
giausi ir niekad neužmirsztina 
ju gyvenimo valandėlė. Ona 
ypacz smagiai pasijuto. Perbė
go mintimi ji savo pergyven- I
tas, pilnas skausmu dienas at- 
sivaizdavo busianti gyvenimą: 
vyra namus1 szeimyna.

Netrukus po to Ignas persi
kraustė Onos miestan gyventi. 
Nuo to laiko prasidėjo jųdvie
jų nepertraukiama, ilga-ilga 
meiles pasaka. Ignas dažnai 
lankėsi pas Ona. Jiedu ėjo in 
balius, važiavo in piknikas, 
lanke teatrus, koncertus, 
szlaistesi gatvėse, vėlai nakty 
galėjai matyti juos stovint prie 
daru, sėdant ant namu laipte
liu.

Taip jiedu pergyveno apie 
metus laiko. Žmones apie juos 
kalbėjo invairiai. Onos szeimi- 
niiike pyko, bare Ona, žadėjo 
isz inamijos praszalinti. Kai 
kada ji jai sake:

— Butum atsargesne, Onu
te, daug geriau butu!

Onai bet gi tai netiko. Pyko 
ji ant szeimyninkes, pyko ant 
visu, kas tik ka nors turėjo 
prieszais Igną. Ji sake:

— Tai mano grynai ypa- 
tiszkas reikalas!

Bet pagaliau Ignas pradėjo 
vis recziau ir recziau pas Ona 
ateiti. Jis kiek galint venge su 
ja. susitikti. Susitikęs, kalbėjo 
su ja mažai, szaltai, sziurksz- 
cziai, ir galu gabaus, da kiek 
laiko praslinkus, Ignas visai 
nepasirodė Onos namuose.

Tokiu Igno pasielgimu Ona 
susirūpino. Ji isztisomis nakti
mis nemigo, verke ir keike Ig
ną ir savo likimą.

Karta vienok Onai pasitaikė 
sutikti Igną gatvėje. Ji pagrie
bė Ignui už krutu ir pradėjo 
szaukti:

— Ignai, biaurybe!
— Ko tu iszmanes nori ?
— Juk tu žinai, Igneli ži

nai!
— Ka asz žinau, kas man?
— Tu privalai mane vesti! 

Supranti?!
— Tai mano ypatiszkas 

reikalas; norėsiu vesiu, neno
rėsiu, nevesiu!

— Privalai, privalai! Asz 
tai sakau! Asz tave priversiu!

Matydama, kad negali Igno 
intikinti, prikiszo jam prie au
sies ir pakruždejo:

— Juk tu žinai, Ignuti, asz 
jau,., motiniszkoj padėty!

Ignas nustebo ir kiek su- 

minksztejo.
— Nu tai kas kad taip, tai 

kas?
Ji pravirko:
— Privalai vesti!
Ignas tylėjo, norėjo pfasi- 

szalint. Tuomet Ona paszauke 
policista, pasakė jam kame rei
kalas ir pareikalavo Igną su- 
aresztuoti.

Už trijų sanvaieziu po to, 
prievarta, Ignas apsivedė su 
Ona.

Jiedu nusipirko rakandus, 
pasisamdė mažus kambarėlius 
prie didžiosios gatves ir pradė
jo gyventi.

Pusei metu praslinkus, Ona 
du mažu, klykianeziu kūdikė
liu.

Tuomet ju gyvenimas jau 
buvo panaszius in gyvenimą. 
Ona jautėsi smagiai ir buvo 
patenkinta. Tuomi labiau ji 
džiaugėsi, kad jai pavyko už
kariauti stiprus ir atkaklus vy
ras, Ignas.

Ignui vienok visa tai kitaip 
atrodo. Js tuo gyvenimu nesi
tenkino. Jis tuo gyvenimu ne- 
sipriekabiu ir bereikalingai 
bare Ona. O da kiek laiko pra
slinkus, pradėjo girtuokliauti, 
vėlai namo sugryžti ir neeiti in 
darba. Viena gražia diena, vi
sai namo nesugryžo. Ona iszbe- 
giojo" visas policijos stotis, vi
sur iszklausinejo. Nerado. Tik 
už sanvaites Ignas susirinko ir 
buvo da arszesnis, piktesnis.

