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Mažiau Pinigu Europai
Isz Amerikos Belaisve Slauge

MERGAITE
NUSIŽUDĖ

.______

Iszgirdo Kad Draugas 
Žuvo Korėjoje;

Neteisybe

INDIANAPOLIS, IND. — 
Policija stengiasi dažinoti kas 
pamelavo szesziolikos metu 
mergaitei, Patricia Louise 
Francis, kad jos draugas žuvo 
Korejeoje. Buvo visai neteisy-j 
be. Graži szesziolikos metu 
juodbruve mergaite buvo su
rasta negyva. Szalia jos polici
ja rado sena revolveri.

Tik priesz tai ji buvo pasa
kius savo tėvui: “Teveli, ar jus 
žinote, kad tas vaikas, Ray, su

LAIVASNUSKENDOĮ^ į į į Jį
MONTANK POINT, L. I. — 

Atostoginis žvejokles laivas su 
penkios deszimts keturiais. 
žmonėmis nuskendo netoli nuo 
Montauk Point. Subatos vaka- 
ra jau buvo surasta 37 lavonai. 
Kitu iki szio laiko nebuvo su
radę.

Laivas, keturios deszimts 
penkių pėdu ilgio, “Pelican” 
nuskendo apie antra valanda 
po pietų.

Ta diena visiems laivams bu
vo praneszta, kad pavojinga 
per toli nuo kranto iszplaukti, 
nes juros buvo audringos.

Laivynas tuojaus pasiuntė
kelis savo eroplanus ir laivus ' 
in ta vieta. Bet ūkanos, mig
los ir audringos mares trukdė 
visu darba.

Gal dar daugiau žuvo szito- 
je nelaimėje, bet nebuvo gali
ma tikrai dažinoti, nes visi te-

ko Priežascziu 
Priesz Amerika

Amerikos Kariszkas Eroplanas 
Su Lakūnais Dingo Alaskoje; 
Atostoginis Laivas (iPelican” 
Nuskendo Su 56 Žmonėmis, 37 
Lavonai Surasti, Kitu Nesuran
dama Arti Montauk Point, L.L

kuriuo asz draugavau praeitas 
Kalėdas, buvo užmusztas Kore-I 
joje, Birželio (June) 23?”

Prie telefono policija rado 
ant paczto korteles to jos drau
go varda; Raymond Lowell 
Clifton.

To vaiko teta, Ponia Virgi
nia Stewart isz Indianapolis 
sako kad Clifton nėra nei žu
vęs, nei vaiske, bet kad jis dir
ba Cincinnati mieste, ir kad jis 
ketino kaip sziandien sugrysz-' 
ti in Indianapolis.

Mergaite Pat Francis, buvo 
tyki ir rimta mergaite. Ji biski 
szlub&vo nes keli metai ji buvo 
sužeista kai strytkaris ja suva
žinėjo. Jos draugas Clifton 
teipgi szlubuoja. Jiedu susipa
žino ligoninėje del kolieku. Po- 
licijantai dabar stengiasi su
rasti ir sužinoti kas tai mergai
tei taip pamelavo.

Kiniete slauge, karo be
laisve, džiaugiasi kad jai yra 
pavėlinta prižiūrėti ir gydy
ti Amerikieczius kareivius. 
Kiniete slauge, kurie Ameri- 
kiecziai kareiviai praminė 
vardu Yvonne, ežia prižiūri 
ir gydo Amerikieti kareivi 
Jack L. Hightower isz San 
Diego, California, kuris bu

vo sužeistas Korėjoje. Jis 
priguli prie devyniolikto ba- 
talijono, ir dvideszimts ket
virtos divizijos.

Amerikos Karo Sztabas 
davė szitai slaugei ypatinga 
pavelinima darbuotis Ame
rikos ligoninėse. Tokis pave- j 
linimas karo belaisviams 
yra tikrai retas atsitikimas.

lefonai užimti in ta Montauk 
Point miesteli. Visi gimines ir 
pažystam nori žinių.

VĖL TUSZTI
INTARIMAI

JAUNUOLIS
PASZAUTAS

Buvo Pasivogęs Troka;
Susimusze Su 
Automobiliu

PHILADELPHIA, PA. — 
Asztuoniolikos metu amžiaus 
Frank Scirrillo buvo paszautas 
kai jis stengiesi nuo policijan- 
tu pabėgti, kurie jie ji vijosi, 
už tai kad jis buvo pasivogęs 
troka.

Daktarai Misericordia ligo
ninėje sako kad policijanto 
szuvis pataikė tam jaunuoliui 
in peežius ir sustojo prie pat 
szirdies. Jie jam tuojaus ope
racija padare.

Policijantai sako kad Frank 
Scirrilllo buvo pasivogęs troka 
ir sau važinėjo po miestą. Jis 
sako kad jis rado bonka vyno 
tame troke, iszgere ir insidra- 
sines, pasivogė troka. Policija 
pradejq ji vytis jis troka palei-Į

do visu smarkumu ir negalėjo 
ji suvaldyti. Trokas susimusze 
su stovineziu automobiliu, o 
kai trokas susimusze su 'auto
mobiliu jaunuolis greitai isz- 
szoko ir pradėjo bėgti. Tada 
policijantai paleido savo szu- 
vius in ji.

DVYLIKA SUŽEISTA

Autobusas Sudužo
In Medi

TROY, PA. — Dvylika žmo
nių buvo sužeista, kai greitas 
Greyhound autobusas • nulėkė 
nuo vieszkelio ir sudužo in me
di, netoli nuo York, Pa. Viena 
moteris buvo sulaikyta ligoni
nėje del egzamino. Ji yra Ellen 
Parkin, isz Brooklyn, N. Y. Ki
ti keleiviai buvo tik biski su
žeisti ir visi buvo paleisti isz li
gonines.

VAGIS NUSZAUTAS

Trys Kiti Suimti;
Suaresztuoti

TORONTO, KANADA. — 
John Black, dvideszimts septy
nių meiu amžiaus vagis, buvo 
policijantu ant smert nuszau- 
tas, kai jie užtiko ji Toronto 
miesto paczte, anksti isz ryto. 
Jis su keliais kitais norėjo 
paczta apvogti.

Kai jis stengiesi pabėgti, vie-j

nas policijantas ji nuszove. 
Trys jo draugai yra suimti ir 
suaresztuoti, nes jie buvo pra
dėję szaudyti in policijantus. j

ŽMONA PER DAUG

VALGO

Per Stora, Per Ėdri; Už
I

Tai Divorsas

TURIN, ITALIJA. — Sze- 
szios deszimts metu amžiaus 
Ermimbio Marchetti apleido 
savo žmona ir dabar reikalau
ja divorso nuo savo penkios de
szimts szesziu metu amžiaus 
nuotakos; žmonos. Jis teisėjui 
pasiaiszkino kad nuo pat jų
dviejų vestuvių dienos jo žmo
nos. Jis teisėjui pasiaiszkino 
kad nuo pat jųdviejų vestuvių 
dienos jo žmona nieko daugiau 
nedare ir nedaro kaip tik val
go, valgo, valgo ir da daugiau 
valgo! Jis nusiskundžia kad jis 
yra suvalgius visa jo turteli ir 
kad jis dabar neiszgali jos isz- 
laikyti.

498 ŽMONES ŽUVO 
PER “LABOR DAY”

DVYLIKA LAKUNU 
DINGO

ANCHORAGE, ALASKA.— 
Laivyno bombneszis su dvyli
ka jurininku lakunu sudužo. 
Visi buvo užmuszti ant Amak 
Salos. Kitas tokis Laivyno 
eroplanas su deszimts jurinin
ku lakunu dingo beveik toje 
paezioje vietoje.

Tuo laiku, kai tas antras ero
planas dingo, buvo baisiai ūka
nota ir nebuvo galima toliau 
matyti kaip apie szeszis ar sep
tynis szimtus pėdu. Laivyno 
ir Armijos lakūnai dabar jiesz- 
ko to dingusio eroplano, bet iki 
sziol jie jo nesurado.

SZESZI KAREIVIAI
PRIGĖRĖ

WASHINGTON, D. C. —
Sziais metais per “Darbo Die
na—Labor Day,” 498 žmones 
žuvo automobiliu nelaimėse ir 
kitikiose nelaimes.

^Pirkie U. S. Bonus!

MUNSAN, KOREA. — Ar
mijos Sztabas pranesza kad 
szeszi Amerikiecziai kareiviai 
prigėrė, kai ju trokas apsiver-Į 
te Imjin upėj e, netoli nuo Mun- 
san miesto. Septyni kiti karei
viai iszliko gyvi.

Tuo paežiu sykiu septynios 
deszimts du kiti kareiviai vos 
ne vos iszsigelbejo isz tos 'apes, 
kuri, po visu tu lietu yra bai
siai sriauni.

Armija nepaskelbia tu žuvu
siu kareiviu vardus kol bus 
praneszta j u tėvams ar gimi
nėms. i
- w c

Žuvusieji kareiviai važiavo 
skersai žema ir ne taip drūta 
tilta per kurio virszu upes ban
gos poszkojo. Kai trokas ap
virto, keli kareiviai suspiegė 
kad jie nemoka kaip plaukti. :

- -------------------CJ---------------------

— Bet ne amžius verksi, 
sveikas būdamas nenumirsi su I 
mirsztancziu.

