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Lakunu Sztabas Pralai
mėjo; Prezidento

Virszus
WASHINGTON, D. C. — 

Kongresas, kur randasi dau
guma Republikonu užtarė Pre
zidento Dwight Eisenhowerio 
pasiulinima ir nukirto, sumaži
no Lakunu Sztabo iszlaidas net 
ant penkių bilijonu doleriu per 
ateinanezius dvylika menesiu.

Paskui Kongresas priėmė 
byla paskirti $34,434,000,000 
del kraszto apsaugos ir apsi
ginklavimo.

Demokratai buvo reikalave 
kad Laivyno Sztabui butu su
gražinta tie pinigai kurie buvo 
nuo j u atkirsti Eisenhowerio 
Administracijos. Eisenhower - 
iš buvo pasiulines sumažinti 
Lakunu iszlaidas ant $1,175,- 
000,000.

Lakunu Sztabas baisiai prie- 
szinosi, ir dėjo visas pastangas 
priversti Prezidentą Eisenho- 
weri atszaukti ta byla, bet 
jiems nepasiseke.

Czia gal pirmutine Preziden
to Eisenhowerio pergale Kon
grese. Dabar reikes palaukti 
ir pažiūrėti kaip Senatas atsi
lieps.

Isz viso, Prezidentas Eisen- 
howeris tikisi net szeszi bilijo
nu doleriu mažiau iszleisti at- 
einaneziais metais, negu buvęs 
Prezidentas Harry Trumanas 
buvo paskyręs.

LAIVAS SUSPROGO

Keturiolika Sužeista
TEMPERANCEVILLE, V. 

Mažas laivas užsidegė ir su
sprogo in Chesapeake ingula, 
prie Maryland valstijos kran
to. Keturiolika darbininku bu
vo sužeista tame susprogime.

Trys isz sužeistųjų buvo la
bai pavojingai sužeisti ir buvo 
nuveszti in Marinu ligonine, in 
Norfolk, Virginia. O keturi 
kiti buvo paleisti, kaipo sveiki.

BALDU FABRIKAS 
UŽSIDEGĖ

Du Szimtai Szeimynu 
Iszbego Isz Savo Namu

PHILADELPHIA, PA. — 
Gaisras isztiko baldu, furnisziu 
fabriką ant antros ulyczios 
prie Thompson ulyczios. Isz- 
rode kad visas skvieras, blokas i 
namu užsidegs pirm negu ug
niagesiai pribuvo.

Daug kaip du szimtai szei-' 
mynu iszbego isz savo namu 
kai tas fabrikas užsidegė. Ug
niagesiai kitas trisdeszimts I

Draugai Atsivėsina

Septynių menesiu mažute 
Mare Frances Morgan, isz 
Pittsburgh, Pa., pasidalina 
szaltu vandeniu su savo

Rusijos Tankos In Lenkija
Skubinasi Atstatyti 

Tvarka
BELYNAS, VOKIETIJA.— 

Rusikiai visu greitumu pasiun
tė kariszkas tankas in rytus 
skersai Vokietija, kad “palai
kytu tvarku Lenkijoje.’’

Amerikos oficialis laikrasz- 
tis “Neue Zeitung’’ raszo kad 
“apie septyni szimtai kariszku 
tanku buvo pasiunsta in Berly
ną numalszinti tenai sukilėlius, 
darbininkus ana menesi. Da
bar tos tankos yra pasiunstos 
in Lenkija numalszinti Lenkus 
prie rubežiaus.

Eina gandai, kad kai Lenkai 
iszgirdo apie sukilimus Berly
ne ir Rytu Vokietijoje, jie teip- 
gi sukilo priesz savo valdovus.

Ateina žinios kad Lenkai 
yra sukilę priesz Sovietus in 
szeszis ar septynis miestus kad 

penkias szeimynas privertė isz-' 
sikraustyti isz savo namu del ! 
apsaugos.

Szitas gaisras yra ketvirtas į 
in mažiau kaip sanvaite Phila- 
delphijos mieste, ir policijantai 
spėja kad koks protiszkai szu- 
ketas žmogus gal visus szitus i 
gaisrus tyczia uždege.

Ugniagesiai spėja kad tas 
fabrikas buvo padegtas keletą 
valandų pirm negu gaisras bu
vo užtiktas. Visas fabrikas jau 
buvo liepsnų apsuptas kai su- 
sietka patelefonavo ugniage
siams apie vidurnakti.

