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Prieszas Ima Trauktis
Isz Amerikos
DIDESNES TAKSOS

Atskiriems Žmonėms
Ir Kompanijoms

Prez. Trumanas Buvo 
Reikalavęs Didesniu

Taksu t
WASHINGTON, D. C. —

Kongreso komisija nubalsavo 
pakelti visiems taksas. At
skiriems žmonėms taksos bu
tu pakeltos, padidintos nuo 
Rugsėjo (Sept.) menesio pir
mos dienos; kompanijoms di
desnes taksos butu rokojamos 
nuo pirmos dienos praėjusiu 
Nauju Metu.

Bombarduoja Komunistus PERKASI VYRUS

Vokietaites Apsiženija 
Del Keliu Menesiu

2,000,000
Koriecziu Žuvo

Szitos taksos duotu valdžiai 
apie $2,845,000,000 daugiau in 
metus. Bet visgi dar butu 
trumpa $750,000,000, kiek Ad
ministracija dabar reikalauja.

Prezidentas Trumanas buvo 
praszes daug daugiau pinigu 
isz taksu, nes, jis sako kad rei
kės daug daugiau pinigu del 
apsiginklavimo. Bet dabar 
Kongreso komisija yra iszro- 
kavus kad tiek daug nereikes 
sziais metais, nes daug ko del 
apsiginklavimo reikes tik at- 
einaneziais metais, ir tada bus 
gana laiko pažiūrėti ar užteks 
tiek pinigu ar reikes daugiau.

Amerikos lakūnai nuo ka- 
riszko laivo U. S. S. Bataan 
pasikėlė in padanges užtiko 
du Komunistu laivu, kurie 
leido in mares sprogstan- 
czias bombas, “mainas” 
kad, kai laivai už j u užkliū
tu, juos susprogdintu tuos 
laivus.

Amerikiecziai paleido ke
lias deganezias bombas ant 
tu dvieju laivu, kurie pavir
to in deganti lauža. Isz szito 
paveikslo matyti kaip žemai

musu lakūnai drysta skristi, 
kad jie tokius mažus laivus 
užtinka.

Musu lakūnai vis slankio
ja žemai, jieszkodami kaip 
tik szitokiu Komunistu. Ko
rėjos ir Kinijos Komunistai 
nieko taip nesibijo kaip 
Amerikos lakunu, nes nie
kas, rodos, negali tu musu 
eroplanu sustabdyti, ir nie
kas nežino kada ir isz kur 
jie pasirodys.

BERLYNAS, VOK. — Vo
kietaites, gyvenanezios Ryti
niame Berlyne, dabar perkasi 
sau vyrus už penkis szimtus 
markiu, (apie $110 ) kad jos 
galėtu pasprukti isz Plytinio 
Berlyno in Vakarine puse.

Vokietaitėms yra tik dvi 
progos pabėgti isz Sovietu val
domo Berlyno. Jos turi tikrai 
priparodyti kad jos yra tenai 
persekiojamos, ar kad jos yra 
apsiženyjusios su Vokiecziu 
isz Vakaru Berlyno puses.

Isz septynių tukstaneziu Vo
kiecziu, kurie kas menesis pra- 
szosi apsigyventi vakarinėje 
Berlyno dalyje, tik apie dvide- 
szimtas nuoszimtis yra priimta 
už tai kad jie yra persekiojami.

Už tai daug tokiu Vokietai- 
cziu dabar sau nusiperka vyra 
isz Vakaru Berlyno, su juo ap- 
siženyja, apsigyvena Vakaru 
Berlyne ir už trijų ar keturiu 
menesiu gauna sau diyorsa. 
Puse tu pinigu už “vyra” bū
va sumokėta ant rankos, o an
tra dalis buvo sumokėta kai ta 
Vokietaite gauna sau divorsa.

Daug losziku, kurie dabar 
be darbo, apsiženyja taip apie 
tris ar keturis sykius in metus.

Per Szita Kara
Kaliniai Sukilo Priesz Sargus, 
Kad Jie Žiauriai Pasielgdavo Su 
Kaliniais Salt Lake City; Mažo
je Korėjoje Yra Padaryta Iszka
dos Bilijonu Doleriu; Eroplanas 
Sudužo, 7 Žuvo Richmond, Ind.

SUNKU GELBET 
KORIECZIUS

MOKSLINCZIU
PAKRIKIMAS

Per Daug Moka; Mažai 
Žino; Mažiau Paiso 

--------- i
NEW YORK. — Per pasta

ruosius kelis metus, žmones 
nustebo ir paskui net ir pasi-| 
piktino, iszgirsdami apie musu 
kraszto augsztus mokslinczius, 
kurie savo kraszta iszduoda ar 
parduoda del savo mokslo ar 
del keliu doleriu.

Jau keli tokie musu moks- 
lincziai yra sugauti ir suimti, 
už savo iszdavikystes ir už isz- 
davima Varbiu paslapcziu So
vietu Rusijos agentams. Tokis 
Daktaras Klaus Fuchs ir kiti 
tikrai parodo, kad daug musu 
mokslincziu yra pamėtė ar nie
kados netureje doroves nusi
statymu.

Tokie mokslincziai taip gi
liai in^i^ilipe in viena sįąura. 
savo mokslo szaka kad jie nie
ko daugiau ir nežino ir dar ma
žiau paiso. Paprastas, bemoks
lis žmogelis turi daug daugiau 
supratimo ir proto negu tokie 
mokslincziai.

Bet ne vien tik tokie moks
lincziai sudaro visam krasztui 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KALĖJIME !
SUKILIMAS

I

SALT LAKE CITY, UTAH. 
— Kaliniai, apie keturi szim- 
tai, sukilo priesz savo sargus, 
ir užėmė visa kalėjimą. Jie nu- 
sistvere szeszis kalėjimo sar
gus ir juos laike, kol kalėjimo 
virszininkai sutiko derintis su 
tais kaliniais. •

Kaliniai pareikalavo kad ke
li sargai butu pravaryti, už tai 
kad jie labai žiauriai pasielg
davo su kaliniais.

Penki kaliniai, kurie yra 
mirties bausme nuteisti, buvo 
kitu kaliniu paleisti. Nors ka
liniai buvo visa kalėjimą už
ėmė ir visas duris atidarė, nei 
vienas isz ju nepabėgo. Jie isz- 
dauže daug baldu, furnisziu ir 
pasivogė daug maisto. Kiti 
pripuolė prie kalėjimo ligoni
nes, kur jie rado alkoholiaus, 
kuri jie iszgere ir dabar labai 
serga.

Kai tvarka buvo vėl sugra
žinta, kalėjimo virszininkai su
tiko derintis su kaliniu vadais f / . • o -u
ir pasitarti.

PASZOVE

kuri jis buvo nusipirkęs, pa- 
szove to automobiliaus parda
vėja.

Policijos virszininkas, Kapi-
tonas Archibald Lemmie sako 
kad Cosimo Rosso yra suimtas 
ir intartas už paszovima to biz
nieriaus, trisdeszimts asztuo- 
niu metu amžiaus Elmer Ba- 
han.

Nepatenkinatas kostumeris 
per kelias sanvaites ginezinosi 
su to automobiliaus pardavėju, 
jis buvo savo automobiliu isz- 
kaiszes su visokiais plakatais 
ir laiszkais, kuriuos jis buvo 
paraszes automobiliu kompa
nijai, aiszkindamas kad jo au
tomobilius niekam nevertas.

Kai jis nieko nepesze su vi
sais tais priekaisztais, jis nu
važiavo in ta garadžiu, kur bu
vo pirkęs savo niekam netiku
si automobiliu, susiginezino. su 
pardavėju, ir kai tas pardavė
jas jau sau ėjo nuo Cosimo 
Rosso, ponas Rosso iszsitrauke 
revolveri ir paleido viena szu- 
vi. Tas szuvis pataikė biznie
riui stacziai'in peczius.

Jis teisinasi, kad jis nenorė
jo ir visai neketino szauti, kad 
jis norėjo ta biznierių tik pa- 
gazdinti.

BIZNIERIŲ--------n--------
 — Nepaisyk ka kiti apie

NEW ORLEANS, LA. — tave sako, kaip tave szmeižia, 
Vienas kostumeris, kuriam ne- jeigu tavo sanžine ant tu prie- 
patiko naujas autonjobilius, i kaisztu nepasiraszo.

TOKYO, JAPONIJA. — Komunistu to
kis drąsus pavasario užsipuolimas ant Ame- 
rikiecziu ir Tautu Sanjungos kareiviu jau 
ima nykti, ir patys Komunistai, nieko nę- 
pesze,, jau ima trauktis atgal.

Prieszas buvo prasimuszes keliose vie
tose ant fronto, bet Amerikos armijos tas 

ku, beveik negalima pagelbsti yįetas greitai tiems Komunisjams užkirto ir 
yra labai prasti, geležinkeliai d31)31 hcVClk 3!lt VISO KolCJOS IlllUtO, pilC" 
iszardyti, vieszkeliai suborn- jma (rauį<tįs atgal UŽ anapUS tOS tris- 
barduoti, sandeliai sudeginti, . ,,
sugriauti. deszimts asztuntos linuos.
kie^K^cztaa^Asztun. P^szas daugiausia nukentėjo nuo Ame- 
tos Armijos Sztaba. Bet ir ežia rikos didžiu karabinu artilerijos, armotu, 
ne lengva, nes paežiai Armijai 
visko daug reikia.