KAESONG, KORĖJA. — 
Tautu Sanjungos ir Amerikos 
taryba staeziai sako, “kad Ko
munistai Koriecziai ir Kinie- 
eeziai dabar tik jieszko prie
žascziu intarineti musu karei
vius.”

Komunistai dabar sako, kad 
Amerikos eroplanas buvo pa
leidęs deganezias szviesas isz 
padangių virsz Kaesong mies
to. Jie teipgi sako, kad vienas 
Amerikietis lakūnas buvo pa
leidęs sprogstanezia bomba ne
toli nuo vieno Komunistu at
stovo namu.

Amerikos Karos sztabas tuo
jaus in ta vieta pasiuntė ketu
ris savo atstovus ir kelis laik- 
rasztininkus, kad jie isztirtu 
tuos priekaisztus. Visi sugry- 
že sako, kad ežia Komunistu 
isz pirszto iszlaužta priekaisz- 
ta. Nors Komunistai rodos pa- 
reiszkia savo nepasitenkinimą 
ir rodo savo pasiprieszinima, 
bet jie taip szvelniai ir taip nuo 
lankiai kalba, kad isz visko ma
tyti, kad jie nori vėl užvesti pa
sitarimus.

Tai buvo pirmas sykis kur 
musu laikrasztininkams buvo 
valia toki atsitikima isztirti, ir 
Komunistai nieko nesake ir nei 
nesistenge musu laikrasztinin
kams uždrausti.

Amerikos Generolas Ridg
way staeziai sako, kad visi tie 
Komunistu priekaisztai yra (įems EuTOpOS krOSZtamS, kad IT jie tUfl 
grynas melas, kad jie staeziai 
meluoja!

Komunistu radijas dar vis 
skelbia, kad Amerikos eropla-. 
nas buvo paleidęs sprogstan- ka, kaip in melžiamąja karvute.

milijonu, dvieju szim- 
tukstaneziu doleriu

sumažino Prez. Tm-

WASHINGTON, D. C. — Senatas pri
ėmė ir patvirtino Užsienio Paszelpos Byla 
del septynių bilijonu, dvieju szimtu asztuo- 
nios deszimts szesziu 
tu penkios deszimts 
($7,286,250,000).

Senatas numusze,
mano pinigu pareikalavima Priesz-Komuriis- 
tinems krasztams visu $1,213,750,000.

į Szeszios deszimts vienas Senatorius bal
savo už szita sumažinta Paszelpos Byla; 
penki balsavo prieszingai.

Republikonai norėjo da numuszti apie 
$250,000,000.

Prezidentas Trumanas norėjo daug dau
giau paskirti, bet Senatoriai ir Kongresmo- 
nai nesutiko.

Senatoriai stojo už Preziden- 
ir sake kad jie nemato jokio 
nors vienas doleris butu nu- 
Prezidento Trumano paskirtos

Kai kurie 
į ta Trpmana 
reikalo kad 
musztas nuo
Europai Paszelpos.

Mums iszrodo, kad mes jau ir taip ga
na ir per daug tuos krasztus rememe ir 

ie remiame, ir kad dabar jau laikas pasakyti

stoti in darba ir už pecziaus netupeti.
Europos žmones dabar žiuri in Ameri-

Jie yra 
ežia ,bomba in vieta, kuri yra ... i i •• • i* i i
sulyga susitarimo, paskirta del taip nusistatė, kad jie imsimą, kad mes 
derybu esame priversti juos szerti ir peneti.

Generolas Ridgway sako, 
kad jis tu plepalu ir tu prie 
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Kas Girdėt
Atostogos! Atostogos! Ir jau 

po atostogų! Taip ilgai laukia
mo, taip greitai praeina; tiek 
daug tikimies, tiek mažai gau
name?

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
du 
isz

’’ -Gerai praleisti atostogas rei
kia pasirinkti dranga ar drau
ge, kuriam ar kuriai visai ne
rupi nei pinigas, nei laikas.

' • •
Daug žmonių per atostogas 

pamato ir dažino kad ne taip 
lengva nieko nedaryti, tingi
niauti. Net ir tinginiavimui 
reikia, sziokio tokio mokslo ar 
nors pripratimo. Dauguma 
žmonių sunkiau dirba per ato
stogas negu per visus metus.

■' • • r
Kad kelione butu graži ir pa

sekminga, mes turime iszmokti 
invertinti kad ir mažiausius 
malonumus, ir nesitikėti ste
buklu.

. ” v ♦ .Didžiausias vargas žmogui, 
kai jam daktaras pasako kad 
jis turi ramiai ir tykiai gyven
ti ir sunkiai nedirbti.

Ukmergės

Vytautas, 
Pažaislio

64 pus. Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Tszrodo kad viskas biski pa
brangs szi rudeni.

Am e r i k o s V i c e - P r e z i d e n t, a s 
Barkley gal daugiausia prakal
bu sako, negu kiti Vaszingtono 
ponai. Jis yra kviecziamas pa
sakyti prakalbas apie tris sy
kius in menesi, ir sau užsidirba 
apie trisdeszimts tukstancziu 
doleriu per metus.

’ • • ~ 1

Sovietu szpiegu sztabas sa
ko kad geras sznipas ar 'Sapie
gas turi pareiti isz mokytu 
žmonių, kuris drystu save pa
siaukoti.

Tszrodo kad automobiliai da 
labiau pabrangs už keliu san- 
vaieziu. Tai gailina kelis dole
rius susitaupinti, jeigu dabar 
pirksities nauja automobiliu. 
Bet ne taip daug susitaupinsi- 
te.

Fabrikantai dabar reikalau
ja kad jiems butu pavėlinta pa
branginti savo tavora. Jie sako o
kad jiems dabar daug daugiau 
kasztuoja algos darbininkams.

A utomob i I i u darbiu inkai
•gaus pakelti algas apie penkta 
nuoszimti. Už tai ir nauji auto
mobiliai biski pabrangs.-

Napaleonas sakydavo kad 
vienas geras szpiegas tinkamo
je vietoje yra geriau negu dvi- 
deszimts tukstancziu kareiviu 
ant karo lauko.

Dauguma sztoru dabar ima 
nors biski atpiginti savo tavo- 
ra, bet vien tik už tai kad jie 
buvo per daug prisipirkę ir da
bar turi padaryti vietos del ru
denio biznio.

Visa, szita. kasztu ir algų nu
statymas politiniu raugalu at
sirūgs!. Demokratai bijosi in- 
pykint darbininkus; kuriu bal
sai, volai jiems rupi; bet jie 
teipgi bijosi supykinti fabri
kantus, isz kur jie tikisi gauti 
szimtus tukstancziu doleriu del 
ateinaneziu Prezidento rinki
mu. Tai jie dabar darbinin
kams gerinusi ir fabrikantams 
klonojasi.

Baduszanka, Jonas, ir jo 
broliai ir dvi seserys, 
Anykszcziu, Utenos ap.

Dambrauskas, Juozas, sūnūs 
Antano.

Dam bra u ska.S, M ateusza s,
isz Anykszcziu, Utenos ap.

Darulis, Viktoras, isz Pažel- 
viu km., Želvos v., 
ap.

Demen taviezi us, 
isz Vieszkunu km.
vi., Kauno ap., buvo iszvežtas 
Vokietijon 1944 metais. Žinan
tieji apie jo likimą, praszomi 
atsiliepti. ’

Duonelaitis, Petras, isz Jo
ni szki o.

G u dai t iene-St ulga i t y te, Ago - 
ta, ir Stulgaitis, Juozas ir Vin
cas isz Biliūnu dv., Raseinių 
a]).

Kaizeris, Jurgis, isz Rugeliu 
km., Tauragės v.

Lažauninkas, Jonas, isz Til- 
viszku (Giliszkiu) km., Slavi
kų parap., Szakiu ap.p

Mackevicziene -Radzeviczili
te, Ona, isz Oszkiniu km., ir sū
nūs Mackeviczius, Viktoras.

Miszkinis, Petras isz Debei
kių vi. |

Radzevicziute -Mackeviczie
ne, Ona, isz Oszkiniu km., il
simus Mackeviczius, Viktoras.

Sandžiute, Marijona, isz 
Mergutrakiu km., Punsko par.

Szilinskaite - Vaicziuniene, 
Ona. isz Lazdenu kip., Vai mito 
v., Tauragės ap.

Stulgaitis, Juozas ir Vincas, 
ir Gudaitiene-Stulgaityte, Ago
ta, isz Biliūnu dv., Raseinių a.p.

Vaicziuniene - Szilinskaite, 
Ona, isz Lazdenu km., Vainuto 
v., Tauragės ap.

Valasinavicziute, isz 
cinkouiu valscziaus,

Zabiela, du broliai isz Gire
les km., Kavarsko v.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

už Andriu, isžgujo ji isž grin- 
czios keikdamas ji.