Viena rytmeti po to, jis pa
niūromis žemyn žiūrėdamas, 
pareiszke: ,

— Asz su tavim negyven
siu, asz tave vis viena kada 
nors pamesiu!

Ona pravirko:
— Kaip gi tuomet asz vie

na szituos mažus kūdikėlius 
auklesiu ?

— Mane tai neapcina!
— Ignuli, tai negražu! O 

isztiesu galėtumo gražiai ^ma
giai gyventi; sutikt, auklėti 
kūdikius, būti visu kuo paten
kintu.

— Tu mane pamokinsi, tu! 
Szauke Ignas.

— Tai ne pamoka, tai tik 
pasitarimas.

— Lyg nesuprantu! Manai, 
asz kvailas, o tau rodos, kad tu 
perdaug žinai. Tau pavyko 
mane apvilti, tai manai dabar 
ir darysi su manim kas tau tin
ka. Dar ne! Palauk pamatysim, 
pažiūrėsim!

— Ne, įgimti, ne! Asz taip 
nemanau. Asz noriu, kad butu 
juogeriausia tau, man ir musu 
kūdikiams. Asz noriu su tavim 
gražiai gyventi.

Ignas neklause. Susirinko 
savo daigius ir drebaneziu bal
su pasakė:

— Tu manes daugiau ne
matysi! Sudiev! Amžinai!

Jis iszcjo. Ona jo daugiau 
niekad-niekad neinate.

' ♦♦♦ v

Likusi viena su dvejatu ma- 
žycziu kūdikiu, Ona daug ko 
pergyveno. Ji /iszpardave vi
sus rakandus, gyveno pas sve
timus ‘ant kampo,’ ir palikda
ma mažylezius vaikus prieglau
doje, ėjo fabrikai! dirbtu. Isz 
szios innamijos ja kaipo daug 
vietos su mažais užimanezia, 
iszvare. Ji ėjo pas kitus žmones 
ir da ir da pas kitus.

Viena syk Ona susipažino su 
vyru, kuri yra pati pamestusi 
ir palikusi jafn viena kūdiki. 
Jis iszklauses Onos nuoskau
das pasakė:

— Jei taip, tai ateik pas 
mane gyventi.

Ji taip ir padare.
“Ant kampo” todėl jai jau

nereikejo gyveni i ir praszytis 
kad kas suteiktu prieglauda. 
Ir fabrikai! dirbti daugiau ne- 
ejo. Ji skalbė svetimu moterų 
skalbinius, prižiūrėjo sudetine- 
pamestine szeimyna ir jautėsi 
kiek patenkinta: gali gyventi 
ir auginti tai kas jai, kaipo 
motinai, brangiai kainuoja.

Vienok tokis Onos elgęsis 
žmonėms netiko. Jie apie ja ir 
jos “prielaidini” visaip kalba. 
Jo apszneka kaimynai- pažys
tami, gimines. Jai ramybes ne

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir
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Motinos Szvencz.
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cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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duoda visi, kur ji tik eina, kur 
ka daro. Ne karta ji pati girdė
jo moteris kalbant :

— Sztai, eina ji! Iszsivijusi 
savo vyra, gyvena su svetiniu! 
Paleistuve!

Tai Onai begalo netinka, ja 
neiszpasakytai kankina. Ji vis- 
ko-visko sziaine pasaulyj atsi
žadėtu, viską kad ir arsziausia 
pergyventu, 'bet tik ne tai.

Todėl ji dažnai prisiminda
vo savo praeities laimingas, su

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Bird, you’d better fly high or hide low. Better take to the 
bramble patch, Brother Rabbit. And pass the word along 
to the geese and moose and other creatures too ...

George Gribbin is starting to take it easy, beginning 
next month. Turning in his typewriter and getting out his 
hunting gear, preparing for the lazy-day life he’s always 
dreamed of.

But the preparing really began years back, when George 
signed up for his first Savings Bond on his office Payroll 
Savings Plan. Seeing the Bonds pile up automatically 
, . . grow in value . . . he’s been able to watch his dream- 
for-the-future change into a sure thing.

A life in the woods, with Bonds in the bank, is George’s 
idea of a fine independent future. What’s yours? And 
what are you doing about it?

You can’t find a better way of insuring yourself for 
Happiness Ahead than by buying U. S. Savings Bonds 
regularly. You can’t find a better time to sign up than 
now, during the May-June Independence Drive.