Fabriko intaisyti pabūklai 
del gaisro prabilo ir Ponia Lil
lian Ewerth iszgirdo ta tu gaiš- J 
ro pabūklu staugimą. Ji iszbe-! 
go ant ulyczios, pradėjo spiegti 
“Gaisras! Gaisras!’’ Kiti su-1 
s ledai ja iszgirdo ir paszauke 
ugniagesius.

Bet kai ugniagesiai pribuvo 
tai gaisras jau buvo apsupęs 
visa ta fabriką ir jau buvo pa
vojaus kad visi namai tame 
bloke užsidegs. Ugniagesiai 
per kelias valandas darbavuo- 
si kol jie ta gaisra numalszino, 
užgesino. x

^Pirkie U. S. Bonus! 

draugu, szuniu Jiggs. Ji ro
dos visai nepaiso kad tas jos 
szunytis gali ir visa vandeni 
iszlakti ir palikti ja sausa.

jie yra suardė kelis geležinke
lius ir insilauže in daug Komu
nistu vedamu sztoru, kur buvo 
parduodama maistas vien tik 
Sovietu valdovams ir virszin- 
inkams.

Žinios isz Lenkijos požemino 
ateina kad Sovietai dabar yra 
nustatė mirties rubežiu Lenki
joje, kuris yra apie trijų tuks- 

i taneziu mastu platumo. Czia 
visi miszkai buvo iszkirsti, ir 
czia Sovietai yra pastate savo 
sargyba ir turi žvieriszkus szu- 
nis, kurie sudraskytu visus ku
rie stengtųsi skersai szita mir
ties rubežiu pereiti.

Tie kuriems pasiseka pabėg
ti dabar pranesza kad Sovietai 
žudo daug žmonių, kad kitus 
iszgazdintu. Jie sako kad dau
giau kaip penkios deszimts 
tukstaneziu buvo suaresztuota 
per kelias dienas.

LAIVYNO ERO-
PLANAS DINGO

Ant Jo Buvo Dvylika 
Jurininku

_ t

KODIAK, ALASKA. — 
Dvieju inžinu Laivyno sargy
bos eroplanas dingo su dvylika 
vyru. Jis dingo kur nors in 
Bering juras neotli nuo Adak, 
Aleutian Salose.

Už keliu valandų kiti laivy
no eroplanai užtiko aliejaus 
demes ant juru, maru netoli tos 
vietos kur tas eroplanas nukri
to. Paskui jie surado liekanas 
kaip viena sparna ir viena rata 
to eroplano. netoli tos vietos.

To eroplano lakūnas per ra
diją buvo praneszas apie de
vinta valanda isz ryto kad vie
nas jo eroplano inžinas užgeso 
ir kad jis stengiasi nusileisti 
ant mariu. Tuo laiku buvo 
tirsztos miglos. Nebuvo galima 
matyti toliau kaip penkios de
szimts pėdu. Lakūnas buvo 
praneszes kad jis tuo laiku ran
dasi netoli Great Sitkin Salos, 
apie trisdeszimts myliu in 
sziaure nuo Adak ir apie tūks
tanti myliu nuo Kodiak.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SZPIEGAS GAVO 7 
METUS

■

Iii Kalėjimu
REGENSBURG, VOK. — 

Keturios deszimts trijų metu 
amžiaus Herbert Gold, Vokie
tis, buvo teismo nuteistas ant 
septynių metu in kalėjimą. Jis. 
buvo szpiegas del Komunis- 

j tiszkos Czekoslovakijos. Jo 
žmona buvo nuteistas ant dvie
ju metu in kalėjimą, bet teisė
jas paskui atidėjo jos pasmer- j 
kima, kol ji gales savo reikalus 
susitvarkyti ir rasti vieta jų
dviejų diem vaikucziam.

Jiedu Amerikos kariszkame 
teisme pripsipažino kad jie bu
vo papirkti iszduoti svarbias 
žinias isz Vokietijos Komunis
tams Czekoslovakijoje.