Vargiai kada viso svieto is- 
torijoje buvo tiek iszkados, 
tiek bledies padaryta, kiek da
bar randasi Korėjoje. Gal kai 
Kartagos miestą su žeme suly
gino buvo kas panaszaus. Spė
jama kad mažoje Korėjoje yra 
padaryta iszkados už daugiau 
kaip $8,000,000,000.

Armijos agentai pataria vi
soms labdaringoms draugi
joms, kurios dabar norėtu su į įr szeszis sykius buvo priverstas pasitraukti, 
szelpti tuos karo nukentėjų-; , , v . ..
sius Korieczius, kad jos savo Tai antras Komunistu užsimojimas pra- 
visa supirkta, ir surinkta mais jmuszjj nCpasįseĮ;e Į>e( karininkai Sako, 
ta ir drabužius, susikrautu, K ’
kur nors Amerikoje ir palauk- kad dar per anksti ka tikro pasakyti apie
tu koki menesi ar kita, kol bus ■ • •• n i • • « <
galima viską prisiunsti tiems pneszo jiegas. Bet, kiti karininkai sako,

dabar ima nuo

Nėra Vietos Kur 
Sukrauti Maista

NEW YORK, N. Y.
Amerikos valdžios atstovai
pranesza kad dabar labai sun-

KOKS TAS
KOMUNISTAS

HONGKONG, KINIJA. — 
Neprigulmingas Hong Kong 
miesto laikrasztis “Standard” 
ana sanvaite paaiszkino koks 
yra tas Komunistas, kuris taip 
isztikimai dabar Stalinui tar
nauja Kinijoje ir Korėjoje. 
Sztai koks yra tas isztikimas 
Kremlino vergas:

AUSYS: Baisiai dideles, 
kad jis galėtu greitai iszgirsti 
visas Partijos permainas ir 
melagystes, ir kad jis galėtu 
iszgirsti ka jo tėvai ir vaikai 
kalba, kad jis juos galėtu grei- 
cziau Partijai iszduoti.

GALVA: Labai maža. Jam 
nereikia mislyti ar mokintis. 
Mao Tze-tung jam pasakys ka 
reikia mislyti. O Stalinas tam 
Mao pasakys. Ir viskas tvar
koj.

SZYPSENA: Amžina, nes 
jam malonu prei tokios parti
jos prigulėti.

RANKOS: Dideles ir pūslė
tos, kad jis galėtu vis sunkiau 
ir sunkiau savo partijos labui 
dirbti ir darbuotis.

PILVAS: Mažulytis, kad 
mažiau reiketu valgyti.

KOJOS: Dideles, kad jis ga
lėtu toliau ir dažniau marszuo- 
ti tose savo Partijos parodose.

Ir, žinoma, szitas baidykla 
in viena puse svyra: Kairiaja.

ir nuo kariszku eroplanu, bombnesziu padan- 
Amerikos lakūnai daužo ir ardo ge

ležinkelius ir vieszkelius ir staeziai puolasi 
ant prieszo armijų, pirm negu jos gali fron
to eiles pasiekti.

Amerikos Antroji Divizija buvo labiau
siai puolama; per viena nakti prieszas sze
szis sykius puoliesi ant szito divizijos, bet

spėjama, kad kad jie tiki, kad prieszas 
visu fruntu trauktis.

Per
niecziai Komunistai neteko 37,750 savo ka-

Koriecziams. f
Rugsėjo (Sept.) menesyje, jau 
gal bus galima daug ko prista
tyti tiems Koriecziams.

Jeigu karas baigtųsi, tai bu
tu galima tuoj aus daug ko pa-1 
siunsti in Korėja. Bet dabar te- f^jviu 
nai reikia musu armijoms . „ 
ginklu ir musu j 
maisto.

Keturios deszimts dvi tau- , 
tos yra jau pasižadėjusios pa- tOlS TlCtCKO tik pUSflll tl"O tllkstcinCZio StlVO

(Tasa Ant 4 Puslapio)

dvi dienas ant to karo lauko Ki-

Isz viso per viena sanvaite prie-
kareiviams SZU1 kasztavo daugiau kaip 70,000 savo • 

kareiviu; Amerikiecziai su savo Alijan-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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LIETUVISZKAS
Kas Girdėt SAPNORIILS'.:

gerbiamam Generolui pypko- 
riui.

Ka mes misliuame apie Pre
zidentą Trumana ir jo valdžia, 
ta, bet visi turime prisipažinti 
kad jis su savo valdžia duoda 
munis gana invairumo. Nėra 
nei vienos nuobodžios minutes :

Prez. Trumanas paskyrė Po
nia Mesta, kaipo musu diplio- 
matini atstovu in Luxembourg, 
ir niekam nepatiko. Hollandie- 
cziai sako kad jeigu Ponia 
Mesta butu ju krasztui paskir
ta, jie jautusi inžeisti.

Prez. Trumanas pasiuntė O’
Dwyer in Meksika, kai buvo 
vieszai priparodyta kad tas 
O’Dwyer buvo susineszes su 
didžiausiais razbaininkais.

Prez. TrumanajS pasilaikė 
Vaughan Vaszingtone, nors 
tas Vaughan yra jau kelis sy
kius apsiszaukes.

Prez. Trumanas parsiuntė 
Generolą MacArthur namo, ir 
baisu lerma šukele visame 
kraszte.

Su 283 Paveikslais

• 160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Ir jeigu laikrasztininkai tenai 
butu buvę, tai viso to lermo vi
sai nebutu buvę, nes /jie butu 
galeje isz savo kiszeniu Gene
rolui kelis tuzinus pypkių tuo- 
jaus pasiūlyti.

nileviezius: Juozas, Chicago, 
32, Ill. — Doha: Vincas, Sofija 
ir Žibute, New York 19, N. Y. 
— Fedoreviezius: Jurgis, Van
da, Loreta ir Valteris, New 
York, N. Y. — Glytas: Valenti
na, Aldona ir Ona-L., Brook-

Juk visi žino kad laikraszti- 
ninkas ir redaktorius negali 
savo darbo tinkamai atlikti, be 
pypkes. Ir juo labiau ta redak
toriaus pypke smirda, jo ge
riau to redaktoriaus straips
niai skamba.

Beveik visi redaktoriai, ku-
Mahanoy City, Pa.,U.S.A,. > rįe savo bizni žino, pripažinsta

valia dalyvauti tuose tardy
muose per pirmas tris dienas. 
Bet jie tik staiga iszgirdo kad 
baisi nelaime Senato kamba- 
ruose atsitiko. MacArtliuris 
nepripratęs prie tos naujos 
pypkes, ja netyczia isžsižiojo, 
ir pypke lept ant grindų ir 
sudužo.

kad svarbiems klausimams 
tinka vien tik kornine pypke.

Mac- 
pasi- 

kai

Policijantai, kurie uždirba 
tris ar keturis tukstanezius do
leriu in metus, turi puikius na
mus, vasarnamius, brangius 
automobilius, ir bankosc turte
lius. Jie tikrai stebuklus daro 
su tokiomis mažomis algomis. 
Senato Komisija dabar nori 
pasimokinti isz ju ir už tai juos 
klausinėja.

i ..

Senatoriai greitai pasiuntė 
pasiuntinį kita pypke Genero- • • • • lui nupirkti.

Mes patartume Gen. 
Arthurio sztabus vis 
kviesti kelis redaktorius, 
Gen. MacArtliuris tokius svar
bus klausimus svarsto. Nes, jei 
jo pypke dingtų tai tie redak
toriai jam tuojaus kelias kitas 
gal ir gardžiau smirdinezias 
pypkes pristatytu, ir viskas 
vėl butu tvarkoj.

Kai moteriszke. klausia: 
“Kaip tau patinka mano nau
ja skrybėlaitė?” Ji nenori kad 
tu jai teisybe pasakytai, bet 
kad su ja sutiktai.

Ant rytojaus laikrasztinin
kai labai rinitai pranesze kad 
Generolui MacArthuriui pri
truko. labai reikalingu reikme
nų per tuos ('tardymus, ir du 
augszti karininkai, pulkinin
kai stojo jam in pagelba ir su
rado viena isz jo senu pypkių, 
kuria Generolas buvo palikes- 
automobilyje.

Gal, anot Generolo MacAr- 
thurio, seni kareiviai nemirsz- 
ta, bet tik isznyksta, bet mes 
galime staeziai, ir ant Szvento 
Raszto prisieg'dami, sakyti, 
kad senos pypkes smarve nie
kados neisznyksta. Ir tam mes 
esame dėkingi.