Daug metu nuo to laiko gė
rėjo, o apie Andriu niekas ne
gi rdejp. Aplinkine kuriuo je 
Steponas gyveno persimainė 
laibai. Vede per tenais geležkeli 
prie kuriuo dirbo szimtai dar
bininku. Steponas su paezia sė
dėjo viena karta prie lango pri
sižiūrėdami darbui vedimo ge
ležinkelio. Staiga pati, sukliko 
ir iszbego isz grinezios kaip pa
drikus palikdama persigandusi 
vyra kuris dasiprates baimes 
savo paezios teip-gi iszbego 
laukan, priežaste juju keturiu 
metu dukriuke gulėjo ant nau
jo geležinkelio, nesuprasdama 
grasiuanezio pavojaus, o ma- 
szina traukenti keliolika vago
nu prikrautu akmenais artino
si ant josios. Da. valandėlė o 
butu sumalta po ratais sunkios 
maszinos, bet tuom paežiu kar
tu priszoko prie mergaites ko
kis tai nepažystamas vyras ir 
greitai nutraukė nuo sztangu. 
Da sekunda, o pagelba butu 
per vėlai! Ąpalpus motina puo
lė prie kojų iszgelbetojaus o 
kada dirstelėjo in jo veidą, pa
žino broli savo vyro, Andriu. 
Tame (pribėgo ir Steponas.

- — Atleisk man-Stepai !-Pa- 
szauke Andrius. Atėjau patai
syt padaryta skriauda kokia 
tau padariau keliolika metu at
galios.

Bet Steponas ne davė jam 
pabaigti, tuojaus dingo neapy
kanta ir piktumas. Steponas 
apėmė savo broli in glebi ir in- 
vede iszgelbetoju nuo smert sa
vo kūdikio per slengsti savo 
grinezios.

• — GALAS —

M a r-

Viena jauna mergina, kurios 
draugas, “boy-f rentas” buvo 
paimtas in vaisku szitaip mel
diesi: “Vieszpatie, sugražink 
ji man saugu, sveika ir singe- 
li.”

Pypkes Durnai Atleidimas
Politikieriai

Laikrasztis Vienybe raszo: 
“Laikrasztinis popieris nuolat 
brangsta. Praeita sanvaite po- 
pierio kaina vėl pakelta. O ka 
bekalbėti apie kitas laikrasz- 
ezio iszlaidas? Jeigu taip bus 
ir toliau, Vienybes prenumera
ta neiszvengiamai teks pakelti 
dar vienu doleriu. Bet ir tai 
dabartinėse sanlygose neįma
noma sudurti galo su galu. 
Vienybes draugai siūlo organi
zuoti specialu popierio fondą, 
kad tuo būdu butu galima bent 
kiek palengvinti sunkia laik- 
raszczio leidimo naszta. Tai 
projektas, apie kuri dabar, ar
tinantis rudens sezonui, isz tik
rųjų, reiketu rimtai pagalvoti. 
Ka manote, mieli skaitytojai?”

(Tasa)

Valdžios sztabo atstovai sa
ko kad žmones nesitikėtu jokiu 
permainų kaslink kasztu. Be
veik niekas neatpigs ir mažai 
kas labiau pabrangs. Valdžios 
instatymai kaslink kasztu da 
toli; gal už keliu menesiu, ar už 
visu metu.

Bet kol dar ramu Europoj, * 
Tartum streiko metu “szopoj” 
Like tremtiniai suėjo 
Ir darbuotis vėl pradėjo. 
Turi gimnazija dar viena, 
Gimnazistai grebia sziena, 
Sako, runkelius augina 
Ir mintys savo gina. 
Todėl ir kiti Lietuviai, 
Emigravę ir cziabuviai, 
Turi reikalą suprasti, 
In kiszene pasikasti.
Doleriu supilti krūva, 
Kol minezios dar nežuvo, 
Remti mokslą, remti mena, 
Ragint jauna, stiprint sena. 
Tuomet liksim neprazuve, 
Savo sieloj nesupuve.
Bus jaunimo, vėl veiks kuopos, 
Dirbsim, ne bildės kanopos; 
Bus studentu, bus moksleiviu... 
Dedei Šamui bus kareiviu.
O dabar užteks rimuoti, 
Bėgsiu pletku pajieszkoti 
Pas kaimynus ir kaimynes 

jusu.
— GALAS —

y IENAS kaimuotis v a r d u
Steponas turėjo jaunesni 

broli Andriu, kuris priesz ke
liolika metu atgalios apsisedo 
toje paezioje vietoje ka ir bro
lis. Steponas nuolatos pageibi- 
nejo savo jaunesniam broliu 
visame, o ne karta užstatydavo 
už ji kaucija, jeigu to reikėjo 
ant užtrauktu skolų. Bet vieto
je Andrius klausyt savo brolio 
ir dirbti isz vien, paniekinėjo ji 
apkalbinėdamas priesz žmonis 
kanobiausiausia, buvo užvydus 
ir pasisziausias, per Įeidinėjo 
laika ir pinigus ant niek, jog 
trumpam faike užsiskolino lyg 
a tisu.

Steponas norėdamas apsi
saugoti nuo sudu už pasirengi- 
nima. savo broliui užmokėjo vi
sas jo skolas isz užezedyto ma
žo turtelio, 'bet tuom paežiu 
kartu apėmė ji didele neapy
kanta priesz savo jaunesni bro
li ir kerszino atkerszinimu. Pa
griebė kirvi ir butu ji užmuszes 
jeigu ne butu jam užbėgus jo 
pati.

Susigraudinęs Andrius atėjo 
pas Steponą praszyti atleidimo 
bet Steponas negalėdamas už- 
mirszti kiek tai vargo panesze

Sziomis dienomis iszejo isz 
spaudos nauja knyga apie Fa
tima “Marija, kalba pasau
liui.” Knygos didumas 264 
pusi., su 18 paveikslu, kaina 
du doleriai, in popieros virszc- 
liuosc. Joje šmuliai apmzy- 
ta, ka pasakė Marija, pasiro
džiusi 1917 metais Fatimoj, ko 
ji reikalavo isz žmonių, ka ma
te tada in pasirodymu vieta 
susirinko 70,000 asmenų, kodėl 
dabar kasmet Gegužes ir Spa
lio 13 diena suplaukia in Fati
ma po 5-700,000 invairiu luomu 
ir profesijų žmonių. Italu kal
ba szia knyga parasze Prof. Dr. 
L. Gonzaga, da Fonseca, bet 
greit buvo iszversta in Portu
galu (du vertimai), Prancūzu, 
Anglu, Vokiecziu ir Lenku kal
bas. Italiszkai jos iszejo jau 10 
laidu, Vokiszkai 9, iszparduota 
daugiau kaip 70,000 egzemplio
rių. Lietuviu kalbon iszverte ir 
iszleido Kun. M. Vembre, kal
ba taisė p. St. Santvaras, 
spausdino Darbininko spaus
tuve Brooklyn, N. Y. Knyga 
galima užsisakyti sziais adre
sais: Rcv. M. Vembre, 122 Can
ton St., Stoughton, Mass. Alba 
Darbininkas, 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn) 21, N. Y.

Gera Paveizda D e 1 
Tėvu Geidžentieje

Gero Savo 
Vaikams

pRASZAU susimylet ant ma
nes, pone, ba jau kone 

mirsztu isz bado, kalbėjo ko
kis tai vargszas in praeinanti 
poną, kuris ėjo greitai ulyczia 
žiemini vakara namon.

— Praszau mažos almužnos, 
geras pone; Dievas sugražins 
tau szimtaropai!

Nusistebėjo ponas tokia kal
ba, ir ponas tarė:

— Iszrodai mano mielas 
taip, kaip rodoą ne visados bū
tum tokiam padėjime. Jeigu 
nori man iszpažint kokia buvo 
didžiause klaida, savo gyveni
me, tai tau duosiu pinigu ant 
maisto ir nakvynes.

Rodos ne galėsiu tave užga- 
nadyt, atsake vargszas.

— Atsimyk tik, sztai turi 
doleri, kuris gal pagelbės prie 
atsiminimo. Bet duodu tau tik 
tokias iszligas idant man kal
bėtum teisybe.

Vargszas suspaudė doleri 
raudoja, o po trumpam laikui 
atsiliepe:

— Kaip man rodos tai di
džiausia. klaida padariau jog 
iszmokau tinginiaut. Kada, da 
buvau kūdikiu geri mano teve- 
lei pavėlino jnan daryti kas 
man patiko. Pripratau per tai 
prie tinginiavimo nesirūpin
damas apie nieką ir buvau to
sios nuomones, jog visados teip 
bus. Tėvai rūpinosi man duoti 
gera mokslą, o po užbaigimui 
gimnazijos iszsiuntc mane in 
universitetą. Tenais laikas 
man bego ant nieko. Jeigu bu
tai! vargingu ir priverstas prie 
darbo, butau geriau iszkirtias. 
Turėdamas nuolatos daugiau 
pinigu ne kaip reikalavau, mis- 
linau jog gyvastis mano vis ibtis 
linksmas ir kėlės pilnas rožių. 
Mylėjau vyną, ir gerus drau
gus. Tu kelis metus po tam nu
mirė mano tėvai, o gala, tai jau 
ponas gali pats dasiprast. Ap- 
laikes po ju smert turtą, viską, 
praleidau in trumpa, laika, o 
dabar jau užvelai idant atpras- 
cziau nuo savo papratimu.

— Tikiu tau ir sugryžus 
namon apsakysiu savo vaikam 
tavo gyvenimą. Isztikruju gai
la man tavęs, bet pasitaisyt 
niekad ne pervelai. Ateiki ryto 
in mano kancelari je, o rasis tau 
kokis užsiėmimas.

Kalbėdamas tai inbrauke ne
laimingai in delną pinigus ir 
adresu, eidamas namon. Ant 
rytojaus nepažinstamas atėjo 
pas poną, o in trumpa laika 
stojosi geru ir pagodotu žmo
gum ir paveizda visiems isz sa
vo dorans gyvenimo.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Platinkit “Saule”

^Pirkie U. S. Bonus!