MOTINA INTARTA

Vairavo Automobiliu 
Savo Sunui 

Razbaininkui 
■•------- -

OKLAHOMA CITY, OKLA. 
— Keturios deszimts penkių 
metu amžiaus motina yra FBI 
policijos intarta kad ji vairavo 
automobiliu su kuriuo jos sū
nūs pabėgo kai jis pasivogė 
$7,745.00 isz Anadarko bankos 
Birželio dvideszimts ketvirta 
diena.

Ponia Hazel Stephens isz 
Arnett buvo patraukta in teis
mą už tai kad ji padėjo savo 
sunui, dvideszimts trijų metu 
amžiaus June Hayward Step
hens pabėgti kai jis ta banka 
apvogė.

Teipgi panasziai yra intarta 
dvideszimts metu amžiaus Pa
nele Nora E. Connor, isz Kiowa ' 
miesto, Indijonka, ir to jauno į 
vagies drauge “Giri Frenta,” 
kuri teipgi jam padėjo ta va- ( 
gystes darba atlikti.

Szitas J. H. Stephens ka tik 
buvo paleistas isz kalėjimo, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

“JET” EROPLANAS 
NUKRITO

4 Amerikiccziai Žuvo 
Anglijoje

_________________

FAIRFORD, ANGLIJA. —! 
Amerikos bombneszis B-47 su
dužo, kai jis leidosi žemyn ant' 
Upper Heyford, in Oxforshire. 
Keturi Amerikiccziai žuvo toje 
nelaimėje.

Szitas bombneszis, kuris yra 
intaisytas veszti kad ir di
džiausia atomine bomba, besi- 
leisda.mas ant žemes užkliuvo 
už geležinkelio biegiu, reiliu, 
apie viena myle nuo vietos 
kur jam reikėjo nusileisti, užsi
degė ir susprogo.

Trys lakūnai buvo užmuszti I 
ir ketvirtas kareivis, kuris bu
vo su jais iszvažiaves tik pasi- 
važinete teipgi žuvo.

KARALAITES
DRAUGAS

ISZTREMTAS?

Augsztas Karininkas 
Paskirtas In Brussels

LONDON, ANGLIJA. — 
Valdžios virszininkai paskelbė 
kad Kapitonas Pet. Townsend, 
gražus ir jaunas Lakunu Szta
bo Kapitonas yra gavės insa- 
kyma isz Lakunu Sztabo užim
ti nauja vadovybes vieta in 
Anglijos Ambasada, in Brus
sels, toli nuo Anglijos sostines. 
Jis szita savo nauja vieta turi 
užimti dviem dienom priesz 
Karalaites Margaritos sugry- 
žima isz Afrikos.

Szitas puikus karininkas yra 
divorsuotas. Jis yra szeszioli- 
ka metu senesnis už Karalaite 
Margarita.

Po visa sostine eina gandai, 
kad jiedu yra insimyleje. Net 
ir laikraszcziai pradėjo kukž- 
deti apie susituoktuves,

Trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus karininkas Townsend 
yra geras ir artimas karalisz- 
kos szeimynos draugas. Jis j 
daug kartu palydėdavo Kara
laite Margarita in koncertus, 
szokius ir visokius iszvažiavi-I 
mus ar iszejimus. Jis ir dabar 
yra iszvažiaves su Karaliena; 
Elzbieta kaipo jos sargu vadas 
in Airija.

Kai kurie virszininkai palo- 
ciuje sako kad Kapitono Town 
send paskyrimas in Brussels, 
gal nėra isztremimas, bet gali 
Luti karaiiszkos szeimynos pri- 
rengimas jam augsztesnes vie-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AIRISZIAI IR ANG
LIJOS KARALIENE

“Savotiszkai” Priėmė 
Karaliene Elzbieta
BELFAST, SZIAURE AI- 

RIJA. — Airisziai tautininkai, 
karsztuoliai, norėdami pa- 
reikszti savo nepasitenkinimą 
su Anglijos Karaliene Elzbieta 
kuri ir ju kraszta valdo, su
sprogdino geležinkelio tilta, ir 
paskui sustabdė elektros fabri
kus, kad viso miesto szviesos 
užgeso.

Valdžios ir miesto valdžia 
paskyrė beveik visus savo po- 
licijantus palaikyti tvarka, kai 
Karaliene tenai buvo atsilan
kiusi.

Kai Karaliene iszvažiavo tai 
pirm jos traukini važiavo poli
cijos traukinys su szeszios de
szimts policijantu, kad nieko 
panaszaus vėl neatsitiktu.