Mes Korėjoje patekome in 
tikrus slastus, isz kuriu sunku 
rasti kelias atgal. Jeigu mes 
dabar eisime in Kinija, mes 
Treczia Pasaulini Kara pradė
sime; jeigu mes kariausime tik 
Korėjoje, mes dar daugiau sa
vo kareiviu tenai paaukosime, 
ir karo neužbaigsimi; jeigu 
mes isz Korėjos pasitrauksime, 
Komunistai ta kara bus laime-.

■ je. Tai visai nedyvai, kad ir 
didžiūnai dabar viens su kitu 
nesutinka!

Tai dabar laikrasztininkai 
sako kad Generolas ta pypke 
nesudauže, bet tik pamėtė.

Szitas tos pypkes klausimas, 
rodos, daug svarbesnis, 
visi tie kiti klausimai, 
pypkorius be pypkes tai 
nąs žmogus.

negu

liud-

Karo Sztabas labai greitai 
susirūpino szituo taip svarbiu 
klausiniu, ir skubiai pasiuntė 
net tris komiuos pypkes Gene
rolui, kad jis galėtu savo dar
ba tęsti toliau.

Vienas redaktorius, kuris 
žino kaip insiskolinus yra Ko-

• munistu “Daily Worker” 
laikraszczio redakcija, jau siu- 
lina visas tos spaudos maszi- 
nąs nupirkti. Matyti kad Ko
munistai savo laikraszczio da
bar jau neremia, ar gal pinigai 
isz Maskvos neateina.

Pulkininkas Mark H. Galus- 
lia, szt r imagai viais nusiskubi
no isz Kongreso kambaru ir ina 
žame pypkoriu sztorelyje sker
sai ulyczia rado tokiu pypkių 
ir dar kitas tris nupirko Gene
rolui.

Iii Fort Bragg, North Caro
lina, nauji kareiviai turėjo pa
tys pirktis czebatus per pirma

usiąs tris siuivaites, “nes armi
ja neturėjo gana!”

Laikrasztininkai Vaszingto
ne pražiopsojo labai svarbu 
politikos atsitikima ir buvo 
priversti isz kitu dažinoti kas 
ten tokio svarbaus atsitiko, 
kai Generolas D. MacArthur 
paėmė savo sena ir prasmir
dusia liuika.

Jeigu Kongresas butu pavė
linęs laikrasztininkams. daly
vauti tuose tardymuose, viso 
szito nesusipratimo, apie ta su
dužusia ar dingusia pypke ne
būtu iszkile, ir visi butu žino
ję kad Generolas yra geras 
pypkorius ir jisypypkes nieka
dos nesumusz ar nesulaužys. 
Tai gyvas szmeižtas tokiam

Pypkes Dūmai
Kaip visi, kurie laikrasz- 

czius skaito, žino, 
MacArtliuris mėgsta 
didele kornine pypke.

Nebijau
Generolas

rūkyti

tuosBet Vaszingtone, per 
tardymus Senate, Generolas 
MacArthur pasirinko kita, ma- 

, žesne pypke, kaip ir kiti tenai 
ruko.

Nebijau asz kardo, 
Nors ir kuo asztriausio, 
Nebijau asz nuodu, 
Nors ir kuo smarkiausiu; 
Nebijau kulku, 
Oru lekianeziu; 
Bet bijau liežiuviu, 

; Moterų piktųjų.
Laikrasztininkams- nebuvo ’ —-----------------------

Rooseveltas rūke cigaretus 
ir už tai pardavė musu kraszta 
Sovietams; Churchillis ruko 
juodus ir ilgus cigarus, ir už 
tai jis buvo isz valdžios iszmes- 
tas; bet Gen. Douglas MacAr
thur ruko pypke ir už tai visas 
krasztas ji taip iszkilmingai ir 
triukszmingai susitiko ir pri
ėmė.

sandras, Rockford, Ill. — Jo- 
czius: Petras, Chicago 32, Ill. 
— Karsokas: Albinas-Pr., Ge- 
novaite-R., Rita-Eug., Algi
mantas, Pottsville, Pa. — Ka
valiauskas: Juozas, Karolina, 
liaus,, -Juerg, Juozas, Cleve
land, Ohio. — Kleinatis: Jonas. 
Ane, Irene, Helmut, Beverly 
Shores, Ind. — Kusmanas, Ri
chardas, Marta, Helmutas, in 
Chicago, ’Ill. — Marchertas, 
Antanas, Philadelphia, Pa. — 
Mikužas: Antanas, Hedwig, in 
Amsterdam, N. Y. — Navic
kas: Aleksas, Elizabeth, ir So
han: Wilhelm, Ųno, Va. — Na
vickaite: Adele, Brooklyn, N. 
Y. — Neimantas: Vladas, Ire
na, Vladas, Roxbury, Mass. — 
Pasaitis: Marija, Mikelis, Kur
tas, Philadelphia, Pa. — Rau- 
bertas: Matas, Zofija, Mitri jo
ną, Sophie, Mathews, Christa, 
Philadelphia, Pa. — Siliunas: 
Aleksandras, Ona, Donatas,, in 
Chicago, Ill. — Simanaviczius: 
Kazimieras, Detroit, Mich. — 
Stcpanauskiene: Uršule, Wor- 
chester, Mass. — Timpiene:

. Ursula, Evaldas, Midland, 
Mich. — Tumaifis: Arnas, in 
New York, N. Y. — Ufartiene: 
Antanina, Almont, Mich. — 
Vintartas: Eimantas, Chicago, 
111. — BALE Centras.

Dabar ir musu moterėlės, ipa- 
maeziusios kaip ta pypke tiu= 
ka Generolui MacArthuriui, 
pavėlina ir savo vyrams tas 
liulkas cziulpti namie. O pir
miau nabagai pypkoriai turėjo 
in skiepą eiti ar už duriu, ant 
poreziu tupėti ir savo pypke 
kūrenti.

Generolas MacArtliuris di
džiausi ir geriausi darba atli
ko kili jis prasmirdusiai pyp
kei garbes vieta vėl sugražino.

MacArtliuris yra gabus Ge
nerolas, iszmintingas diplio- 
matas, mokytas karininkas, 
iszkalbus dipliomatas, protin
gas žmogus: bet didžiausias jo 
nuveikimas, apie kuri musu 
vaikuva ikai mokyklose mo
kinsis, tai yra kad jis yra pui
kus pypkorius, kuris tabaka 
sinoka pažinsta ir gera pypke 
gerbia.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NEW YORK. — Seredoj, 
Gegužio (May) 23 diena laivu 
“General Sturgis” in New 
Yorka atvyksta szie Lietuviai 
Tremtiniai:

Antanaitis: Stasys, Elena, 
Linas, Birute, Gene, Rimute, 
Danguole in Philadelphia, Pa. 
— Basyte: Elvira, Rudolf, in 
Rodney, Mich. — Bonasevi- 
eziene: Alina, Bįinghamp.ton, 
N, Y. — Ccccta: Victoria, in 
Brooklyn, N. Y, —Cenefeldas: 
Arthuras, Juzefą ir Audrone: 
Brooklyn, N.Y. — Czcsnausky-•

i te: Kleofa, Chicago, Ill. — Da-

nuėjo in svietą, suvis pamirszo 
apie inotina.

Pranas nulindo, žodžiai tos 
moteres lyg sunkus akmenai 
nupuolė jam ant szirdies. Taip- 
pat-gi jo motina galėjo pasa
kyti apie ji, gal isztikro skun- 
džesi ir jo motina ant jo, jog 
pamėtės ja iszbego in svietą 
nežino kur. Mate nedorybe ir 
nedekingyste gimdytoiams sa- 
vo, Juozo, bet ji. paniekint ne
galėjo nes ir jis buvo pamir- 
szes apie motina suvis.

— Atidavėm ant jo visa sa
vo turtą idant padaryt ji žmo
gumi augszcziau stovineziu 
nuo mus, idant suteikt jam lai
mingesne ateiti, o dabar, kada 
pasilikau naszle neturinti 
jiegu užsidirbti sau nors 
maisto, kada nupuoliau 
sveikatos, pamirszo apie 
ne visiszkai ir nei nesirūpina 
dasižinot ar motina jo gyva ar 
ne; iszsižadejo savo motinos ir 
nepasakos nei “Dieve užmo
kėk už jusu storone,” iszejo 
Dievas žino kur! Kalbėjo mo
tore sunkiai kvėpuodama ir be
veik ant kiekvieno žodžio sil
sėdamas!.

— Ir ne laiszko neraszo 
pas jus?

— Ne, atsake motore ir sun
kiai atsiduso. Užmerkė akis.

Pranas atsisveikino ja, bet 
ne ant visados nes kas kelios 
dienos atsilankydavo in ligon- 
buti atlankyti ligone. Tokiu 
būdu norėjo nors kitai moterei 
užmokėt skolas suniszkos mei
les nes apie savo locna motina 
niekur nieko dasižinot negalė
jo.

pa- 
ant 
ant
nia-

New Yorko

Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Pclcniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas. Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.l 76—A-Bc-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir- Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

New York.
Lietuviu, Latviu ir Estu orga
nizacijos jungtinėmis pastan
gomis ruoszia “Baisaus Birže
lio” deszimtmeczio paminėji
mą ir organizuota protestą 
priesz Maskoliszka agresija ir 
tautžudyste.