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

szito Katalogo 
No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

^Pirkie U. S. Bonus!

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

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

x 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; 
Raganis'zka 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
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; Tamsintus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
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 istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
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—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
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.
No. 158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabege- 
e; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
5er Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
iats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg- 
i; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mai
liaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—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 Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c. s

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25 c.

No.180—Kvitu Knygutė 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180 po—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasierians 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

' • . -..'Į ;

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

• ž 'v#'""No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. A

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

I ’j:
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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Atsitikimas Szmulio
QMULKIS s u n u s Nantano 

FT Z 1 1 ’ ‘Hosenburg'o, kupcziavojo 
verszais jauczais, karvėms, ož
koms ir visokiais gy'vulais, o. 
kad turėjo galvoja protą, tai. 
padare gera giszefta* Viena, 
karta, ėjo isz kaimo namon 
plentu ir vede ant szniuruko 
pasiriszes ožka, labai džiaug
damasis, del kam? Ny, padare 
dideli giszefta nupirko ožka už 
deszimt markiu. Buvo jau la
bai tamsu ir Smulkis labai su
sirūpino, kada prisiai/tino prie 
nuleisto buomo, ar jam nepasi
sektu prasprust su savo ožka 
per apaezia buomo.

Už save plen-pinigu mokėti 
ne reikalaus, ba ne priguli prie 
galviju, bet tiktai prie labai 
mokintu Žydu, kur ir isznyko 
skaityti mokėjo, bet del ožkos 
turėjo turėti laiszkeli, kad ož
ka tu laiszkeliu ir ne ėda, ba 
butu per brangus maistas, o 
kad ji ne pagaut, tai ir, del ož
kos laiszko nereiktu.

Kada Smulkis taip mislino, 
pasidarė szviesu per. Įauga isz 
namo, ba vartauninkas atsikė
lė ii* nždege žvakia, o tai isz tos 
priežasties, kad Smulkis labai 
garsiai mislino, o ožka mokino
si dainuoti.

Tai Szmulius tuojaus priri- 
,szo ožka prie buomo, kad ne 
nubėgtu ir nuėjo in narna už
mokėti už ožka, už tai, ba ma
žam permyne koki akmeni ar
ba padare skyle ant plento.

Stružas paėmė pinigus, davė 
Szmului laiszkeli ir pakele 
buomą anksztyn, kad praleisti 
Szmuliu su ožka. Szmulirfe ant 
to nė'suprato, paėmė laiszkeli 
itisžojo.

Bet kada atėjo pas buomą, ir 
norėjo atriszti ožka, vai! Žiuri 
aplink, — nėra, ožkos!

Smulkis apimtas baime, be- 
go atgal pas truža. rėkdamas:

— Aj vai! Mano ožka pra
puolė! Padaviau ja. pririszti, o 
dabar jos ne yra! Ponia vartau
ninke, pons turi man pasistorot 
mano ožka ba asz ežia, už jam 
užmokėjau. Aj vai, ant mano 
ožka!

Vartuninkas kalba.:
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— Kas man 'galvoj su tavo 
ožka? Kad prapuldei tai sau. ja. 
ir susijiesz,koki!

Tuom la.ik nuleido buomą ir 
pasakė Szmuliui, kad iszeitu 
lauk ir jeigu ne klausys tai isz- 
mes per duris ba nori miego!

Bet Szmulkis ne ėjo tik reke.
— Asz jus padarysiu ap

skusti, jeigu jus man ne duosit

<-K^-Kic****-K-K******-*-M****** 
*

TARADAIKA

Viename namelija, 
Ten vyrai pasielgė 

negerai, 
Vienas vyrelis ne kas, 

Nemoka žraonysia apsieiti, 
Nes nepa'buna ilgai 

turi iszeiti.
Karta girtas parsivilko, 

Vos ant virszaus 
užsivilko, 

Ir pridaro k a ten.
Žinoma, ga sp a dorins 

užuosto, 
Tuojaus nuo bnrdo 

iszvare.
Dabar neturi ramumo 

niekur, 
Jau senyvas vyras, 

O mano kad da jaunas.
Taigi, mergeles jeigu 
norite toki vyra gauti, 
Tai jau su tokiu 

gero neturėsite.
* * *

Apie Bridgevillesi ten 
yra keletą Lietuviu, 

O ju dukterys visai 
niekos, 

Už tai kad Lietuviszkai 
nenori kalbėt, 

Ir ant musu vyruku 
nenori žiūrėt.

Taipgi moterėles savo 
iszdaro, 

Kur gėrimas ten 
per rinkti sėdi, 

Kad tik kas fundytu, 
Tankiausia, pasigeria, 

Ir vienai kitai 
neapsileidžia, 

Už tai tankiai 
provojasi, 

Ir už mažiausia 
daigia ėdasi.

* * *
Vienas vedas vyras1, 
In kur tai iszvažiavo, 
Jo bobele kita gavo, 

Norints niekas 
nežinojo.

Bet tegu tik sugrysz 
jos vyras, 

Tai bus helos ir 
kaip da, 

Tokios szuriybes tai 
ne naujiena, 

Nes alpie tokia žinia, 
girdėt kožna diena.

Namine Barnis
Vyras perpykęs — Nore- 

tau žinoti norint karta, kas 
ežia namieje yra gaspado- 
rium?

Pati — Jau tu nesirūpink, 
ta bus geriau del tavęs, tu to 
nedažinos;!

— Sziandien raudonas — 
rytoj lavonas.

nelaimingas, ir mano szeimyna 
nelaiminga! Razbaininkas! 
Pirma užmusze mano ožka, da
bar užmuszta. tęva., aj vai, aj 
vai, tęva mano szeimynos! Jau 
kaipore, jau asz ne gyvas! Ge
valt, givalt Ny kam ponas mu- 
sza in smerti ne gyvas žmogų? 
A j vai, aivai! Razbaininkas! 
Pleszfkas! Ai vai, gevalt, jau 
mane užmusze! ,

Tame laike kada, taip Szmu
lius reke, paėmė vartauninkas 
ji už sprando ir iszmete isz 
priemenijos in lauka taip, kad 
augsztyn kojom užtelegrafavo- 
jo.

Szmulius da ilgai gulėjo ant 
žemes rėkdamas, bet ant galo 
paėmė negyva ožka ant pecziu 
ir nuėjo namo, eidamas da sa
ve linksmino, kad gales par
duoti mesa ir skūra. Bet apie 
tai savo Sorei nieko ne sake 
tiktai sake kad pirko negyjva 
ožka, ba. jeigu butu teisybe pa
sakęs tai butu daugybe in skū
ra gavės nuo savo Sores, ne 
kaip nuo vartauninko.

— GALAS —
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VAIKAI
*♦**♦♦*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*■

LINKSMOS k r i k s z t y n o s 
svecziu daug giedojimo ir 

girtuokliavimo kiek tik kam 
in telpa, o po tam?

Po tam kūdikis auginasi.
Tik viena motina geistu 

triustis apie savo kūdiki dau
giau, nes vargsze užimta sun
kiu darbu, ne turi ne valandė
lės, idant kūdiki prigulineziai 
dažiuret.

Kita motina gal ir turėtu 
laiko ant to, nesi tingi, kas jai 
rupi vaikai, kad tik duoti ka 
pavalgyti, alpredyt ir szioki to
ki paroda ir iszstumti laukan 
idant jai nesipainuotu po kojų.

Atėjus in tokius namus klau
siu :

— Kur jusu vaikai?
— Vaikai! Juk žmogus 

džiaugėsi, kaip iszeina isz na
mu, ne reke ir nedagrisa.

— Kaip-gi jie juras dagri- 
sa?

— Ne gali nuo ju ne atsi
ginti, nuolatos tik klausinėje 
per visa diena: “Mamyte! Del 
ko saule nusileidžia ? Mamyte, 
del ko musu kaimynas turtin
gas, o mes keneziam varga?” 
Už tai iszveju laukan, tegul 
sau laksto po uly'czia, ne turiu 
laiko atsakinėti tokiems snarg- 
lems.

Iszguitas snarglis eina, terp 
kitu vaiku, klausinėja ir klau
so mokinasi visokiu biaurybiu.

U-gi, ka jau mokinasi, tai 
mokinasi!

Iszmokina ji vogti, keikti, 
rūkyt, ir kramtyt ežiu, mokina 
musztis akmenais, ka.nkyt žvė
ris ir tuksti kitokiu dalyku.

O po tam, kada kūdikis pra
deda del tėvu būti piktas ir 
nepaklusnus, tada jiems pra
deda. atsakinėt ir prieszintis ir 
a.tnesza in namus sarmata, tada, 
tai motina pradeda verkti ir 
rugoti:

— Auginau ji, auginau ir 
už tai dievyti tiek rupesezio ir 
sarmatos dabar upturn?

mano ožka, arba penkiolika 
markiu! Ny, juk asz ant jam 
turiu penkis markius uždirbti.

Bet vartauninkas ne davė 
ožkos, nei pinigu, tiktai piierne 
revolveri ir pagrūmojo Szmu- 
liui, kad ji nuszaus, o kad 
Szmulius negali klausyti 'balso 
szuviu per tai tuojaus iszbego, 
o vartauninkas uždare duris.