Karsztuoliai Tautininkai Ai
risziai dar vis prieszinasi Ang
lijos valdžiai ir prie kiekvienos 
progos parodo savo ta nepasi
tenkinimą.

Ta neapykanta eina isz pra
eities, kada Anglija buvo pa
siuntus savo vaiska numalszin
ti Airiszius.

Bolszeviku Žodžiai Ir Darbai
Liudiszkuosius Birželio 

Invykius Minint
Lietuvos SSSR santykiai 

priesz kara buvo pagrysti pir
moje eileje 1920 m., Liepos 12 
d., Maskvoje pasiraszyta Tai
kos Sutartimi ir 1926 m., Rug
sėjo 28 d., sudaryta Nepuolimo 
Sutartimi.

1935 m., Liepos 12 d., minint 
Taikos Sutarties 15-aja sukak
ti, SSSR užsienio reikalu ko
misaras Litvinovas pareiszke 
Lietuvos atstovams:

“Man labai malonu, mielas 
pone ministeri, kad galiu pri
imti tiek Tamsta asmeniszkai, 
tiek Lietuvos delegacijos na
rius ir kartu atszvensti .musu 
tarpvalstybines taikos sutar
ties 15 metu sukakti. Szita su- I 
tartis nebuvo vien oficialiu 
SSSR ir Lietuvos valstybių 
dipliomatiniu santykiu pra-, 
džia, bet kartu ir pradžia drau- 
giszku santykiu, kurie per vi
sus 15 metu nebuvo sudrumsti. 
Daugiau dar, szitie santykiai 
kasmet tvirtėjo ir darėsi vis 
tampresni. ’ ’

1934 m., Balandžio 4 d., dar 
neiszejus Nepuolimo Suterties 
terminui, Sovietu Vyriausybe 
pasiūlė Lietuvos Vyriausybei 
ja pratęsti dar 10-cziai metu. 
Ta proga tas pats Litvinovas 
szitaip pasisakė:

“Ponai Atstovai! Sziandien 
mes gvildename sutartis, ku
rios pasibaigs tik po pusantrų 
metu. Vekselio, kurio terminas 
dar nesuejo, iszpirkimas inro- 
do tiek gera jo davėjo valia, 
tiek ir jo gera pinigine būkle. 
Musu atveju patys teisybes by-Į 
loja, jog musu vyriausybes, no
rėdamos parodyti savo gera 
valia ir didele taikom meile, jau 
dabar gerokai isz anksto rūpi
nasi dar nesuejusiais termi

Penkios Kartos

Penkios szios szeimynos 
kartos pirmaji syki suėjo in 
Monterey Park Californijo- 
je. Isz kaires in deszine: Po
nia Alice Bishop, jos duktė, 
Ponia Marie Cornell, jos 
anūke Ruth Howard ir jos 
anūkes duktė Ruth Howard 

nais. Tai patvirtina kad ir tas 
punktualumas, su kuriuo buvo 
atsakyta in Sovietu vyriausy
bes pradinia ir kuris diplioma- 
tijos istorijoje neturi sau ly
gaus pavyzdžio. Vos mes Kovo 
20 d., pasiūlėm Jusu vyriausy
bėms prailginti sutartis, tuoj 
po keliu dienu Jusu vyriausy
bes atsake, ir tai nuoszirdžiu, 
besanlyginiu ir tikru budu. 
Sziandien, suėjus vos porai 
sanvaieziu, sutvarkyta jau ir 
tikrieji reikalo puse. Mes norė
jome Jums pasiūlyti sutartis 
prailginti neterminuotai. Vie
nok terminu nenustatymas 
mums pasirodė atskira gyvu
me pradejima. Kad ir kaip ten 
bebutu, vienok pasaulis turi 
žinoti, jog musu pasiūlymas 
nėra termininis, jog jis buvo 
sudarytas neatsitiktiniu ap
linkybių vereziamas, bet kad 
tai yra iszraszka pastovioj ir 
nieku neaprėžtos taikos politi
kos, kurios pagrindus sudaro 
iszlaikymas nepriklausomu tu 
jaunu valstybių,kurioms z Jus 
czia atstovaujate.’’ .