Paminėjimas invyks Nedel- 
dieny Birželio (June) 16 d., 8 
valanda vakaro Carnogio Hali 
didžiojoje salėjo. Parengia
muosius darbus tvarko jungti
nis komitetas, pasivadinės 
“Baltic States Freedom Com
mittee.”

Numatoma pakviesti pora 
inžymiu Amerikiecziu kalbėto
jų. Po viena kalbėtoja turės 
kiekviena isz trijų Tautiniu 
grupių — szio kalbėtojai pra
bils in savo tautieczius minioje 
ju paežiu kalba. Jungtinis visu 
trijų tautybių choras sugiedos 
keturis himnus. Garbes Sve- 
cziais yra pakviesti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Pasiunti
niai. Be to, ruosziama ir muzi- 
kale programa.

Visi tautiecziai praszomi isz 
anksto pasižymėti “Birželio 
16 d.”

Biletai, tikėtai lygiomis pa
skirstomi tarp trijų tautybių. 
Lietuviams rezervuotu tikėtu 
galima insigyti pas New Yorko 
Lietuviu Tarybos valdybos na
rius, Lietuviu Informacijos 
Centro, Lietuviu Radijo Pro
gramų Vedėjus ir nekurtose 
laikrasZcziu redakcijose.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1951

Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No. 133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijas: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c. ......

No.138—-Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
iKuzma Skripkorius Likos Tur
ingu Ponu- 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, Eiles, 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare; Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No. 144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutiiinkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—Apie Velniszkas 
Malimas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti.

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. f . 
25ę.

Nd.180—Kvitu K n y g u t o 
del Iszmokcjimp Pinigu Ligo- 
nįains.. 35c. .

I8OV2—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

N0.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygutė 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal scnoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197y2, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

N o. 200—Eu s tak i j uszas. Is- 
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczioiiybes. 128 pus. 35c.

No.201—- Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pūkius apraszymas.. 20c.

N o.202—N oven a, Stebukl in- 
, go Medaiiko Dievo Motinos 

Garbei. 15c.
No.203—Knygute, Tretinin

kių Seraph iszkas Officium. 15c ,

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS,. IR T. T.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Neiszsižadek Savo 
:: Motinos ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

laines susitikęs su Pranu val
kata priesz saldainyczcs, paža
dino jame geismą kitokio gy
venimo.

— - Kųr-gi jusu sūnūs?
— Kur? O Dievas ji žino,

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuvisizku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.l 16—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, ■? . ■ 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemų- 
no. 58 pus., 20b.

No.123—-Septynios istorijos:

No. 148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteręs Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
1 pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—‘Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c, r.

Np.158—Ą p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslųpiu, 20c.

No.160—-Apie Po Laikui; 
Per Neatsargiuna in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grąpas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aįma- 
navymai; Eiles; Kokis Budais

Kaip Užsisakyti Knygas:

53F’ Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ui-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia. Užregis
truoti laiszka su pinigais.

lybV Nepamirszkite’ dadeti 
deszimtuka ekstra del prisi im
tinio kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

^Pirkie Ų, S. Bonus!

• Uncle Sam Says

Remember—you can carry on safely 
yvitlt this axiom—“The U. S’. Defense 
Bonds yoif buy for your country’s de
fense also give you personal financial 
independence.” That wil’ »provide 
money to buy a house, or educate your 
children, or support you when you re
tire. You can gamble on this—if you 
don’t save regularly, you don’t save at 
all. So, go to your company’s pay 
office, NOW, and-sign up for a regular 
Defense Bond purchase program 
through the Payroll Savings Plan.*

— U. S. Trtasury Dtparlmui

MiTirkie U. S. Bonus!



“SAULE” MAHAHOY CITY, PA.

Neiszsižadek Savo Motinos
(Tasa)

Jeigu prisižvclgt geriau tuo- 
jaus galima butu pareget jog 
lupos jo pabalo, ' bet nuo ko? 
Nuo bado. Jus, kurie-gi nieka
dos alkstancziais nebuvote, 
įiepa'žinstate gal suvis to, ko
kias pėdas iszspaudžia. ant vei
do žmogaus badas, nežinote to 
suglebimo, kokia apima žino
gu, kaip iszseme visas jo pa- 
jicgas, nepatyrete gal niekados 
to, bet kūdikis tasai, kuris isz- 
augo varge, kuris neviena die
na buvęs sotus, kuris niekados 
negalėjo užganadint savo no
rus, pažinojo gana gerai tai ir 
apie tai. mažai paisejo.

Pranukas buvo nevalgęs nuo 
vakarykszcziu pietų kurie su- 

' sidejo isz szmotelio duonos ir 
vandenio. Praskendes mislyse 
pamirszo apie valgi suvis, no
rint® ir kvėpuot buvo sunku; 
bet po valandai atsiliepe jame 
tas jautimas, toji jausla yra 
galingiausia žmoguje nes per
gali visotines misles ir jausiąs, 
norint jos butu to'bulumause ir 
primena žmogui jog jis turi ku
na.

Pranas nusitvėrė už viduriu 
save per puse, matomai pajau
tė koki tai dideli staigu sopuli, 
nes skausmingai susiraukė; ap
sidairė aplinkui save. Aplink 
siūbavo žali javai aut kuriu 
žiūrint rodėsi busent matai 
banguojanczias mares. Gražus 
tai regėjimas del sotaus, nenu- 
vargusio 'žmogaus, bet ne to
kioje luomoje esancziam, kaip 
buvo vargingas' Pranas; at
kreipė galva iii kita szali nes 
kaip jam rodėsi, busent tosios 
visos gamtos grožybes juokėsi 
tycziodamosios isz jo vargo ir 
bado.

Tame iszgirdo taršzkima ve
žimo, o kada dirstelėjo in ta 
szali isz katros tas tarszkiąias 
jam davėsi girdėt, paregėjo va
žiuojanti kunigą, sugryžtanti 
nuo ligonio; apsidžiaugė varg- 
szas, nuėmė kepure ir isztieses 
melde paszelpos; kunigas pa
liepė ūkininkui važnycziai su
laikyt. arklius iszsieme kelis 
pinigus i‘sz kiszeniaus ir numė
tės vaikinui in kepure liepe va
žiuot tolinus. Pranas pajautęs 
sunkuma kepurėje stebėtinai 
persimainė ant veido, mėlynos 
jo akys nulindo staigai ir asza- 
ros pasirito isž ju per jo vei
dus: kakta susiraukszlejo ir 
ant viso jo veido galima buvo 
patemint kokia tai baisia bai
me ir jog kenezia didžiausi 
skausmą, geda ir nužeminimą.

Tieji pinigai kurie inpuole 
in jo kepure dalypstejo net jo 
szirdi ir prislėgė ja busent di
džiausia sunkenybe, — primi
ne jam jog jis vėl esąs ubagu.

Priesz valanda rodosi jam 
jog savo ubagiszka luomą, sa
vo vargus ir varginga ateiti 
paliko toli užpakalyje, ten to
li klonyje tarp muru miestą,

:L.TRASKAUSKAS| 
i LIETU VISZKAS 5 
$ “GRAB ORIUS j
* Laidoja Kunus Numirėliu. $ 
$ Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
i :: Reikalams :: ♦
* -------- $
* 535 WEST CENTRE STREET *
į Telefonas Nr. 78 *
★ MAHANOY CITY, PENNA. į

jog nuo to pabėgo taip toli, o 
tuolaik persitikrino jog tas 
vargas, toji ubagystę neatsi
traukė nuo jo ir seka paskui ji; 
kaip-gi atsitraukt nuo jo, kur 
pasidėt idant tas 'baisus nevi
donas paliautu ji persekiot, 
idant vargas ne rastu jo, tas-gi 
ji pereminejo baisiausia baime 
tas siege jam krutinę ir baugi
no.

Tveresi delto-gi ir leidosi 
skubiai vytis paskui vežimą 
idant dasivijus sugražinti al- 
mužna bet pajiegu stokavo,
jaute jog nuilsta visiszkai ir 
kas kart važiuojantieji labiaus 
atsitolinejo nuo jo, todėl pra
dėjo szaukti užkimusiu balsu:

—r- Kunigėli! Kunigėli!
Bet važiuojantieji matomai 

negirdėjo jo szaukimu nes ne
vienas ne atsigryžo; ant užsi
sukimo kelio kunigui atsigry- 
žus in szali, paregėjo jis be
gauti paskui, vaikinuka, liepę 
sustot važnycziai.

Pranukas pasistengdamas 
isz paskutiniu pajiegu dabego 
prie vežimo. Veidą turėjo rau
dona nuo nuilsimo, krutinę 
skubiai ir drueziai kvėpavo.

—■ Kas-gi atsitiko, ko taip 
i begi vaikeli ? Paklausė kuni
gas.

Pranas iszeme isz kepures' 
pinigus ir atidavė kunigui žiū
rėdamas priek tam ant jo ko
kiu tai stebėtinų perimanęziu 
pažiurejimu.