Šmulius1 vela eina in ta vieta, 
kur 'buvo pririszta ožka., pas 
buomą katras jau buvo nuleis
tas ir mato sayo ožka priijiszta 
prie buomo, bet jau gulinczia 
ant- 'žemes.

Tuom kart sau pamisimo 
kad buvo kvailas tai jos pirmai 
nemate dabar nusidžiaugė ir 
kumštelėjo ožkai in paszone 
kad keltu ir eitu su juom na
mon. Bet ožka nesikėlė ir nei 
nesijudina. Szrauliu apėmė di
dele baime ir pradėjo szaukti.

— Gevalt, gevalt! Pone 
vartauninke! Mano ožka nori 
apmirti! Konogreicziausia rei
kė actu sutrinti, tai mažam pa
reis ant saves.

Vartauninkas nusidavė kad 
nieko ne girdi ir pasislepes 
juokėsi. Szmulius nubėgo prie 
duris barszkino, tuom kart vė
la, nubėgo pas ožka ir pradėjo 
jos praszyti kad da ne mirtų ir 
palauktu nors sanvaite, kol ja 
parduos tai tada galės patinka- 
miau numirti. Bet visi praszy- 
mai buvo už nieką, ba. kaip ant 
buomo ka'bojo tai jau buvo pa
stipus. Ir vela Szmulius pribė
ga prie lango 'barszkino ir rė
kė:

— A j va i gelbėk pone var
tauninke ba ponas esi Kriksz- 
czionais ne Žydas! Ai pone var
tauninke, gevalt! Ba jau asz 
mislija, kad jau jam ne gyva. 
Geriau kad ponas Imtum negy
vas, pone vartauninke, gevalt! 
Ba jau asz mislija, kad jau jam 
ne gyva. Geriau kad ponas Im
tum negyvas, ponas vartaunin
ke, asz misliju kad ponas jau 
senas, o jis turi da tik tai tris 
metus, ant savo amižio, jam per 
anksti smerti! Kaip ponas ne 
atidarysi, tai kad ir ponas kaip 
tas ožka! Oj atidaryk ponas 
mažam jam bus galima nugel- 
beti, jog tai pono laime pone 
vartauninke, ba kaip jis ne bus 
gyvas tai ponas jambus užmo
kėti, ba ponas jam padarai 
smerti!

Tuom kart yartauninkas ati
daro duris Szmulius tuojaus ei
na in stuba ir mislina jnažam 
gaus1 acto, bet aj vaj! Vartau
ninkas perpykęs ant Žydo riksi- 
mo, iszbego su stora lazda ku
ria pradėjo dėti ant Szmulio 
pecziu su tokiu prispaudimu, 
kad net Smulkus pravirtos ant 
žemes pradėjo rėkti.

— A j vai, paliauk ponas! 
A j vai, ai vai asz jau mirsztu ir 
mirsztu drauge su savo ožka. 
Gevalt, gevalt, asz jau esmių
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Pagyre
Onute in savo jauniki — 

Ar gardus buvo pietus, ku
riuos asz pati viriau?

Jaunikis — O labai gar
das, p labiausia suris ir sąra- 
dinkes.

Neauginai kūdiki motinėlė, 
tiktai ji maitinai ir aipdengine- 
ja.i o tas ne yra auginimu.

Auginti kūdiki, tai ne reisz- 
ke ji maitinti ir aprėdyti, bet 
ir duszia reike isztobulint, tu
rėti gera atyda ka kūdikis gir
di, dirba ir su kokais draugais 
šebrauje. «

Teva5 negali padaryti, dides
nes krividos savo vaikams, ka
da juos isz varo isz namu, idant 
jiems nesipainuotu po kojom.ir 
neklausinėtu nereikalingu už
klausimu. Daro jiems1 didele 
krvida, jeigu juos neapsiaubi- 
neja teviszka meile.

Vaikai, tai yra. jaunos auguo- 
les, kurie reikalauje szviesos 
ir karszczio (teviszkos meiles) 
idant augtu ir iszsipletotu, 
szviesa ir karsztis teviszkos 
meiles puola in kudikiszka 
szirdele o tik mylinti vaikai 
auga laimingai.

Išzaugyt kūdiki teip, idant 
jam butu gerai ant szio svieto 
ir kitiems, kurie su juom gy
vens. O idant, gerai butu, tai 
yra svarbu reikalu ir privalu
mu tėvu.

Vaikai niekados neprivalo 
būti sunkenybe namuose, nes 
jie turi tiesa, būti szeiminisz 
kam lizde, nes reikalauja ir tu
ri tiesas reikalauti nuo savo tė
vu mokslo ir pasikalbėjimo, 
nes piju tėvai yra jiems darak- 
torais ir augintojais.

Namai be vaiku yra liūdnas 
ir kurezias, kaip sodas be 
paukszcziu, kaip laukas be žie
du. Gyvenimas be vaiku, tai 
nulindus kelione be vilties.

Vaikai priduoda norą ir pa- 
jiegas1 tėvams ir tja vilti, jog 
viskas gkas yra gero ir laimin
go duosis del vaiku iszlaimeti.

Nes vaikus reike žinoti kaip 
auginti ir paguodot.

Svarbiausiu yra isz jaunu 
metu apsiaubineti vaikus savo 
saldžiai ir jauslinga. meile, ku
ri teip yra reikalin'ga del jau
nos szirdeles o be kuriuos na
mie yra szalta ir nesmagu.

Ne eina czionais apie paga- 
dinima. vaiku, pasidavimas ju 
valei arba pavėlinti jiems ant 
ju pareikalavimu. Vaikus gali
ma. mylėti ir apsiaubti teviszku 
gerumu, neis užlaikyti savo pa- 
guodone ir teviszka rastumą.

Vaikai privalo tai pažinti ir 
suprasti; jeigu tėvai ant ko 
nesutinka, tai ne isz piktumo, 
nes del ju gero ir laimes.

Vaikus reike teip auginti, 
idant turėtu visiszka užsitike- 
jima tėvams ir nesislėptu 
priesz juostis žodžiais ne mįslė
mis.

Niekas ant svieto ne gali pa
rodyti kūdikiui teip lygaus ke
lio kaip tėvai, nes tėvai priva
lo kūdiki vesti tuom keliu 
žingsnis in žingsni ir rodinti 
savo priklodais kele teisingyls- 
•tes, cnatos ir iszmintingystes.

Daugeluosia musu szeimy- 
nuosia kitaip atsitinka.

Tėvai stumdineja. tuosius 
mažiulelius, iszvaro laukan, 
plaka, keike o ant galo laiko 
juosius kaipo darbininkus, ku
rie atnesztu uždirbtus pinigus 
namon.

— Tegul musu vaikai pri
pranta prie darbo ir vargo nes 
ju visas gyvenimas toksai bus, 
kalba tėvai. Jeigu vaikai mums 
neprigelbetu, tai negaletumem 
isz vargo iszbrist.

Žinoma, vaikai turi pripras
ti prie darbo ir privalumu, bet 
tasai pripratimais turi būti pa
gal pajiegas kūdikio o ne kai
po nevalnyko nes kūdikis tik 
pradeda iszsitobulinti, reika
lauja luosybes, linksmybes1 ir 
szirdingos teviszkos szilumos.

Ar-gi tokiam kūdikiui ne 
skauda szirdis nekyla, jo du- 
iszioje piktumas prieszais jo 
gimdytojus? Vėliaus tokie tė
vai stebėsi kalbėdami:

— Tokie tie daikai pikti! 
Gero žodžio tėvams ne duoda 
ir t.t.

Piktumas ir neapykanta 
pradeda augti szirdijė tokio 
kūdikio jeigu su juom piktai 
apsieina.

Kūdikis kuris randa laime 
po teviszka., pastogių' niekad 
nepamislys, jog tėvai jam ne
gerai vėlina., tokis kūdikis bus 
per visa savo' gyvaste dėkingu 
tokiems tėvams. Tiktai tieje tė
vai, kurie su vaikais1 gerai ap
sieina, žino kokius saldus ir 
auksinius vaisius apturės ant 
senatvės nuo savo vaiku.

Vienoje isz Rusiszku daine
lių randasi sekanti žodžiai:

Svietas ne tėvas, 
Gyvastis ne motina.

Ne turi žmogus giliukio jei
gu ji neaplaikis namie.

Niekas ne sztant. inspeti, ko
kis gyvenimas randasi priesz 
musu vaikus, ar jiems yra pri
žadėta garbe ir turtai, ar kė
lės in laime iszklotos rožėms ar 
erszkecziais.
" Bet tiek žinome, jog niekas 

musu vaiku teip nemylės, kaip 
tėvai, niekas jiems tiek giliu
kio ne duos ir vėlins, ka. var
ginga motina vargingoje grin- 
czeleje ir tėvas, kuris sunkiai 
dirba per dienas del savo kūdi
kiu.

Tegul musu vaikai žino ir 
jauezia tai ant kožno žingsnio, 
jog meile ji apsiaubineja, tegul 
ir tai prijauezia, jeigu kada už- 
sitarnauje ant nubaudimo, jog 
tai darome su skausmu szirdies 
nes tai del jo gero ir laimes.

Gyvenimas po teviszkam 
stogui privalo būti del vaiku 
saldum ir tykum, teip, idant 
vėliau savo gyvenime atsimin
tu jaunas dienas kaipo žiban
ti žvaigžde isz czysto dangaus. 