1939 m., Spalio 10 d., Mask
voje pasiraszytos Sutarties 
apie Vilniaus miesto ir jo sri
ties perdavima Lietuvos Res
publikai ir apie savitarpio pa- 
gelba VII straipsnis skelbė:

‘ ‘ Szios Sutarties taikymas 
jokiu atsitikimu neprivalo pa
liesti Susitariancziu Szaliu su
vereniniu teisiu, tinkamai .ju 
konstitucines santvarkos, ju 
ekonomines ir socialines veiki- 
mos, karines ju .organizacijos 
ir, bendrai įkalbant, nesikiszi- 
mo in vidaus reikalus dėsnio.”

O SSSR užsienio reikalu ko
misaras V. Molotovas viesza- 
me Vyriausiojo Sovieto posė
dyje 1939 m., Spalio 31 d., pa- 
siaiszkindamas su visomis tri
mis Pabaltijo Respublikomis

(Tasa Ant 4 Puslapio) 

ir jos anūkes anūke Ponia 
Joyce Prizler, kuri ant keliu 
laiko savo sūneli Raymond 
Clark Prizler. Ponia Bishop 
didžiuojasi kad ji yra asz- 
tuonios deszimts trijų metu 
jauna.

□ o a
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Kas Girdėt
Albuquerque mieste, New 

Mexico, yra instatymas kad vi
si jauni turi 'būtie namie po 
devintos valandos vakare. Po
licija užtiko dvylikos metu 
vai-ka apie dvylikta valanda 
nakczia prie saliuno duriu. Po 
licijantai ta vaika nuvedė in 
teismo ofisą. Tas dvylikos me
tu vaikas teigėjui Edwin L. 
Swope pasiaiszkino kad jis te
nai buvo nuėjės parsivesti savo 
motina isz to saliuno. Teisėjas 
jam dovanojo.

Generolas Maxwell D. Tay
lor, Amerikos Asztuntos Armi
jos komandorius sako: “Pa
liaubos tai ne taika. Mes turi
me būti vis prisirengė sutikti 
ta pati priesz a kad ir per pa
liaubas. ’ ’

rio, kad jis tiek mažai darbu ir 
sziltu vietų parūpina savo rė
mėjams. Labai daug geru ir 
sziltu vietų turi Demokratai, 
nes buvęs Prez. Trumanas vi
sas tas vietas padare valdisz- 
kas isz kuriu Politika, negali 
tuos darbininkus pravaryti.

■ • • ’
Iszrodo kad pacztas pa

brangs: reikes ketiniu centu 
del paprasto laiszko. “Ir kal
tuos daugiau laikraszczius isz- 
siuntineti!”

Jeigu ir bus kokios paliau
bos Korėjoje, per daug nesi- 
džiaugkite. Musu kareiviai tu
rės tenai pasilikti mažiausia 
nors meta po to laiko kada tos 
paliaubos bus nutartos.

Atstatyti Korėja reikes bili
jonu doleriu. Ir beveik visi tie 
pinigai turės pareiti isz Ame- 
rikiecziu.

NEDARBO
’ APDRAUDOS

SURĖDYMAS

Yugosla vi jo s P r e z iden tas 
Tito sako kad Rusija dabar 
jam gerinasi, 'bet jis niekados 
negales pasitikėti nei ant Ru
sijos nei ant Sovietu.

Pietų Korėjos Prezidentas 
Sygman Rhee sako: “Jei kas 
žino kada ar kur kas 'buvo nu
tarta ir padaryta per Politisz- 
kus susirinkimus su Sovietas, 
tai asz noriu žinoti. ’ ’

Konferencija Bermudoje kai 
ji i n vyks, mažai ka gero mums 
atnesz, nes Anglija su Prancū
zija atžagariai nusistatys 
priesz mus ir mus nubalsuos 
ant kiekvieno klausimo.

Anglija per Minister! Wins
ton Churcbilli pareikalaus kad 
Komunistiszka Kinija butu 
priimta, ir pripažinta Tautu 
San j u ngoje ir Amerika turės 
nusileisti ir sutikti.

Pietų Korėjos Konsulas, 
Yung Han Choo, San Francis
co mieste yra pastebėjęs. Kas- 
link paliaubų ar taikos Korė
joje, Amerikos valdžia su vi
sais pasitarė,'bet užmirszo apie 
tai pasakyti Korėjos žmonėms.