— Ka tas turi ženklinti"?
— Imkie kunigėli, atgal 

tuosius pinigus, imkit meldžiu 
ant Dievo, asz nenoriu.

— Delko-gi tu ju nenori? ..
— Nes, nes asz nenoriu 

ubagaut — isztare vaikinas ir 
uždengė akis su rankove. Bal
sas jo stebėtinai drebėjo.

Kunigas iii vaikina, negalė
damas suprasti del ko ubagu 
būdamas nenori ubagaut; jei
gu gali gyvent be ubagavimo, 
tai kodėl apiplyszes? Pats sau 
to iszaiszkint niekaip negalėjo; 
norėjo todėl vėl duot užklau- 
syma, bet toje valandoje vai
kinukas pradėjo svyruot ant 
kojų, blakstienos nusileido 
jam ant akiu, veidas pabalo 
mirtinai ir griuvo ant akmenų 
prie kelio. Kunigas iszszokes 
isz vežimo pradėjo ji sznekin- 
ti, 'bet vaikinukas buvo užmer
kęs akis ir vos kvėpavo; po va
landėlei isztare tykiai: ‘labai’ 
— ir vėl galva nudribo ant ran
ku kunigui. Pakeles jo galva 
nuo žemes vela kunigas pradė
jo kvost ka ženklina tas žodis 
“labai;” vaikinas atidarė 
akis ir žvilgterejas ant kunigo 
paantrino:

—- Valgyt man labai nori
si. .. ir vėl užmerkė akis ir bu
vo visiszkai suglebęs.

*♦* *♦* v

Dabar esame būtyje kunigo 
klebonaus.

Kambarys didelis, baltas, 
apsžvieštas dvejais langais; 
asla gražiai iszmazgota ant 
sienų matome laikrodėli ir ke
lis szventus paveikslus, po de- 
szinei prie sienos stovi kanap- 
ka, o priesz ja nedidelis stale
lis ant kurio guli kelios knygos 
popieru, rankraszcziu ir laik- 
raszcziu; po kairei kampe prie 
sienos stovi lova, nedidele, 
gražiai paklota ir užtiesta bal
ta drobule — sztai beveik visi 
daigtai ir rakandai esanti 
kambaryje kunigo, o norints 

i viskas neatsiženklina puiku-

* *

BALTRUVIENE
A*****************>**>****

Daugelis žmonių rugoja,
Kas ežia dabar bus!
Ar turėsime laikus 

gerus"?
Juk galima žinoti, •
Kad nevisados gali 

darba turėti, 
Juk czionais būtie 

neamžina, 
Nes ežia kožnas turi 

bedu gana!
Ant duonos szmotelio, 

Kožnas turi dirbtie, 
Niekas tavęs neapgailestauja, 

Kaip darba viskas 
einasi ant svieto, 

Tai gero neturėsime. 
Jeigu pinigu turėsi, 

Tai ir prieteliu surasi, 
Ba kai]) pinigėliu 

neturėsi, 
Tai ant tavęs nieko 

nežiuręs!
* ‘ * *

Jeigu norite ramybes 
turėti,

Tai turite girtavima 
iszsižadeti, 

Ba karta moterele 
girtuokliauja, 

Tai vyras piktumą 
nepaliauja, 

Ir velniava atsibuna, 
Savo bobele muszia 

ir pesza, 
Niekas ant tokios

niu, bet visur visame szvaru- 
mas ir tvarka kopuikiause.

Kam'barys buvo tykus, per 
atidaryta Įauga matyt buvo so
de takeliai apsūdyti isz abieju 
szaliu krūmais agrastu ir ser
bentu, tarp dideliu iszsikerio- 
jusiu vaisingu medžiu, stovėjo 
sustatyti rėdais keliolika avi
liu su bitėmis, kurios dūzgė le- 
kiodamos aplink avilius kaipo 
ir po medžius ’žydinezius ran- 
kiodamos savo luoba. Raga
naujantis regėjimas! Visa ap- 
szvietinejo giedri saule! Kaip 
pripildintas buvo oras kvępe7 
jimu pasikelincjancziu drauge 
nuo žiedu su smulkiais lauže
liais rasos, kurios saules spin
duliai pakelinejo kas kart aug- 
sztyn, tverdami isz ju kamuo
lius baltu debesiu idant sumar- 
gint mėlyna dangų.

Kambaryje ant . kanapkos 
miegojo mažas Pranas. Veidas 
buvo iszbales, bet ant jo gali
ma buvo patemint iszsiblaivi- 
nima, ramuma; miegojo sal
džiai ir nekaltas nusiszypsoji- 
mas siautė ant jo lupu. Kai- 
miszka mergina sėdėjo priesz 
ji ant kėdes ir su gluosnio sza- 
ka baide muses nuo jo veido.

Durys tykiai atsidarė ir in- 
ejo kunigas klebonas*, sugryžes 
isz bažnyczios.

— O ka? Seniai miega?
— Jau gera valanda kaip 

užmigo, atsake mergina.
— Buvo gydytojas?
— Buvo.
— Ar užrasze kokias gy

duoles?
— Ne, sake jog jau ne yra 

reikalo davinet jam gyduolių.
— Acziu Dievui!
Kunigas, numėtė nuo saves

nesusimyles, 
Ir nesigailės.

Ba darbo nežiūri, 
Tik tinginauja, 

Visados susnudus, 
Gėrimu susimirdus.

Kambariai neapsiszvarina, 
Apie nieką nesirūpina, 
0 vyras, tai žmogelis 

vargingas. 
Ausis suglausti, 
Nieko nesakyti, 

Ba jeigu ka 
pasakytu, 

Tai uosi užsuktu, 
Ir iszbegtu;

O kas tai viskas 
. rėiszke, 

Tame kalti vyrai, 
Kad perdaug vale 

duoda paežiai!
* * *

Kokis tai vyrelis, 
In mergele insimylejo, 

Nes apsivesti su ja 
panorėjo, 

Bet mergele to nelabai 
norėjo, 

Kad vyrelis apie ja 
tupinėjo.

Vyrukas pradėjo liūsti, 
Ir matomai kliusti,

Nei guzutes jis. nemego, 
Ba negavo ka norėjo.

Vyrukas baisiai liūdėjo, 
Vietos, sau rasti 

negalėjo, 
Mirti sau norėjo 

pasidaryti.
Bet negalėjo insiclrasyti. 

Mergele isz to juoktis 
turi, 

Ant nykstanezio vyruko 
žiuri, 

O kad ir apsivesti 
norėtu, 

Tai su vyruku gero 
neturėtu.

Vyrukas pRczios 
neiszmaitys, 

Ba silpnas,.vyrelis 
suvis.

virszutine ru'ba, persivilko in 
lengvesni rūbą ir tare in mer
gina:

— Eik dabar Magduk prie 
darbo, asz pabusiu prie vaiki
no.

Mergina nuėjo, o kunigas sė
dos ant kėdės priesz vaikinuka 
ilgai prišižiurinejo in jo veidą 
su kokiu tai žingeidumu. Žino
jo jau visa jo praeiti nes Pra
nas iszsispaviedojo priesz ji, 
iszpažino visas slaptybes savo 
duszios, viską atidengė priesz 
i. Vaikinukas da vis saldžiai 
miegojo; kunigas norėjo skai
tyt paernes knygas, bet jam ne
sisekė, vis žiurėjo in vaikinu
ka, pamylėjo visiszkai visa 
szirdžia, patyręs jo dorybes 
duszios, kurios per varga ir 
purvus, busent auguole isz po 
meszlu iszsiinusze ir paregėju
si spindulius sziltos sauleles 
džiaugėsi didelei. Tas kūdikis, 
kuris niekados negirdėjo apie 
dorybe, kuris mažiausio supra
timo neturėjo apie dorybes, 
teisybe, verte žmogaus, pajau
tė savyje troszkima prie to vis-

Per Televize 
Mariute — Mamyte, tasai 

ponas kuris žiuri ir kalba 
per televize, labai kosti!

Mamyte — Tuojau man ei- 
kie szalin nuo televizes, da 
ir tu gali užsikrėst kosuliu!

.---------- o----------
V

— Daug svarbiau kad žmo
nes tavimi pasitikėtu, negu 
kad jie tave mylėtu.

■ . . ■ i

— Pasakyk man isz ko 
žmogus juokiasi, o asz tau pa
sakysiu koks yra tas žmogus.

ko, ant kart pabudo jame jaus- Į 
los giesmo, pasikėlimo ir apsi- j 
valymo isz to purvyno kuria-, 
me lyg sziol gulėjo,-idant būti 
lygum su kaltais žmonėmis 
idant žinot apie ka kita ne tik 
apie tą viena, kaip reikė melst 
nuo praeigiu paszelpos. Czion 
buvo tikra Apveizda Vieszpą- 
ties kuri laikais staigai atkrei-- 
pe žmogų ant kito kelio, pažą-, 
dina jame naujas mislis, nau
jas jausiąs, apie ka jis suvis 
pirmiaus nenumano.