If you’re not eligible for the Payroll Savings Plan, join 
the Bond-A-Month Plan at your bank.

SAVE FOR YOUR INDEPENDENCE
BUY U.S. SAVINGS BONDS
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ZiniosVietines Elektriką Isz
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— Lapkritis — November.
— VieUuoliktas menesis 

szio meto.
— Subatoj pripuola Szven- 

to Boromejo. Ir ta diena: 1826 
metuose Erie Kanalas ’buvo 
atidarytas pirmutinis laivas 
iszplauke isz Buffalo, N. Y., 
Spalio 26-ta diena ir inplauke 
in New Yorko miesto uosta 
Lapkriczio 4-ta diena; 1945 m., 
Kbturiu Didžiųjų Tautu Užsie
nio Ministerial pirma syki su
siejo New Yorke mieste pasi
tarti; 1879 m., iszradejas Edi
sonas pagamino pirmutine 
elektros lempute.

— Balsuokite už John J. 
Downey isz Shenadoro, del Le- 
gislatoriaus, Demokratas. J. J. 
Downey yra ‘Darbininku Prie- 
tdlis.’ Praszo justi balso ir pa
ramos! Taigi, sugražinkite 
Downey in Legislatura! Szir
dingai acziu!

— Kita san vaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimts treczia 
Nedelia po Sekminių.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Leonardo.

— Patariant visiems, kad 
eitu in Poliu ir balsuotu, nes 
tai yra kožno Amerikono Uke- 
so privalumas balsuoti Utar- 
ninke Lapkriczio (Nov.) 7-ta 
diena.

— Utarninke Szv. Floren
cijos. Taigi ta diena: 1916 m., 
pirmutine moteris buvo paskir
ta in Amerikos Kongresą, Jea- 
ifette Rankin isz Montana; 
1942 m., Amerikos kariuome
nes iszlipo ant Afrikos kranto, 
pradžia Amerikos kariuome
nes karo Europoje per Antra 
Pasauluini Kara; 1944 m., 
Franklin D. Rooseveltas buvo 
iszrinktas Prezidentu jau ket
virta syki.

— Utarninke Rinkiniai. Ne- 
pamirszkite taipgi balsuote už 
James H. Gildea, del Kongres- 
mono, isz Coaldales, jis taipgi 
vra “Darbininku Prietelis.” v
Praszo justi balso ir paramos. 
Demokratas. Taigi Schuylkill 
ir Northumberland pavietu 
Lietuviai balsuokite už James 
H. Gildea. Acziu.

— Balsuokite visa Demo
kratu Tikieta! Už ka visi kan
didatai, bus jums szirdingai 
dėkingi!

—- Musu senas skaitytojas, 
ponas Antanas Einikis, isz 
New Philadelphijos lankėsi 
mieste su reikalais ir prie tos 
progos atlankė “Saules” re
dakcija. Acziu už atsilankyma.

Shenandoah, Pa. — Shena
doro Lietuviai, balsuokite už 
John J. Downey del Legislato- 
riaus, isz . Shenadoro. Visu 
prietelis Vytas, kuris visados

Daktaras Robert J. Moon 
isz Chicagos Universiteto 
yra iszrades būda, kaip gali
ma perversti, permainyti 
atomines jiegos spėkas in 
elektros szviesa ar sziluma. 
Jeigu taip isz tikro bus gali
ma padaryti, tai galimas 
daigtas kad visas krasztas 
gaus elektros jiegas, kaip 
szviesa ir sziluma labai pi
giai.

L. TRASKAUSKAS
,j : j "SU'U —;——
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nkams sulaukti auksinio jubilie
jaus.

Pittston, Pa. — Spalio 20-ta 
diena numirė gerai žinomas se
nas graborius Vincas G. Ja
saitis, 70 metu amžiaus, nuo 
221 N. Main uly., Pittston, o 
likos palaidotas Spalio 24-ta 
diena su apiegomis Szv. Kazi
miero ba'žnyczioje ir palaidotas 
in parapijos kapines Ply
mouth. Velionis paliko savo 
žmona Cassie (Marcinkevi- 
cziute isz Shenandoah, Pa.) 3 
sūnūs: Edviną, mieste; Harold, 
Wyoming, ir Lt. Vinca J. ku
ris tarnauja Laivynoje, Ports
mouth, W. Va., taipgi du anū
kus ir daug giminiu. — G.