--galas--

SENUTE
gUVO gražus vasario rytas.

Saulele augsztyn kildama, 
maloniai mete savo auksutus 
spindulius. Siauru takeliu, ma
žais žingsnelais, kiūtino senu 
te, pasiremdama ant vysznines 
lazdeles. Visa jos atyda buvo 
padėta viename: ar toli da ga
las jos kasdienines keliones? 
Kas ryta nuo daug jau metu ji 
atlikdavo ta savo ėjimą. Kaip 
tik, būdavo, pražibes pirmuti
niai auszros spinduliai, senute 
jau skubina in netolima puiku 
miszkeli, kuriame szalip kelio, 
po placziomis pusziu szakomis, 
stovėjo sena, krūmais apaugės 
medžio kryszius. Priėjusi senu
te prie kryžiaus puolė ant ke
liu, apkabino ji ir isz jos szir
dies1 kildavo prie Dievo karszta 
kaip ugnis malda.. Czion daug 
sykiu ji vaikszcziojo su savo 
a.a. mylima, motinėlė. Czionai 
pirma karta iszmoko, kaip 
sudėti rankeles ir kalbėti po-

Mokykloje
Mokytojas — Jonuk, kat

ras ežia mokykloj a didžiau
siu tinginiu?

Jonukas — Nežinau!
Mokytojas — Na, jeigu 

ežia nesimokina, nei raszo, 
katras tik in szalis dairosi ir 
nieko nedaro?

Jonukas — Nu-gi ponas 
profesoris!

terelius. Czionai ji mokinosi, 
kaip būti gera, dora ir teisin
ga. Ji kaip sziandien atmena : 
viena karta, senai jau tas bu
vo, eidama, rado sikarmalelei 
su pinigais. Ir paszoko jai 
smarkiausias noras, tuos ska
tikėlius sau pasilikti; jog kad 
taip labai jai reikėjo, tiek bu
vo visokiu vargu, nors valan
dėlė butu atsilsėjusi. Ii’ taip 
szirdyje nerimaudama, priėjo 
prie to paties kryžiaus. Kaip/ 
visada, atsiklaupė ir pagal 
inpratima eme melsties ir 
spręsti ka daryti su tais pini
gais. Ilgai, ilgai ji sprendė: 
ai' pasilaikyti, ar kitam ati
duoti; nuolat jai in ausi du 
balsu sznabždejo. Ir sztai, be
svajodama lyg apsnūdo ir 
sapne girdi nuo kryžiaus bai
sa: “ Goduiyste Mane prie kry
žiaus prikalė. Ir tu tuojaus 
jieszkok savininko tu pinigu ir 
atiduok jam!” Ir pasidarė jai 
taip lengva ir saldu, taip gera, 
linksma ir malonu, kad ir 
sziandien sztai atsiminus jau- 
cziasi linksmesne ir szypsosį 
priesz kryžių savo senatvės su- 
raukszletu veidu.

Nuo to laiko, ta vieta, ir tas 
kryžius buvo jos geriausi drau
gai. Kiek kartu jaunystėje 
svietas jai sznekejo; pamesk 
taip varginga gyvenimą, ežia 
prie musu linksminkis ir 
džiaugkis, žiūrėk, kaip bus ge
rai: ežia muzikos ir szokiai, 
ežia jaunuomene, meile ir 
linksmybe. Bet ji bego prie 
kryžiaus ir viskas nyko. Prie 
kryžiaus ji mate gražias kvet- 
keles, puikias lelijas ir kitus 
gražius augalėlius. Ir vėl, ta
rytum kas jai sznekejo: “Ste
bėkis kaip yra gražus ir Skais
tės tie augmenėliai, o kaip sal
dus ir malonus ju kvapas! Bet 
ar ilgai patenka: iszaugo, pra
žydo, nuvyto ir kas isiz ju liko, 
atgrisas paveikslas. Dabar žiū
rėk in žmones, in svietą, ir in ju 
gyvenimą.” Ir primena sau se
nute, kaip ji klausė to balso ir 
kaip jai buvo gerai. Būdavo už 
gaus ja žmones iszkolios, pa- 
niekis, apjuoks; apmaudas jai 
szirdyje klysta, jau žada tuo 
paežiu atlyginti, bet, nubėga 
prie kryžiaus ir szirdis nutyla, 
sukilusieji nekantrybes jaus
mai kažin kur pasideda, ir vėl 
gryžta in vargus rami ir malo
ni.

Taip rymojo senute ir taip 
tikrai buvo. Kryžius ja moki
no melstis, kentėti, vargti, do
vanoti ir t.t. C kad praslinko 
sunkios gyvenimo dienos, kada 
sztai jau ant lentos grabo atsi
stojo, kada visi ja užmirszo, 
kada ji jau niekam nerupi ir 
jai nėra nejokio rupesnio, kry
žius ir sziandiena jos geriausiu 
draugu likosi! Jis sziandiena 
vėl ja ramina ir linksmina: ro
do jai saldu ateinaneziame gy
venime užmokesni ir neapsako
mas saldybes. Ir senute gerai 
ta supranta ir jauezia. Jos 
raukszletas veidas nusizvito ir 
regima jame yra ramybe žmo
gaus gerai pasidaibavusio ir 
viską teisingai savo gyvenime 
atlikusio. Jai užsimansezius, 
]yg per sapna, kryžius pasiro
do apszviestas spindanezia 
szviesa, Nukryžiavotasis nuo 
kryžiaus nužengia, paima se
nute už rankos ir veda, szviesiu 
taku in puikiausia, rojų.

—GALAS— / 
i'_____________ _

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi]
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ponas Vincas Anceraviczia ir 
jo paeziule nuo E. Pine Uly., 
ana diena motoravo in Good 
Hope miesteli, kurie lankėsi 
pas savo sunu Albina ir szei
myna.

Keturiu Vaiku Motina
ko pranesza, kad -Rugpiuczio 
(Aug.) menesyje musu paviete 
atsibuvo 21 nelaimingos ir ne
tikėtos mirtys.

pinus ir nervuota.

NUSZOVE
SAVO VYRA

DARBAS REMIA I h:
I apie Wall Strvto imperialistus 

PASAULINE LAISVE ir kapitalistinius karo kursty- SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

. — Rugsėjis — September.
— Ketverge, 7:45 valanda 

vakare, persiskyrė su sziuom! 
svietu, senas gyventojas, Anta
nas- Szukieviczins, nuo 639 E. 
Centre uly.,- Pottsville ligonbu- 
teje. Velionis sirgo trumpa lai
ka. Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal, 
in Shenadoryje, po tam apsigy
veno siu savo szeimyna Maha- 
nojuje. Buvo angliakasis, bet 
isz priežasties senatvės prasi- 
szalino nuo darbo keliolika me
tu atgal. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos ir Szv. Var
do draugijos. Paliko dideliame 
nuliudime: savo paezia Ona; 
sunu Juozapa ir duktere Izabe
le, savininke Isabel’s Flower 
Shop, mieste. Laidotuves in- 
vyks Utarninke, su Szv. Mi- 
sziomis Szvento Juozapo baž- 
nyczioje devinta valanda ryte, 
ir kuna palaidos in Szv. Mari
jos kapines, Szvento Jurgio pa
rapijos, Shenadoryje. Gralbo- 
rius J. A. Valukieviczius lai
dos. A. a. Antanas Szukievi
czius 'buvo skaitytojam “Sau
les.” Amžina atilsi!

1 — Mykolas Grigalionis ap
ėmė dinsta isznesziotojaus 
laikraszezio “Saules.” Myko
las stengsis kožnam skaitytojai 
atneszti laikraszti ant laiko.

•— Wycoff prtipine linija, 
kur randasi ant uolo pylimo, 
roc.kbank, prie St. Nicholas 
Centralo 'breikerio, užsidegė 
Petnyczios ryta apie ketvirta 
valanda. Citizen ir Good Ame
rican kompanija ugnagesiai 
pribuvo in trumpa laika ir už
gesino gaisra. Dang'bledies pa
daryta.

— Charles O’Connor, 63 
metu amžiaus, senas drukorius, 
kuris dirbo del Shenandoah . i
Herald, pasimirė Ketverge po 
pįėt, savo namuose, .137 E. Cen
tre ulyl, nuo szirdies ligos. Ve
lionis sirgo per keletą mene
sius. Gimė Mahanojuje. Paliko 
paezia, sunu, du brolius ir ke
turios seserys. Prigulėjo prie 
ŠzV. Kaniko parapijos. Laido
tuves nuvyko Panedelyje.
/' — Berodoj pripuola Szv. 
Lauryno, ir Justino, o Tautine 
šžvente Teisutis. Irta diena: 
1774 metuose pirmutinis Suvie
nytai Valstijų Kongresas susi- 
činko Philadelphia, Pa.