Po valandai ligonis pabudo 
isz miego, apsidairo aplinkui, 
rodos busent norėjo primint 
sau kur jis randasi o paregejas ’ 
kunigą isztiese in ji rankas ir 
paernes ranka kunigo karsztai 
pabueziavo.

— Na, o kaip tau Praauk?
— O gerai man czion labai 

gerai, man niekados taip gerai 
nebuvo kalbėjo vaikinukas ir 
aszaros pasirito jam isz akiu ir 
vėl su dekingyste prispaudė 
kunigo ranka prie savo lupu.

— Ar nejauti jau skausmo 
smilkiniuose"? Tarė kunigas.

— Sziandien jau ne, nes 
pąmonu kad man baisiai skau
dėjo.

Ir uždare vela akis, rodos 
lyg norėjo ka toki priminti 
sau.

— >Gal d a miegosi?
— O ne, ne, nenoriu. Asz 

miego labai baiminuosiu.
— Kodėl?
— Nes visada sapnuoju apie 

biaurius ubagus su kuriais 
turėjau pirmiau gyventi, rodo
si matau ta karezemą kur tu
rėjau ant purvynos aslos gulėt, 
asz to visko baiminuosiu. Toki 
sapnai kankina ir vargina, ma
ne baisiai.

— Nesibijok, įiesugryfezi 
daugiau in ja, mano vaikeli, 
nedraugausi su miesto valka
tom.

— Ak! Kad tik koveikiau- 
sia pasveikti!

— Busi sveikas, gydytojas 
užtvirtino jog netrukus pa
sveiksi suvis.

— Garbe Dievui, nes,...
Norėjo ka toki.. kalbėt bet 

nutraukė nedabąiges; mato
mai nežinojo kaip pasakyt. Po 
valandeliai atsiliepe vela:

— Juk teisybe, kunigėli, 
jog jeigu keno duona valgai, o 
ne dirbsi ant to, tai tokia duo
na vadinsi almužna ?

— Kodėl apie tai klausi 
manės, mano kūdiki? Paklau
sė kunigas.

—- Na, tai isztikro taip yra? 
Klause vaikinas, norėdamas 
būtinai žinot apie tai.

— Ne visada! Atsake ku
nigas. Matai vaikeli, gimdyto
jai duoda duona ir visa užlai
kymą savo vaikam, nereika
laudami nuo ju kolei maži ir 
dirbt negali nieko ir tas nesi- 
vadina almužna.

— Tai-gi tik nuo gimdy... 
—Nedabaige to “ka mislino, tik 
graudžiai pravirko užsimisli- 
nes.

— Ko-gi verki, mano vai
keli? Paklausė kunigas.

— Tai asz vėl almužna. imu 
o mano didis Dieve! Kalbėjo 
vaikinas per verksmus.

— Palauk Praauk, ne verk 
nes tas tau karszt-lige gali su
teikt, ramino kunigas.

Vaikinas ant kart ' sulaikė 
verksmą krutinėję su stebėtina 
gale.

— Ne verksiu, tarė smar
kiai, nę verksiu, nes asz noriu 
būtis veiku ir,...

— Ir ka?
— Ir dirbti.
Mislis ubagavimo baugino ji

naktiniai vaiduliai apie ku-

taip kaip kitus vąikusJbaiigina j kliosztoriąis

riuos jiems nesziotes ir augin
tojos pasakoja; jis bijojo bai
siai kožno szeszelio, kuris pri- 
my.tu am ubagyste, kuris ro
dy ut jam jog jis turi ubagaut 
ir misti svetima duona, almuž
na, kurios neuždirba pats.

Kunigą sujudino tas mažas 
vaikas, tas mažas pakutninkas 
kuris tai]) labai geidžia meta- 
voti už savo nedorybes', priga- 
vystes ir melagystes kuris 
karsztai troszko pataisos, ku
ris nenorėjo, nes bijojo baisiai, 
sugryžti in ta gyvenimą koki 
vede pirmiaus, isz kurio pabė
go idant jięszkoti kitokio gy
venimo.

— Ne.
Stebėtinas dalykas jog Pra

na tas atsakymas, užganėdino. 
Rodosi jam jog jau iszpilde sa
vo privaloma ir bus dabar lais
vu nuo iszmetinejimu sanžines; 
bet pabludo, nes neilgai buvo 
jis tosios nuomones, tuojaus 
volei 'atsiliepe jame balsas du
szios jog ne viską da padare ko 
reikalauja privalumas nuo vai
ku, todel-gi vėla paklauso:

— Kur-gi atrast galima bu
tu? Arba norint dasižinotu.

— O ka-gi supaisyt gali tą
ją girtuokle?

Pranui kraujas musze in gal
va Ant tu žodžiu szinkarkos, 
veidas apkaito. Skubiai iszejo 
isz karezemos', nes ten jam bu
vo troszku ir baisiai nesmagu.

Iszejas nusiszluoste skepe
taite ir nusidavė tiesiog in li- 
gonbuti Szvento Lozoriaus, nes 
szinkarka pasako, kad ten gal 
gales dasižinot ka nors apie tą
ją ubage nes ten gulėjo sirgda
ma ant kojų.

Skubai dabar ėjo gatve ve- 
danezia in priemiesti Wesola 
vadinama, kur buvo ligoiibutis 
Szv. Lozoriaus.

Navatnai skamba toji pra
varde priomiesezio Wesola ir 
rodos suvis neteisingai pra
mintas, jaigu dasižinosime jog 
ant to priemiesezio apart li- 
gonbutes Szv. Lozoriaus, stovi 
klinika, jog tuom keliu apart 
kito, dažniausia galima maty
ti tarnus ligonbutes juodais už
dangalais užklotuose vežimuo
se vežanezius laidoti lavonus 
suvyniotus in sziaudus, kuriu 
po smert gimines savo kasztu 
neturi jokio turto už ka galėtu 
palaidoti kuna. jo po mirimo.

Kaip būti gali linksmi ‘toje 
vietoje, kur nieko linksmaus 
nemato prąeigis,- kur prisi
žvelgt gali tik in .tuos liūdniau
sius regėjimus' laidojimo negy
vėliu ir gabenimo ir ligonbuti 
visokiu, iszbly.szkusiu, sudžiu- 
vusiu, sužeistu, vaitojaneziu, 
ledgyvu ligoniu? Apie links
mybe czion beveik suvis nei 
mislyt negalima, matant ta vis
ką, bet einant keliu per prie
miesti Wesola a p s t a t y t. a 

ir , bažijycziom

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezioš 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ;

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA ... :•

Motinos Szvencz.

praskendusiom žalumyne me
džiu isz už kuriu beveik tik 
vieni boksztai stiro, darosi 
žmogui ant duszios kaip tai 
saldu, miela, nes czion visur 
vieszpatauja malszumas, tyku
mą, nieko ne girdėt apart 
cziulvejimu paukszteliu, tu gy
ventoju žalumynos, apszvies- 
tos sziltais spinduliais saules. 
Akys praeigio su meilingumu 
ilsėsi tose žalumynese medžiu 
ir ausys užsiklauso in cziulbe- 
jima užgavinejanti szirdi žmo
gaus drabnu pauksztlieu. Bet 
tuom liūdniau buna žmogui, 
tuom didesnis sopulis suspau
džia jo szirdi kada paregi save 
karidoriuose ligonbueziu kur 
visur vieszpatauja mirtina 
malsza ir tykumą, pertrauki- 
neta laikais tykum graudum 
dejavimu pąeinancziu isz vi
daus ligonbuezio.

— Tu-gi paežiu jauslu ir 
irispudu datyre ir Pranas eida
mas in ligonbuti jieszkot savo 
motinos. Paregejas daugybe li
goniu iszblyszkusiu, sudžiuvu- 
siu, susijudino, karezios jaus
tos pabudo jo szirdyje; pirmu .. 
kartu da savo gyvenime buvo 
in ligonbuti; pirmu kartu pa
regėjo ir pažino abi szalis gy
venimo. Dairėsi po didele salę 
ar kur tarp tu iszblyszkusiu 
veidu nepažins savo motinos; 
jieszkojo jau ne isz privalumo, 
bet isz meiles suniszkos; bijojo 
pasitikti motina karezemoje 
nes ten ja rastu girta, bet dasi- 
žinojas jog jiji ligonbutyje ir 
gal czion reikalauja jo pagel- 
bos, vietoje baimes, pasigailė
jimas apėmė jo szirdi, dabar 
geide ja paregėti, pasveikint ja 
ir suramint nelaiminga. Bet 
ant tuszczio jieszkojo po visas 
loveles akimis, niekur nu
žvelgi negalėjo pažinstamo 
veido.

— Gal persimainė taip, kad 
jos suvis pažint negalima, pa
misimo sau ir prisiartino prie 
sesers mielaszirdystes kuri py
le in szaukszta tuokart gyduo
les del kokios tai ligones ir pa
klausė apie Valentina Gvazcli- 
kiene.

. — Buvo atsake sesuo, bet. 
jau senei apleido ligonbuti.

Ir pasilenkė prie ligones su 
gyduolėm.

Pranas žvilgterėjo ant ligo
nes ir staigai susilaikė nes jau 
buvo pasirengęs iszeit isz li
gonbuezio; matomai jis ligonė
je pažino ka tokia. . - .