Chicago, Ill. — Apie tūks
tantis Western Elektriko kom
panijos darbininkai rengiasi 
straikuoti Lapkriczio (Nov.) 
9-ta diena. Unijos virszininkai 
reikalauja kad kompanija pa
didintu darbininkams atlygini
mą.

RAGINAMI
BALSUOTI!

JOHN J. DOWNEY

ri Ponas Kennedy kalba.
Už tai patartina visiems 

remti tuos žmones ir ta partija, 
kuri rūpinasi Darbininko la
bui, ir už tuos žmones balsuoti,

žasties pultis ant musu. D. Blatt, isz Wormleysburg, 
Bet ateina žinios kad jau dvi pa.

Komunistu Kiniecziu karisz- .. Kapitonas Reilly buvo nulei- 
kos divizijos marszuoja sta- dės savo paszauta eroplana ne- 
cziai in Korėja. Ir Amerikie- toli nuo Haejung, keturios de-

iszpildo jusu prasžymus! Pra
szo jusu balso ir paramos! Rin
kimai Utarninke, Lapkriczio 
(Nov.) 7-ta diena. Demokratas. 
Sugražinkite Downey in Le
gislatura ! Szirdingai Acziu!

— Balsuokite visa Demo
kratu Tikieta!

— Buvęs miesto gyvento
jas Stanislovas Menkieviczius, 
(Mencavage) 43 metu amžiaus 
likos surastas negyvas savo 
miegamo, kambaryje, Bristol, 
Pa. Tyrinėjimas padaryta per 
gydytoja, sako kad Menkievi
czius mirė nuo vežo ligos.

— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbuteje: 
Prane Dagiliene ir Helena Mia- 
talavicziene isz miesto.

— Florence R. Draugeliute 
nuo 1225 W. Coal uly'., mieste, 
ir Juozas J. Pitkieviczius, nuo 
210 Ohio Ave., Shenandoah 
Heights iszeme laisnius del a’p- 
sivedimo isz Rottsvilles korto.

Wilkes-Barre, Pa. — Trys 
mainieriai likos ant syk už- 
muszti, o vienas sužeistas per 
ekspliozija gazo, rok tunelyje 
Glen Alden kompanijos Avon
dale kasykloje. Sekantieji mai
nieriai likos užmuszti: Andrew 
Moniak, 43 metų amžiaus, isz 
Hanover Green; Joseph Sicien- 
ski, 54 metu isz Wilkes-Barre' 
ir Francis R. McLaughlin, 40 
metu, isz Plymouth, o George 
M. Michak, 36 metu isz Avon
dale Hill, likos pavojingai su
žeistas, ir randasi General li- 
gonbute. Nelaime atsitiko Pa
nedelyje, apie pirma valanda 
isz ryto.

Plymouth, Pa. — “fjTKSA ” 
iždininkas ir veikėjas muzikos, 
Petras J. ir Elena Karaszaus- 
kai, Spalio 22-tra diena minė
jo Sidabrini 25 metu vedybų 
Jubiliejų. Juodu sutuokė Kun. 
P. C. Czesma, Spalio 22-tra die
na 1925 m., Szvento Juozapo 
ba’žnyczioje, Mahanoy City, 
Pa. Ponia Karaszauskiene po 
tėvais vadinosi Elena Kuberta- 
vicziute. Josios motina nese
niai mirė, o teVas Petras Ku- 
bertaviczius turi grocerio biz
ni Mahanoy City. Karaszaus- 
kai turi dukterį Joana, kuri 
yra užbaigus Hanover High 
School ir dabar mokinasi slau
ges profesijos General ligonbu
teje, o sūnūs Richardas lan
ko Memorial High School, 
Hanover Twp. P. J. Karaszaus- 
kas vargonikauja prie Szv. Ka
zimiero parapijos Plymouth e. 
—Linkime ponst. Karaszaus- -----