— Ketverge pripuola Szv.! 
Ohesiforo taipgi T a u t i ne 
szvento Vasmone; 1950 m., bu
vęs kareivis Howard B. Unruh, 
pasiutęs, nuszove trylika visai 
nekaltu žmonių mieste Cam
den, N. J.; 1865 m., Vilni'ans■ 
Generali n is: G n her n at or i us

Shenandoah, Pa. — Senas 
a n g 1 i a ka s i s,' A n t a n a s Kelmelis, 
isz Pattersonville kaimelio, nu
mirė Potnvczioi no iiiet savo
namuose, kuris sirgo per tris 
metus nuo dusulio. Atvyko isz 
Lietuvos 1914 metuose. Pasku-

tos Marijos parapijos Ring
town. Paliko savo paezia Jie
va; trys dukterys: Helena,.ipa- 
ti Antano Opanel, isz Shenan
doah; Emilija, pati Chester' 
Kasiniu, Milford, Conn., Blan-j 
ežia, pati Kazimiero Antona- 
viezio, Girard Manor; du sunu:: 
Leonarda ir Antana namie,! 
taipgi keturios anūkus. Lai-, 
dos Seredos ryta, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje Shena
doryje, devinta valanda, kuna 
palaidos in parapijos kapines.

Frackville, Pa.—Petras Kar- 
laviczius, 45 metu senumo, 
angliakasis, isz miesto, likos 
suž’eistas in ranka, laike darbo 
Malio Coal Co., Boston Run.

Szios Szalies Darbininkai 
Daugiau Negu Kas Kitas o o
yra pasiryžę kovoti su Ko- »
monizmu — Jie Dabar Siūlo 
pagelbėt! laisve mylintiems 
žmonėms Savo Pastangose 
nepasiduoti Komunistu ver
gijai — Amerikos Unijos 
Pasiruosziiisios Bet Kokiam 
Pasiaukojimui Kovoje Už 
Laisve ir Demokratija.

Raszo Alex Ross

WILMINGTON, DEL. — 
Trisdeszimts trijų metu am
žiaus keturiu vaiku motina, su 
szautuvu nuszove savo vyra.. 
Jiedu jau seniai nesutiko ir bad

! yiesi už tai kad jis buvo susidė
jęs su svetima moteriszke.

Žmona, Ponie Ethel Mae 
Guffey buvo suimta ir suaresz- 
tuota kai ji pati paszauke poli-, 
cijantus ir pasakė kad ji ka 
tik buvo nuszovus savo vyra.

Jos vyras, trisdeszimts pen
kių metu amžiaus Ira L. Guf
fey buvo nuszautas kai jis mie
gojo lovoje.

Jis savo szeimynele buvo at
sivežęs isz Virginijos 1942 me
tais. Jo žmona ji intarinejo kad 
jis buvo susineszes ir vieszai 
gyveno su svetima moteriszke, 
kuri gyvena in Shipside, Wil
mington. Ji keli menesiai atgal 
norėjo savo vyra suaresztuoti 
už paleistuvavimą, bet teisėjas 
jai paaiszkino kad ji to negali 
teisme tinkamai priparodyti.

Jis sako kad jie niekados 
pirmiau nebuvo vartuojuS ka
rabino, bet kad ji buvo pate- 
myjus kaip jos vyras rengiasi 
medžioklei ir isz jo pasimokino 
kaip szauti isz to medžiokles ... , .
, , . aukszcziausias gyvenimo laips-karabino.

President, United Hatters, 
Cap and Milinery Workers 
International Union.

Gydosi Ashland ligonbuleje. [ 

PORELE PASZAUTAMOTINA NUŽUDĖ
VAIKUS

Paskui Pati Nusižudė

Moteris Su Revolveriu
MILLVILLE, N. J. — Mote

riszke ir taksės draiverys buvo 
paszauti, ir dabar randasi ligo
ninėje pavojingoje padėtyje. 
Policijantai sako kad ežia buvo 
mėginama žmogžudyste ir sa- 
vižudyste.

Trisdeszimts trijų metu Mae ka ju prasisunk imos. Pasiu- 
Robinson, kuri dirba in fabri- tiszku atsispyrimu, mes iszgel-

feodą liszkus
Jie kovojo 

ir darbo isz- 
kovojo Na

il r sziandien 
bandijos ir

(Szis yra vienas isz serijos 
straipsniu, kuriuos raszo žy-i 
minusi Amerikiecziai sanry- 
szyje su “Laiszku isz Ameri
kos” Vajum).

NEW YORK. — Nei viena 
kita grupe Amerikoje yrą t.iek 
daug aukavusi apsaugoti pa
saulio laisve ir palaikyti demo- 
kratiszkas laisves kaip JAV 
(Amerike) organizuoti darbi
ninkai.Jie tai kovai ne tik pa- 
szvenste. visus savo gabumus 
bet darbu ir aukomis prisidėjo 
prie bendro tikslo: kovoti 
priesz Komunizmą.

Szios szalies darbo unijos rū
pinasi savo nariu būkles page
rinimu, nes czionai atsiekta

Kanl’amanas uždraudė Lietu
viams spauda.

J ' . . • -
t—Petnyczioj pripuola Szv. 

Reginos, o Tautines szvento 
Reda; 1950 motuose Nepriklau
somybes Diena Brazilijoje; 
1533 m.., gimė Anglijos Kara
liene Elizabeth Tudor, duktė 
Karaliaus Henriko asztunto, ji 
užėmė sostą savo pus-seseres 
Mares Tudor, ji pasiuntė galin
gą Armada laivyną, per jos ka- 
raliavima atsirado labai daug 
garsiu raszytoju.

— Gerai žinomas barberys,

Vicsz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

į tojus gal nesupranta kodėl ežia 
darbininkai taip veikmingai ir

I nepaliaujamai kovoja, priesz 
j Komunistus. Atsakymas aisz- 
! kus. Žmonijos kovoje priesz 
: visokia beszirdžia ir diktatū
ras darbininkai visada užima 
pirma vieta. Per amžius jie 
kovojo valdovus, 

! ponus ir baronus.
vergu savininkus 

! naudotojus^ Jie
cius ir Fašistus, 
jie' kovoja nauja
pavydala: Komunizmą.

Mes nepasidarome baudžin- 
I inkai todėl kad ji bandė atimti 
musu pilietybes teises. Nepri
pažino žmogaus kilnumo ir atė
mė teisingumą, laisve ir lygybe 
Vienas Amerikos Revoliucijos 
svarbiausiųjų rasztu narsiai 
paskelbei “Mes laikome savai
me aiszkiomis szias tiesas: Vi
si žmones sukurti lygiais, ir 
Kūrėjas suteikė jiems nekurtas 
neliecziamas teises tarp kuriu 
via laisve, gvvvbe, laimes šie- 
kimas!” Komunistai, kaip vi
su amžių beszirdžiais protago
nistai to nepripažysta, pagal ju 
iszrokavima žmones turi atsi
sakyti tu teisiu ir atsiduoti ju 
diktatūros ‘ naujai pavydalai. 
Komunizmas iszplesztu musu 
visas teisės, sunaikintu musu 
tautos laisye.

Komunistai kalba apie lais
ve, bet tikrovėje jie pavergia 
žmones.

Dabar jie kalba apie taika, 
bet ruosziasi karui.

Komunistai negali apgau
dinėti Amerikos Amerikos dar- 

l bininkus, bet jie gali suklaidin
ti kitu krasztu drhininkus karo 
pavargusius kurie gal ir tiki 
kad Komunizmas yra geras da
lykas. Tokiems žmonėms mes 
norime pasakyti kad Amerikos 
darbo judėjimas jiems siūlo

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS :: JUOKAI ::

nis visame pasaulyje. Todėl, 
j szios szalies darbininkai sava- 
noriszkaį kovoja savo priesza: 
Komunizmą! Už visus kitus 
žmones, szioje szalyje, jie pa
žysta priesza: Komunistą! Jis 
žino kokiais slaptais budais 
jis pavojingas ir kaip grasina 
musu laisvei ir gerovei. Szalis 
da nepripažNio Komunizmo 

žiaurumu bet darbininkai žino
jo ju tikslus, motyvus ir veiki
mas. Isz patyrimo juos pažino- daugiau vilties negu tie kurie 
me, nes mes buvome pirma au- norį snnaikinti laisve. U. S.A.

EASTON, PA. — James W. 
Liebermann, trisdeszimts pen
kių metu amžiaus darbininkas 
parėjo isz darbo asztunta va
landa isz ryto ir rado savo vai- 
kuczius pasmaugtus ir savo 
žmona bemirsztanczia. Jo žmo
na, trisdeszimts penkių metu ka ir Raymond Camp, dvide- bojome savo unijas, jiems ne- 
amžiaus Dorothy už keliu mi- 
nueziu pasimirė.

Policijos daktaras David 
Bachman sako kad Ponia Do- 
rothy Liebermann nužudė du 
vaikucziu ir paskui pati nusi
žudė. Ji paliko kelis rasztelius, 
pasiaiszkindama kodėl ji taip 
padare.

Ji jau keli menesiai kaip ne- 
sveikavo ir buvo labai susiru-

žiaurus ir be svarbiausnmu, vi
sur apsilenkiąs su teisybe, pra
varyti savo tikslą jie nieko ne
paiso. Komunistai yra pasida- 
dave szetimai jiegai kuri visais 
budais bando sunaikinti musu!

Slaptas Agentas

Ponia Mary Markwood, 
isz Chesterbrook, Virginia, 
szeszis metus priklausė prie 
Komunistu Partijos Ameri
koje. Ji slaptomis dirbo del- 
FBI slaptos policijos ir daži- 
nojo daug apie Komunistus. 
Ji dabar Senato Komisijai 
daug ka papasakoja apie 
Komunistu veikimus ir isz- 
duoda daug žmonių, kurie 
slaptomis priguli ar prigulė
jo prie Komunistu Partijos.