Kada zokoninke nuėjo prie 
kitos loveles jis prisiartino 
prie loveles ir prisilenkęs prie 
ligones poklause:

— Ar-gi. jus ne Blažiene, 
motiną Juozo?

— Taip, taip, sunau mano, 
isztare ligone silpnu balsu.

Buvo tai motina Juozo mo
kytinio, kuris kaip žinome, ei
damas su knygom po pažasezia 
su poniszkais vaikais isz moks-

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Sutaiso Dailius Bukietus Del
Vestuvių, Ligonbucziu,

Laidotuvių, Kapinu ir 1.t.

7 ISZ VIENOS
SZEIMYNOS MIRĖ

Telefonas 764

J; 616 W. CENTRE STR., 
1KAHAN0Y CITY, PENNA.

ŽiniosVietines
. Antanas Matrulis nuo 
325 W. UenUe uly., staiga su
sirgo laike darbo Maple Hill 
mainuose ir likos nuvežtas iii 
Pottsville^ ligonbute.

—■ Subatoj pripuola Szven
to Pilypo Nerijaus Iszpažinto- 
jo. Ir ta diena 1323 metuose 
Kunigaiksztis Mindaugis ap
skundė kryžiuoczius Popiežiui 
ūž žmogžudystes, gal nežino
damas kad pats Popiežius juos 
Lietuvon buvo pasiuntęs ugni-i 
mi ir kardu kriksztyti stab
meldžius; 1937 m., pinigu bu- 
maszkos buvo sumažintos; 
1937 in., plieno darbininkai su- 
straikavo, • septynios deszimts 
tukstancziu darbininku nedir
ba; 1865 m., Civiliszkas karas 
Užsibaigė.

—- Szvento Juozapo Para
pijos. Mokyklos ' Vaikucziai 
Mokslo Meto Užbaigimo Pro
gramas atsibus Nedalioj, Bir
želio (June) 10-ta diena, Para
pijos Svetainėje, 7-ta valanda 
vakare. Vaikai atlosz operette 
“Auksinis Kurpelis,” taipgi 
bus invairiu szokiu ir dainų. 
Tikietai parsiduoda po 50c.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Nedelia po Sek
minių, taipgi Szv. Bedo ir Szv. 
Jono popiežiaus szvente. Ir ta 
diena: 1919 metuose pirma sy
ki buvo Atlantiko mares per
skristos su eroplanu; 1941 m., 
Vokiecziu didžiausias karisz- 
kas laivas “Bismarck” pa
skandintas^

— Pauedelyje pripuola Szv. 
Augustino; Taipgi ta diena: 
1940 metuose, Belgijos kara
lius Leopoldas pasidavė Vo- 
kiecziams, su juo pasidavė ir 
penki szimtai tukstancziu ka
riuomenes, o dauguma Belgi
jos gyventoju sako kad jam 
reikėjo pabėgti; nepasiduoti ir 
sutverti valdžia tremtyje, kaip 
kitįu krasztu valdovai ir kara
liai buvo padare.

30-ta diena, tai yra Amerikos 
Tautiszka Szvente, Redakcija 
“Saules” bus uždaryta per vi
sa diena, taipgi bankai, paczr 
tas ir kiti bizniai bus ta diena 
uždaryti. Kasyklos nedirbs. Ta 
diena bus paroda 9-ta valanda 
isz ryto per American Legion, 
Foreign Wars, Amvets ir kitu 
draugijų, po taip bus ceremoni
jos ant Protestoniszku kapi
niu prie Kareivio stovylio. 
Publikines ir Parapines Mo
kyklos bus uždarytos.

Shenandoah, Pa. — Alexas 
PaskievicziuSp angliakasis, nuo 
215 W. Columbia uly., likos 
skaudžiai sužeistas in kaire 
ranka ir krutinę, per nupuoli- 

■ mo anglies, Maple Hill mai- 
' nuošė. Likos nuvežtas in Lo
cust Mt. ligonbute.

— Puldamas tropais že
myn savo namuose, Juozas 
Szelitskis, nuo 208 So. Main 
uly., likos sužeistas in nugara 
ir krutino. Gydosi vietinoje li- 
gonbutoje.

— Rozalija Maczinskiene, 
isz 102 William Penu kaimelio, 
pasimirė Panedelio ryta, 12:55 
vai., savo namuose. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in Win. Penn 
daugelis metu atgal. Jos vyras 
Ignas mirė 1934 metuose. Pali
ko: penkis sūnūs: Juozą, Al
berta ir Jurgi, namie; Adolfą, 
ir Vinca, Win. Penn; dvi duk
terys: Berta, namie ir C. Paul- 
liene, isz Curwensville. Taipgi 
broli Laureatas Milius isz Mi
nersville, ir tris anukus. Lai
dos Petnyczios ryta su apiego- 
mis Szvento Jurgio bažnyczio- 
je devinta valanda, ir palai
dos in parapijos kapines. Gra- 
borius Vincas Menkieviczius 
laidos.

New Philadelphia, Pa. — Se
nas gyventojas, Juozas Gra
žulis, kuris sirgo per koki tai 
laika ir turėjo operacija Good 
Samaritan ligonbuteje, Potts- 
villeje, numirė Pauedelyje. Ve
lionis atvyko isz Lietuvos 1889

DOYLE, TENN. — Visi sep
tyni isz vienos szeimynos ir 
vienas draugas žvejoto j as pri
gėrė sriaunoje upeje, kalnuose 
netoli nuo Doyle miesto.

Tėvu ir keturiu vaiku ir žve
jotojo lavonai buvo isztraufcti 
isz tos Calf-killer upes, kai ju 
namie pasidarytas laivelis su
dužo ir paskendo.

Susiedai jieszko penkių me
nesiu sūnelio toje upeje, bet 
jau visai nesitiki ji rasti gyva.

Visi buvo iszplauke tik ke
lis mastus nuo kranto, iszme- 
ginti ir patikrinti savo ta na
mie pasidaryta laiveli, kai 
sriauni upe visus nusinesze 
pat vidurį ir paskui trenke 
vaiteli in akmenis.

Cleveland, Ohio. — Otto 
Knight, dvideszimts . septynių 
metu amžiaus studentas kole
gijoje, nuszove savo motnia ir 
paskui pats save nusižudė. Po-; 
licijantai ji surado ir suėmė in! 
Gordon Park, Clevelande. Jis 
buvo paleidęs tris szuvius in; 
savo naszle motinai virtuvėje, i 
kur jis ja ir palikonint gypidu. 
Policijautai spėja kad tas stu
dentas savo motina nužudė, už 
tai kad ji rengiesi iszvažiuoti 
in California ir apsigyventi 
pas savo 'broli.

APSIDAIRIUS
RICH. VALZONIS, penkio- 

■ likos metu vaikas buvo isz- 
I rinktas kaipo “Visu Metu Pa- 
: vyzdingas Vaikas1” Ameriko
je. Jis buvo per visa sanvaite 

j vaiszinamas New York mieste. 
’ Jis yra daug pasidarbavęs ir 

dabar darbuojasi' su savo am
žiaus vaikais, stengdainisis 
juos gerai mokinti ir jiems ge
ra pavyzdi duoti.

L. MISKAAHCZIUTE 
navo in Horticultural 
Worchesteryje. Ji yra 
Kaskas mokine. Muzikos
vai sako kad Miskavicziute tu
ri labai gražu baisa.

dai- 
Hall, 
Onos 
žino-

Kun. J. SVIRSKAS buvo in 
Kunigus inszventintas Bosto
ne.

in 
ta

. ED. WALLOAVITCH, stu- 
Miesto (h‘nlas Chicagoje sudaro savo 

— penkios deszimtsj įtrauktu paveikslu paroda,
keturiu metu amžiaus Stephan j'^ls ^au» ^'avo paveikslu per ta 
............ '' 1 ■ •! paroda ir pardavė. Szitas Phi- 

ladelphijietis dabar mokinasi 
Chicagoje.

Mt. Carmel, Pa. 
mainierys,

Waterbury miesto Parapijos 
Choras giedojo per radija 
WBRY. Chora dirigavo A. 
Aleksis’. Choras sugiedojo vi- 
sokes giesmes.

SUNKU GELBET
KORIECZIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Korie-aukoti $220,000,000 
ežiams.

O kas dar baisiau, 
visokios ligos ir net
siauezia Sziaurineje Korėjoje, 
kur trumpa ir trūksta Dakta
ru, slaugiu ir ligoniniu. Kari
ninkai sako kad ligos daugiau 
iszkerta prieszo kareiviu, ne
gu musu kareiviu karabinai.

MOKSLINCZIU
PAKRIKIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pavoju. Randasi ir tokiu poli
tikierių, dipliomatu, kaip Al
ger Hiss.

Tokie žmones negali ar ne
nori suderinti savo mokslą su 
atsakingumu. Jie jaueziasi, 
kad jie nėra niekam atsako- 
mingi, kad jokie rubežiai, ar 
tai jie butu tautos ar doroves 
j u negali apsupti.