Newark, N. J. — Ana diena 
Daktaras Jonas Kaszkeviczius 
(John J. Kashkevich, Kasz- 
kiauczius), likos nuteistas in 
kalėjimą nuo 12 iki 15 metu. 
Teisėjas Francis sako: Tams
tos rekordas yra pats biauriau- 
sias, kuri bet kada esu mates.” 
Pasirodo, kad Kaszkeviczius 
jau tris kartus buvo nuteistas 
už abortu daryma. Kiekviena 
karta ėjo in kalėjimą už mote
rų nužudymą, kiekviena karta 
jis pasižadėjo abortu nedary
ti, bet juos dare. Kaszkeviczius 
visai nesigynė. Pasirodo kad 
praeitais metais Kaszkeviczius 
padare aborta 24 metu amžiaus 
moteriszkei.. Operacija .buvo 
padaryta Lapkriczio 19 diena 
Newarke, gydytojo instaigoje 
esanczioje 530 Summer Ave., o 
Lapkr. 23 d., ta moteris mirė 
nuo kraujo užnuodijimo. Nu
žudytoji moteris buvo įiesczia 
penkių menesius. Kaszkevi
czius yra vedes ir turi dvi duk
terys ir viena sunu.,

... Legislature...
John J. Downey, kandidatas 

in Legislature Pirmojo Schuyl
kill Apygardos Distrikto, She
nandoah, Pa., ragina visus 
Amerikos pilieczius eiti ir bal
suoti bendruose rinkimuose, 
kurie atsibus Utarninke, Lap
kriczio (Nov.) septinta diena. 
Ponas Downey paaiszkina kad 
kiekvieno pilieczio yra szventa 
pareiga balsuoti, ypatingai da
bar kai tokis pavojus musu 
krasztui isz visu pusiu gresia. 
Jau daug krasztu žmones tos 
teises ar tos laisves balsuoti 
yra neteke.

Kaipo kandidatas in Legisla
tura, Downey yra susilaukęs 
paramos ir pritarimo isz invai- 
riu darbininku draugyseziu. 
Jis szitokia parama gauna už 
tai kad jis vis stojo ir stoja už 
darbininkus ir sanžiningai tar
nauja savo Distrikto žmonėms 
net nuo 1932 iki 1940 metu.

Paskelbinuose isz CIO-PAC 
Unijų, Pennsylvanijos valstija 
buvo paskirta pirmutinėje vie
toje del gausiu ir duosniu pri- 
mokejimu del Darbininku Pen
sijos ir Bedarbiu Pensijos, per 
tįi laika kada Ponas Downey 
darbavosi Harrisburge. Bet

kurie rūpinasi investi Instaty- ežiai jau yra paėmė in nelaisve szimts myliu nuo Manchunjos
mus del darbininku geroves. 
Balsuokite Demokratiszkai! 
Acziu!

TAUTU SANJUNGOS
DARBAS IR 

PAREIGA
Isztirti Kiniecziu Ko
munistu Insikiszima In

Korėjos Kara
KORĖJA. — Gandai kad' 

Kinijos Komunistai eina sker- 
į sai Manchurijos rubežiu in pa- 
gelba Korėjos Komunistams 
priesz Amerikieczius iszkelia 
Tautu Sanjungoje darba ir pa
reiga isztirti ta klausima. Tau
ta Sanjunga dabar turi staeziai 
paklausti Sovietu Stalino ir 
Komunistiszkos Kinijos Mao 
Tse-tung ka jie ketina ir ka 
jie rengia ir ka jie darys kas- 
link Korėjos klausimo?

1 Jeigu Kinijos Komunistai! 
tikrai stoja in talka Korėjos 
Komunistams, tai ežia iszkyla 
labai svarbus klausimas Tautu 
Sanjungoje, in kuria tie Kini- 

' jos Komunistai dabar nori in- 
lysti.

Generolas MacArthur labai

daug Kiniecziu kareiviu.
Jeigu Komunistiszka Kinie- į 

ežiu valdžia dabar taip nori in
ly sti in Tautu Sanjunga ir taip i 
reikalauja tenai balso, tai lai-' 
kas kad tie Kiniecziai imtu de
rintis su Tautu Sanjungos nu
sistatymais.