Darbo Unija jau atidengė Ko
munistu darbo fronto. The 
World Federation of Trade 
Unions melus. Mes padejom 
insteigti International Confe
deration of Free Trade Unions, 
kad padėti visiems darbinin
kams ju kovoje už laisve ir ge
resne sueziedimas būkle. Mes 
atidengem vergijos baisumus, 
kuriuos Sovietu Rusija paty- 
riavo su valdžios valdojimu 
uniju pagelba. Mes inrodem 
kaip darbininkai Czekoslova- 
kijoj, Lenkijoj ir visose Sovie
tu pavergtuose krasztuoke yra

ežios. Jis tuo sykiu vijosi Pane
le Mae Robinson, kuri važiavo 
in kita takse su kokiu kitu vy
ru.

VĖL TUSZTI •
INTARIMAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kaisztu visai nei nepaiso, nes 
jis dabar gerai žino 
Komunistai nori ' 
derybas del paliaubų.

szimts asztuoniu metu amžiaus pasidavėme, ir tada mes supra- 
takses draiverys buvo surasti tome koks tas įprieszas yra 
prie Paneles Mae Robinson 
kambario, pavojingai sužeisti.

Draiverys vos galėjo polici- 
jantams pasakyti: “Ji taip pa
dare.”

Jiedu jau per kuri laika ne
sutiko ir bariesi. Tik diena Laisve ir Demokratija.
priesz tai taksės draiverys! Keista, kad Amerikoje, ne 
Raymond Camp buvo suaresz- kapitalistai ir turtingesnieji 
tuotas už tai kad jis pravažia- žmones prieszinasi Komuni- 
vo rauduona szviesa ant uly- zumi, bet darbininkai, kuriu

vardu Komunistai kalba. Pran- isznaudojami Komunistą val- 
naszai savo vieszpatystė nebu- domosios kliase.
vo taip atskirti kaip Komunis
tai buvo atskirti darbo eilese, 
bet aiszku, kad pranaszai nie
kada nebuvo tokie melagingi 
ir niekad jiefikietavo darbo 
tikslus perstatomus ir troszki- 
mus kaip kad Komunistai pa
dare. Suvien. Valstijų Komu
nistai nekovojo kapitalistus ar
ba darbo isznaudotojus. Ir

i, kad tie jiems nerūpėjo taip vadinama 
vėl pradėti buržuazine kliase, ju intekmin- 

giausi rėmėjai, agentai ir szni- 
pai įpriklause vidutinėj kliasej,

— Kantrumas — karti žo- “Nedakepti” svyruojanezio 
lele. proto progresyviai ir nesubren

do kolegijų jaunieji. Kovoje 
priesz Komunizmą darbinin
kas buvo pirmoje eileje. Ama
tu unijos buvo pirnios pripa
žinti Koinunizmo pavoju. Or
ga u i z u o t ie j i d a r b i n in k a i y ra 
vienintele grupe Amerikiecziu, 
kurie Komunistus pažysta ir 
pasiryžę juos kovoti.

Kitu szaliu darbininkai ku
rie truputi paveikti Komunistu

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ’’

i
Jo kelione po svietą ir liūdimas

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Mes visais 
pagelbesime savo brolius ir se
ses užsien y j e atsispirti 
priesz Komunizmo insigaleji- 
ma tose szalyse, kurios yra,lais
vos ir nepriklausomos, ir mes 
padėsim tiems, kurie yra So
vietu priespaudoj pergalėti be- 
szirdžius, kankintojai, kurie 
juos yra prislėgė.

Savo žmonėms ir savo drau
gams ir bendradarbiams mes 
sakome “Turėkite vilties; ne
pasiduokit!” Mes žinome ka 
Komunistai yra jums padare iri 
k a m un is gal i pa d a r y t i. A les 
gerai pažystam ju šunybes! 
Mes su jais kovojom savo orga
nizacijose ir juos pergalejom. 
Nežiūrint kiek isz musu bus 
rei kalaujama pąsiszventimo, 
mes.pasiryžę kovoti priesz juos 
ligi Komunistu a p g a vyst e, 
kankinima ir vergija yra pa- 
szalinta isz pasaulio. —C.

— Szirdis ant liežuvio ne
reikia neszioti. -

Apie Rugsėjo (Sept.) 4 die
na laivu “General Taylor” in 
New Orleaną ir apie Rugsėjo 8 
d., in New Yorka atvyksta szie 
Lietuviai Tremtiniai:

NEW ORLEANS:
Ret Įkiš: Karolis, Uršule, Ja-Į 

nina, Justinas, Birute, ir Danu-į 
te-U. in Roswell, N. Mexico.

NEW YORK:
Balczeris: Edvinas, Emilija, 

Edita, Ramuto, in Chicago, Ill. 
— Baltūsis: Valerija, Alton-į 
sas, Genovaite, Vilija, St. Char-1 
les, 111. — Huff: Johann, Em- i 
ma, Edmund, Hortha, Almont,. 
Mich. — Klug: Gustav, Anui, 
Monika, Richmond Hill, L. L, 
N. Y. — Langas: Elena, Irena,1 
in Chicago, Ill. — Milewski: 
August-E., Elvira-L, Karin-J,
in Philadelphia, Pa. — Pulo
kas: Jonas, Monika, Ridge-i 
ville,lnd.— Sūnaitis; Anta
nas, Bridgeport, Conn. — Vaiš
vilas; Emilis, Chariton, Iowa.

NEW YORK. — Apie 1951 
m., Rugsėjo (Sept.) 4 diena lai
vu ‘‘General Langfitl” at-l 
vyksta in New Yorka szie Lie-! 

tuviai Tremtiniai:
Barkovskis: Nikolojus, New 

York, N. Y. -— Bernotas; Pau
lina, Aldona, Chicago, III. —. 
Bud e j us1; S t a n i si o v as, Uh ic a go, 
111. — Budrys: Stase, Ignas, in 
Chicago, 111. — Czernius: Juo
zas, Lawrence, Mass. — Horn: 
Teodor, Raisa, Elizabeth, N.I 
J. — Bril ringer: Alexander, 
Helene, Otto, Erwin, Cincinna
ti, Ohio. — Ilvastkovs: Malvi
na, Lamarie, Wyo. — Kairys: 
Juozas, Elfriede, in Detroit,!
Mieli. — Kuršius: Ernestas, in 
S. Boston, Mass. — Naujokas: 
Povilas, Albina, Karolis, Povi
las, Keistutis, Chicago, Ill. —; 
Pacauskas; Elena, Danute, Irę ! 
na, Kankakee, Ill. — Powilat: 
Martha, vKrwid, Wanda, Chica
go, III. —Stanaitis; Pranas, B.,! 
Violeta, Vida-Violeta, Brook
lyn, N. Y. — Švabas: Anasta- 
sia^ Baltimore, Aid. — Vyš
niauskaite: Ona, Omaha, Nebr., , . .. - , .. I
— Žilionis: Petras, Galia, Egle 
in Fan wood, N. J.

'B ALF Contras, 
y • ' ———,

Jaunas gydytojas, dakta
ras in jauna mergina: Ar 
nuo seniai skauda szirdi?

Mergina — Nuo to laiko, 
nuo kada pažinau poną dak
tarai

“Talmudo Paslaptys” 
. . . Apie . . . r-- 

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Kaip Vienas Kalba 
Merginas

Mergina 15 metu ir 17 me
tu, tai jaunas vynas, ka vos 
pradeda putot. 18 m., 19 m., 
ir 20 m., szampanu. Nuo 20 
iki 25-to meto tai vyrias isz- 
sistovejas. 25-to iki 35-to tai 
arbata su araku, tiktai reike 
paszildint, kad butu gardu. 
Nuo 35-to iki 40 tai giria isz 
obuoliu. Nuo 40 iki 45 stojeM 
iszrugms.

— Ar tu žinai Jevute, jog 
asz tave teip myliu ir isz tos 
meiles suvalgyczia.

— Suvalgyk tu szuni ne
mane. Žiūrėkis tu jo! Lyg 
asz del jo deszra.

Kardinolas Sapicha 
Trigubas 
Kunigaiksztis

Mire. Sapieha, Kunigaiksztis 
Bažnyczios,

Ka ir Lietuviu buvo didiku... 
Laikuos’ kol buvo pas mus 

žinezios, 
Kol krikszczionybe dar 

neinvyko,..

Todėl, pagerbkim ir męs ta 
Vyra, ’ 

Taip, kaip kas moka ir 
supranta:

Malda, ar kalba, plunksna, ar 
lyra...

Nes ir jo duszia yra szventa!

Randas danguje prie sosto 
Dievo,

Kur skamba nuolat giesme: 
Hosana!

Ir, Aleliuja! Tuo tartum 
Tęva, 

Jau ir Sapieha liaupsina Ana.

Prie to, nors kape jau jis ir

Skambės jo vardas—ta visi 
žino,

Ir tiki visi ne tiktai tūli, 
Nes yr’ Sapieha ir nemirtum.;.

—K. V.

j L. TRASKAUSKAS: * . . * 
: lietuvTszkas : 
i GRABORIUS* *
* Laidoja Kunus Numirėliu. J 
J Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu *

Vestuvių Ir Kitokiams j 
J :: Reikalams *

* _______ *
* 535 WEST CENTRE STREET *
* Telefoną* Nr. 78 *
* MAHANOY CITY, PENNA. J.
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