Szitokiu, su iszkreiptu 
mokslu mokslincziu tukstan- 
cziai randasi musu kraszte. Ir 
ežia negalima kaltinti musu 
slapta FBI policija ar ka kita, 
kaip tik musu kolegijas, uni
versitetus ir kitas mokslo in- 
steigas, kur randasi tokiu pat 
panasziu profesorių, mokyto
ju.

Musu universitetams szian- 
dien labiau11 rupi dalyku žinoji
mas, technika, grynas mokslas, 
negu dorove ar teisingumas.

PRIESZAS
IMA TRAUKTIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kareiviu, per visus tuos mu- 
szius ir atsikirtimus.

szimta devinta diena in Szv. 
Motiejaus parapijos sale, Phi- 
ladel phi joje. Ji pareina isz 
Shenandoah, Pa.

V. KASIULIO nutrauktas 
paveikslas buvo garsio Anglu 
kalbos žurnalo ‘Mademoiselle’ 
priimtas ir pasirodė, ant tq<žur- 
nafe virsždfio? Jiš yra pd' viša 
Paryžių Ij^uIlabO. pagarsėjęs.

Balichik, užduso mainose, kai' 
jis ingriuvo in anglių sziuta. 
Jis dirbo in Maysville Slope 
Nr. 2, Susquehanna Collery 
kompanijos mainose. .Jis jau 
buvo negyvas kai jo draugai 
mainieriai isztrauke ji isz po 
keliu tonu akmenų ir augliu.

Kun. L. T. PETKUS isz'Chi- 
cagos, III., buvo inszvestas in 
Kunigus Gegužio treczia die
na.

Mainieriai sako kad jie nesu-j 
pranta kaip ta nelaime atsiti
ko.

Lietuvis Policijos Kapitonas 
V. BALSAVICK, buvo paskir
tas Chicagos Prekybos Komisi
jos Pirmininku. Daktarka S.

MPirkie U. S. Bonus! E Sodeika yra direktorka 
j ir M. L’UNECKAS yra tos or- 
! ganizacijos vice-prezidentu.

VY. F. BELIAJUŠ, tautisz- 
ku szokiu mokytojas iszvažia- 
vo isz Chicagos, kitu miestu 
jaunimą mokinti szokius. Jis 
pribus ir Szvento Pranciszkaus 
Ak a d em i j o j e, Pi 11 s b u rgh e.

Du Chicagiecziai, M. SZI- 
LEIKIS ir J. PAUTIENIUS

. ’ - i • f' i • 3 *' . S' *

turi savo nupeisztus paveiks
lus pakabintus in All-Illinois 
Society of Fine Arts, Stevens 
vieszbutyje.

J. JESULAITIS yra Ameri
kos Lakunu 'beno direktorius. 
Jis su savo lakunu beno tan
kiai grajina per radijo.

AL. BRAZIS, Cliicagoje gi
męs dainininkas, dainavo gar
sioje Carnegie Hall, New York 
mieste? Chicagiecziai su dve
jais traukinio karais atvažiavo 
jo pasiklausyti, 
mieste.

New York

M. NORKŪNAS, Lietuvos 
Vycziu insteigejas Amerikoje 
pasimirė. Jis buvo asztuonios 
deszimts dvieju metu amžiaus. 
Jis redagavo “Bostono Lietu
viu Laikraszti” ir “Ryta.” Jis 
Lietuvos Vycziu draugyste bu
vo sutveręs in Haverhill, Law
rence ir Montello miestuose. •

—. Apie 120 angliakasiai 
sustraikos Primrose mainose, 
priguliritos prie Peca Coal Co., 
isz miesto. Unijos komitetas ir 
kompanijos nariai tyrinėja 
straiko, ir ketina įsūsitaikinti, 
kad angliakasai galėtu sugryž- 
ti prie darbo.

— Utarninke pripuola Szv. 
Teodozijaus ir Szv, Marijos 
Magdalenos isz Pasis szvepte. 
ir ta diena: 1226-inetuose Lie
tuviai nugalėjo .Mozūrus.

.g, . :■: e.

4 rr- Seredoj pripuola . Ame
rikos Szvente “Memorial-De
coration Day” arba Kapu Puo- 
szima ir Lankymo Diena.; pa
minėti Suyien. Valstijų karei
viams, žuvusiems per Civilini 
kara 1861-1865 metuose ir per 
didijt kara.

JSeredoj, Gegužio- (-May)

metuose, buvo angliakasis per 
daugelis metu. Paliko didelia
me nubudime: savo paezia Ma
rijona; tris sūnūs: Juozą, isz 
Cicero, Ill., An tana ir Bernar
da, mieste; Fenkios dukterys: 
E. Spudien6, mieste; J.Dem- 
kiene, Mahąnoy City; J. Hala- 
vaty, Allentown; Marie ir Mar- 
gareta, namie. Laidos Subatos 
ryta su apiegomis Said. Jėzaus 
Szirdies bažny ežioje devinta 
valanda- ir palaidos in parapi
jos kapines.

New Lisbon, Ind. — Didelis 
eroplanas “Globemaster” C- 
124, kuris skrido nuo Wright 
Field Ohio, trenke in žeme ir 
užsidegė arti Richmond, Ind. 
Septyni žmones žuvo, o penki 
liko-s sužeisti. -------

STUDENTAS ŽUVO
THURMONT, MD. — Antru 

kolegijos metu studentas isz 
New York miesto užsimusze ir 
jo draugas studentas buvo la
bai sužeistas automobiliaus 
nelaimėje, netoli nuo Thur
mont miesto.

Valstybinis policijantas pra- 
nesze kad žuvęs studentas bu
vo dvideszimts metu amžiaus 
Joseph McGrane isz Richmond 
Hill. To automobiliaus draive- 
rys yra dvideszimts dvieju me
tu amžiaus Raymond A. McNa
mara isz Malverne, N. Y. Su
žeistas studentas buvo nuvesz- 
tas in ligonine. Tie studentai 
lanke Mount St. Marys kolegi
ja. —-----------------

s
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tai kad
amaras V. PETRAUSKAITE 

PA) dainuos Gegužio

The home that starts out in plenty of hot water will be an 
easier home to keep, a happier home to live in!... partic
ularly if it s automatically and electrically heated water.

PENNSYLVANIA
POWER & LIGHT COMPANY

For better living in any home, call your local electric 
appliance dealer today about delivery of your 

economical electric water heater!

Rate

ųou cw hate .

For the bride (and all homemakers) there'll be no fires to • 
tend, nothing to light, no cellar steps to climb, no 

wasteful waiting.. .just plenty of hot water every time 
she turns the tap!

For the bridegroom (and all husbands), there'll be hot water 
for every shave, every bath... and no complaints about his using 

all that he wants!

Witl,

water heating
You can

^ddy-H9i wator 
For at Hula

(SUP- 
dvide- Kun. PRAN. M. JURAS, 

Szvento Pranciszkaus bažny- 
czios, Lawrence, Mass., klebo
nas buvo paskirtas inonsigno- 
ru, pralotu.

Pranciszkonai yra paėmė, 
iszpirke laikraszczius “Darbi
ninką,” “Amerika” ir “Lie
tuviu Žinias,” ir dabar leidžia 
tu trijų laikraszcziu vietoje 
viena užvardinta ‘ ‘ Darbinin
kas.” ' j"

ANT. VAICZJULAITTS, ra
ižytojas ir dainius, poetas, ga
vo penkių szimtu doleriu dova
na nuo Lietuviu Raszytoju 
Draugijos už savo rasztus, pa
sakas ir knygas. Jis sziais- me
tais apvaikszczioja savo dvide- 
szimts metu darbuotes sukak
ti.

Per J. Ginkaus’ radijo pro
grama New Yorke dainavo M. 
N. DOBUŽINSKIENE. Pen
kiolika minueziu tos 
mos buvo paskirta 
Dienai.

progra-
Motinos

•menesioBalandžio, (Apr.) 
trisdeszimta diena J. KASE- 
LIUNAS su savo žmona, Wil
kes Barre mieste, minėjo savo 
penkios deszimts metu vedybi
ne sukakti. Ponai Kaseliunai 
turi penkis vaikus ir dukterį, 
taipgi asztuonis anukus..

LIET MOKYTOJU DRAU
GIJA, New York mieste, sten
giasi inkurti vaiku teatru ir 
jau yra pakvietusi talkon tea
tro žinovus ir mokytojus.

J. KRISZTOLAITYTE, dai-. 
nininke, soliste, yra apsigyve
nus Cleveland, O., mieste.

J: ’ ' : ■ ' '
DAK. J. PIKUNAS, nese

niai atvažiavęs isz Vokietijos 
dabar mokina Detroit Univer
sitete;

PLATINKI!'

Apie 6,600Tamaqua, Pa.
mainieriai straikoja isz Pan
ther Valley angliakasykliu, 
prigulintos prie Lehigh Navi
gation Coal kompanijos. Prie
žastis straikw, kad mainieriai 
negauna teisinga atlyginimą 
už.s.avo_daiba,-^--_.,-L----- ’ _