■ Komunistai Kiniecziai labai 
apsiszauke užsipuldami ant Ti
bet kraszto. Jiems dabar bus 
daug sunkiau pasiaiszkinti ir 
iszsiteisinti. Jie, kaip Sovietai, 
labai lipszniai kalba apie tai
ka ir tuo paežiu sykiu musza ir 
daužo savo kaimynus.

rubežiaus, ant didelio ežero. 
Jis isz to ežero iszplauke ir isz- 
brido ir pasikavojo; ir per dvi 
valandas lauke kol kiti Marinu 
eroplanai ji rado ir pasiuntė 
maža eroplana ji isz tenais pa
imti.

MILIJONAS
BELAISVIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vietų paimti in nelaisve.
Jis sako kad jo valdžia tikrai 

žino ir turi patikrintu žinių, 
kad tie Vokiecziai yra iszskirs- 
tyti po visa Sibirą ir dabar 
vargsta ir mirszta isz bado ne
laisvėje. Nors Rusijos atstovai 
jau kelis sykius užsigynė kad 
nieko panaszaus nėra, kad visi 
Vokiecziai buvo sugražinti, bet 
Konrad Adenaur sako kad jis 
ir jo sztabas gerai žino kad Ru-

PILA IN KIAURUS 
MAISZUS

Radviliszkio Sandeliu 
Stogai Kiauri

LIETUVA. — Komunistai 
per visus savo laikraszczius ra
gina Lietuvos kolchozus su- 
veszti in valstybinius sandelius 
savo grudus.

Bet isz tu paežiu, ju vedamu 
laikraszcziu, kaip ‘ ‘ Tiesa’ ’ 
matyti kad jie patys prisipa- 
žinsta, kad tie sandeliai nėra 
kaip reikiant paruoszti. Sztai 
kaip tas laikrasztis raszo apie 
tuos valstybinius sandelius: 
“Stogai kiauri, grindys nesu
tvarkytos, grudu valymo ma- 
szinos neaprupintos, grudu va
lymo aiksztele neparuoszta.”

Tas pats ir kitur: “Baisoga
los sandelyje per stogą teka. 
Kėdainių sandeliuose nėra

sziandien, vienok musu valsti- gerai invertina ta pavoju, ir už sijos nelaisvėje dar randasi paruoszta vieta grūdams pri-
ja atsidūrė net in dvideszimts tai jis yra iszleides insakyma daugiau negu visas milijonas imti, sandeliuose kur laikomi 
penkta vieta del Darbininku Amerikos ir visos Tautu San- Vokiecziu. ! grudai, sienos szlapios, kitur
Pensijų ir net in dvideszimts jungos armijoms nesiartinti Jis sako kad vargiai viso pa-stogai kiauri.”

New York. — New Yorko 
Tarybos globojama New Yor
ko Lietuviu Moterų Paroda 
prasidės Lapkriczio (Nov.) 6 
diena ir tesis ligi Lapkriczio 13 
d., nuo 11 valandos isz ryto ligi 
11 valandos vakare kasdien. 
Komitetas kvieczia visus Lie
tuvius 'atsilankyti!

Paroda in vyks 71 Regiment 
Armory, 34th Street ir Park 
Avenue New Yorke.

Bilietai kainuoja tik 50 cen
tu kiekvienas. Bilietus Pirkite 
isz ankszto ir pirkite nuo Ko
miteto nariu ir organizacijų 
sekretorių kadangi Komitetas 
padengs dalyvavimo iszlaidas 
tik isz bilietu pardavimo. Už 
bilietus parduotus prie durti 
Komitetas negaus jokio atlygi
nimo.

Praeitais metais paroda lan
ke suvirsz 200,000 žmonių.

Szimet daugiau negu 50 tau
tiniu grupių ir organizacijų 
dalyvaus.

Lietuviu Programa invyks 
Lapkriczio 12 d., 8:30 vai., va
kare.

Komitetą sudaro szios na
res: Jadviga Averkiene, Julia 
Bacey, Katarina Balkunaite, 
B. Brundziene, Stella Charas- 
kaite, Vik. Czerniene, Barbara 
Darlys, Petronėle Jurgeliute- 
Beverage, Elena Jurgeliene, V. 
Jonuszkaite, Helen Kulbokie- 
ne, Izabele Lauczkiene, Dr. Al
dona Szlupaite, Ona Valaitie
ne, Brone Spudiene ir Marijo
na Kižyte.

pirma vieta del Bedarbiu Pen
sijų. Ponas Downey yra pasiža
dėjęs remti tuos Instatymus 
kurie pirma vieta vėl Pennsyl
vanijos žmonėms duotu, kaip 
buvo 1936-1937 metais.