' • •
Vienas klebonas savo para- 

pijiecziams patarė: “Kodėl 
jus nors viena valanda nepra
leidžia te įba'žniyiczioje del de- 
szimts ar dvylika valandų ku
rias jus paržiopsojate žiūrėda
mi in televizija.”

" • ■ ' ■
Milijonierka Ponia Perle 

Mesta, buvusi Amerikos Am- 
basadorka, dabar atvyko in 
Rusija kur ji sako ji surengs 
puosznias vakaruszkas. Bet ji 
sako kad ji mistiną kad Ameri
kos Ambasada jai uždraus ir 
vistiek Ruskiai, Sovietai neisz- 
drys'tu atsilankyti.

■ • • — I
Policijantas Leonardas Kaz

lauskas su dvejais kitais poli- 
cijautais, in Calumet City, Illi
nois, per radija gavo insiakyma 
važiuoti in viena salimui, kur 
keli vagiai 'buvo pasirodė ir 
reikalavo isz visu ju pinigus. 
Jie suaresztavo du vagiu ir 
pradėjo jieszkoti treczio.

Policijantas Kazlauskas, su 
atprovintu revolveriu, užėjo 
ant virszaus ir isz po lovos isz- 
trauke ta treczia razlbaininka, 
“savo broli.”

Pypkes Durnai

Sugryžkit, Kūdikystes
Jausmai

In High Point, North Caro
lina valstijoje, devyniolikos 
metu amžiaus D. E. Martin 'bu
vo teismo surastas kaltas už 
vagy ste. Teisėjas jam davė pa
sirinkti ar jis nori padaryti 
blaivybes prisieta del trijų 
metu, ar eiti in kalėjimą del 
vienu metu. Jis, biski padūmo
jęs, pagalvojęs pasirinko ka
lėjimą del visu metu.

Italijonai dabar turi nauja 
traukini, kuris važiuoja grei- 
cziau negu szimta myliu in va
landa.

Repu'blikonai dabar pyksta 
ant Prez. Dwight Eisen ho we-

Atsimenu, kaip mažute 
Vakare saldžiai migdino; 
Pakilus ryte saulute 
Meiliai isz miego budino. 
Varpams bažnyczioj sugaudus, 
Skubausi kalbėt maldele, 
Karsztai, ant keliu priklaupus, 
Kad pagarbint Visagali. 
Skausmas buvo nežinomas, 
Tik džiaugiausi, kur gražu; 
Broliu-vientaucziu liūdėjimas 
Buvo visai svetimu.
Ju dejavimo atbalsiai 
Saldu juoką manyj dare, 
Graudžiu ju aszaru laszai 
Manyj pagailos netvere. 
Nesupratau kam dūsavo 
Meili sena žilgalvele, 
Kodėl taip jautriai dainavo 
Geltonplauke seserele. 
Ko liūdėjo taip brolelis, 
Bėruosius žirgelius szerdams, 
Aimanavo ko tėvelis, 
Rytais sūneli bekeldams. 
Kodėl tas mokinys slėpės 
Giliai avižų sziauduosna, 
Kam žandaras ji atradęs 
Žiauriai kauste retežiuosna. 
Viskas rodės tiktai žaislas, 
Baisaus nieko nesimatė, 
Ka sukelt toks gali vaizdas, 
Mane sziurpuliai nekrate. 
Rodes tik, kad laime viena 
Esti, tarp žmonių bujoja, 
Visi valgo, miega kasdiena, 
Ko jiems dar daugiau stokuoja 
Tik vėliaus asz ta iszvydau 
Pamacziau kas aplink dares, 
Neramu man taipgi buvo 
Priesz skriaudėjus kersztas 

tvėrės.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKI!!