Tom Kennedy, Amerikos 
Mainieriu Unijos Vice-Prezi- 
dentas neseniai yra pasakęs: 
“Kai asz buvau Leitenantas- 
Gubernatorius Pennsylvanijos, 
Ponas Downey buvo Valstijos 
Legislaturos narys, ir asz ga
liu staeziai sakyti kad jis dar
bininkams daug darbavosi ir 
visais budais ir priemonėmis 
stengiesi padėti darbininkams. 
Ponas Downey ne tiktai ka bal
savo už Instatymus, kurio bu
vo darbininkams palankus, bet 
darbavosi ir kitus prikalbinti 
kad jie tuos Instatymus parem
tu. In visa tai žiūrint, Ponas 
Downey yra vertas paramos 
per rinkimus isz visu tu žmonių 
kurie turi dirbti del pragyve
nimo.”

Ponas Downey buvo pirmi- ■ 
ninkas Kongreso Komiteto del 
Kasyklų, per ta laika, apie ku-1

prie to Manchurijos-Sibiro ir 
Korėjos rubežiaus. Jis yra in- 
sakes ir Pietų Korėjos armi
joms neperžengti skersai ta ru
bežiu, kad nei Kiniecziai, nei 
Sovietai neturėtu jokios prie-

Uncle Sam Says

My hat is off to the volunteer U. S. 
Savings Bonds County Chairmen and 
others who are still giving patriotic 
service to their country. Year in and 
year out these volunteers are carrying 
the message of financial independence 
through U. S. Savings Bonds to every 
county in the nation. For 1950 their 
slogan is: “Save For Your Independ
ence.” They’ll show you how millions of 
Americans are securing THEIR future 
by purchasing U. S. Savings Bonds.

U. S. 'Treasury Department

šaulio isztorijoje rasi tokio 
beszirdiszko žvieriszkumo, ko
kis randasi dabar Sovietu Ru
sijoje.

Per kara dingo apie du mili
jonai Vokiecziu, ir Konrad 
Adenauer sako kad puse tu 
dingusiu Vokiecziu dabar ran
dasi nelaisvėje.
—

LAKŪNAS ŽUVO
- — ---—

Antras Iszgelbetas Už 
Karo Fronto

I ———
WONSAN, KORĖJA. — Du 

Amerikiecziai Marinai, lakū
nai buvo paszauti už karo 
frunto, Korėjoje. Juodu paszo- 
ve Komunistai su dideliais ka
rabinais nuo žemes.

Vienas buvo užmusztas, o 
antras buvo iszgelbetas pen
kios mylios už karo frunto.

Iszgelbetas lakūnas yra Ka
pitonas Frank K. Reilly, isz 
Baytown, Texas, Ji iszgelbejo 

(kitas lakūnas, Kapitonas W.

Aiszkus dalykas kad tokia 
betvarke labai brangiai atsei- 
na ir kolchozams ir valstybiniu 
sandeliu prižiūrėtojams.

2 SVARAI SVIESTO 
$35.13

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

doleriu ir trylika centu baudos, 
pareikalavo žinoti: Kodėl tas 
teismas buvo taip ilgai ant 
knygų ir nebuvo jau seniai 
iszkeltas? Jam buvo paaiszkin- 
ta, kad svarbiausias svietkas 
buvo pabėgės isz tu dumiu na
mu, isz kur tas sviestas buvo 
pavogtas.

To svietko, Marcellus Logan 
kuris kelis darbininkus tuose 
durniu namuose in Byberry bu
vo intares, dar ir sziandien ne
suranda.

Albert Harvey nuo to laiko 
buvo paleistas ant asztuoniu 
szimtu doleriu kaucijos ir da
bar dirba viename dideliame 
vieszbutyje, Philadelphijoje.

Lietuviai Isz Schuylkillo Pavieto Balsuokite Už

JOHN J. DOWNEY
Isz Shenandoah, Penna.

DEL LEGISLATORIAUS
t

“Darbininku Prietelis”
Praszo Jusu Balso Ir Paramos - Demokratas

Sugražinkite ‘Downey’ In Legislatura!
Rinkimai Utarninke, Nov. 7-ta Diena - Szirdingai Acziu! I 
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