NEW YORK. — Daugelis ži
no, kad “Social Security” Ak
tas užtikrina senatvės ir szei- 
mynos naszlaicziu aipdrauda 
daibininkams, kuriu darbai 
szio akto yra liecziami ir isz 
kuriu algos yra iszskaitoma 
szios Apdraudos Fonda. Vie
nok, daug mažiau kas žino, 
kad tikrumoje tas pats Aktas 
insteige dabartine Nedarbo 
Apdraudos Surėdymą, nors in 
szi fondą moka tik darbdaviai 
(iszskyrus Alabamos ir New 
Jersey valstybes, kur damoka 
ir darbininkai). Tildomu kad 
szios paszclpos buna iszmoka- 
mos ne federalines vyriausybes 
instaigu, bet valstybių Darbo 
instaigu; kurios randasi viso
se 48 valstybėse, ne taip kaip> 
senatvės ir naszlaicziu pensi
jos, kurias iszmoka, juk fede
ralinė vyriausybe. ■

Nors Darbo biržų tarnyba 
beveik visose valstybėse yra 
tapati, kiekviena valstybe, in- 
skaitant Alaska, Hawaii ir Co- 
lumlbijos Distrikta turį savuo
sius nuostatus, kurie papildo 
nedarbo apdraudos instatyma 
ir vykdo savaja programa. Pa- 
szelpu dydis, paszelpu iszdavi- 
mo laikas, administratyve 
tvarka ir tinkamumas paszel- 
pai gauti yra skirtingas beveik 
visose valstybėse. Vienok vis
tiek visos valstybes privalo su
siderinti su tam tikrais federa
linės vyriausybe instatymais, 
nes ji. apmoka sziu programų 
administracijos iszlaidas, in- 
skaitant vieszuju darbo pa
klausos instaigu ’iszlaikyma. .

Programa veikia sziuo budu. 
Kiekviena valstybe turi nedar
bo apdraudos mokesezio iiišta- 
tyma, kuris nusako kokio didu
mo fondas turi but i sudaromas 
isz darbdaviu mokešeziu. Su
rinkti mokeseziai, kiekvienos 
valstybes atskira san.s k ai t a su
plaukia in Fedcralini Rezervo 
Fonda. Isz jo kiekviena- valsty
be ir iszreikalauja apdraudai

Price $2.30 Slate poinl ‘ty,e
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SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

reikalingas iszmoketi sumas. 
Kiekvienos valstybes instaty- 
ma.s pažymi, jog szitokia ap
drauda mokama tik laikinai 
darbo netekusiems asmeninis, 
kurie uoliai jieszko kito darbo. 
(Paskutiniu laiku nedarbas1 
yra tiek sumažėjęs’, jog valsty
bių nedarbo apdraudos rezer
vai yra nepaprastai iszauge. 
Praėjusi Gruodžio Dec. menesi 
fondas turėjo 8 miliardus 400 
milijonu doleriu).

Fedcraliniai ir valstybiniai 
nedarbo apdraudos in statymai 
globoja prekybos ir pramones 
darbininkus, kuriu darbdaviai 
užlaiko stambesne samdomąja 
jiega. Daugelis valstybių ne- 
globoja mažu bendrovių su vie
nu, dviems, trimis darbinin
kais arba firmų, kurios didesni

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ANIUOLAS DIEVO

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Buvo ir kita stubelc, kurioje 
buvo girdėta dainele ’prie supi
mo mažo kūdikio. Buvo tai bal
selis Zosės, kuri supo maža 
broleli.

Kada in ė jo Kazys, tuojaus 
pasirodė Petriene su Zose, abi 
buvo apsiszvarinusios.

Kazys net apkvaito paregė
jus atmaina, stovėjo- kaip nu
degtas, ha: mistino, jog tai sap
nas. Szale jo stovėjo Petras su 
skaistu ir blaivu veidu. Paskui 
juodu inslinko da treczias žmo
gysta, ir paszauke garsiai:

— Po szimts pylpkiu, tai tu 
Kuzi tokius szipo-sus1 paslapta 
dirbi, o man apie tai nieko no 
sakai? Palauk,paskui pasikal
bę sime!

Buvo tai balsas seno garbo- 
riau-s, kuris dažinojas nuo Pet
ro apie puiku darba Kazio, in
slinko ir paskui.

Apkaitės Kazys norėjo iszsi- 
kalhet; nes ka! Negalėjo, ba 
senas garboris nedavė iszsižiot.

Ir teip be sznekuczuojant ne 
pasijuto kaip užėjo pusiau 
naktis ir kad nebutu garboris 
paszaukes; eikiva Kaži, neda
ryk isz nakties dienos, tai butu 
ir iki dienai sėdėja..

Ir iszsiskirsti.
Teip Kazys per savo darba 

ir pasiszvcntinimą padare di
deli jlaigta: privertė griesznin- 
ka per ka pagerino 'būtie szei- 
myiieles Petro. Tokius darbus 
tiktai vienas Dievas gali gau
siai atlygint.

Kazys iszbuves fabrike pono 
Karoliaus per penkis metus, ir 
per ta laika sau puikiu gyveni
mu, daug jaunuvės pataiso, su 
dideliu gailescziu paties fabri
kanto ir draugu apleido Var- 
szava sugryžo pas tėvus. O kad 
pagal savo ainata neužsimoke- 
jo sėdėt namieje, o norėdamas 
atlankyt užrubežes, emias pa
laiminimą nuo tėvu, kelis rub
lius in kiszeni irpunduleli su 
draibužais ant pecziu, leidosi 
pirmiause in Anglija, kur per
buvęs pusantrų metu dideliam 
fabrike, nusidavė in Prancūzi
ja isz tonais in Berlyną. Ten 
tuojaus instojo in viena di- 
džiause fabriką tekorini, •gar
siausias visoj Europoje. Ponas 
Sztolcas, pats valdytojas fabri
ko labai buvo iszlaviutas savo 
amate ir tiesus žmogus visame, 
o pas kuri keli des-etkai darbi
ninku dirbo; turėjo paskyria 
kanceleryja kurioje atlikinėjo 
visokius reikalus fabriko ir už

sakymo darbo, o buvo tai labai 
turtingas žmogus. Jisai ir “gi
mines ir sz e i myna, ir didesne 
dalis gyventoju Berlyno, buvo 
Luteroniszko iszpažinimo. Jo 
szeimyna susidėjo isz paezios- 
ir dukters Willielminos, viena
tines mergaites septyniolikos- 
metu.

Pirmos dienos apimimo dar
bo pas poną Sztolca., Kazys nu
žvelgė, jog jo ponas nuolatos 
ant jo teinin-o. Tesėsi tai,per 
viena, antra ir treczia sanvai- 
te jog net Kaziuj pradėjo ne 
.szeip, nei teip darytis tasai nu
žiūrėjimas. Ir Paklausė savo 
draugu, ka tai gali ženklyt? 
Tie jei jam atsake jog ji ponas 
ant kožno naujei priimto in 
fabriką teip temina, norėda
mas iszkvC'St naginguma, ir ko
kis yra dai-bininkas.

Jau tegul pats ponas temine 
ant jo pati su duktero pasisle
pia už kokio užkaborio ir terp 
saves siznabždejo. Poni SztoL. 
ciene, buvo- ne didelio ūgio, 
stora gera labai gasipadine ir 
paezedi ir josios duktė apsieji
muose buvo panaszi motinai, o 
prick tam turėjo gera szirdi ir 
buvo patogu mergaite.

O del ko teip teniino ant Ka
zio, tai tuojaus dažinosirne. 
Mat fabrike jiono Sztolco -perė
jo visokiu Prancūzu, Angliku 
ir kitokiu svetimžemiu, kurie 
kaip vejas gaudidami bego per 
svietu, o kad dabar gavo pir
mutini Lenku tai temino visi 
kaip ant vilko, ha mislins, jog 
isz Lenku žmogus tai paiiaszus 
in žveri.

O kuom labai moteres stebė
josi jog -buvo patogas vyrukas 
ir da pirmutiniu buvo isz Len
ku ka ju varstotineje dirbo. O 
kada da'žinojo jog buvo mokin
tu ir žinojo apie visasi žemes, 
norint ir kur nebuvo, tai Wil
helminas kas kartas pradėjo 
prie jo art intis.

Ir teip motina su duktė jeigu 
ne viena tai kita nuolatos isz 
szalies temino ant jo, jog net 
jam pradėjo koktu darytis.

Teip traukėsi per puse meto 
del Kazio nudavė labai ilgai. 
Szitai viena karta paszauke ji 
ponas Sztolcas in kantora ir 
tarė:

— Ponas Bardisziau! Te- 
minau ant tavo dahbo ir teisin
gumo; patikai man; esi geru 
meister ir doru žmogum; ar ne 
noretumai paimt po savo ran
kas visa fabriko ir visus pri
žiūrėt, ba man ir per sunku, nes 
noretau turėt kiek atilsio: gau
si ant meto 500 doleriu. Ar su
tinki ant to?

Kazys pamislinias valandė
lė, ar gales Stengt sutiko ant 
to ba žinojo jog tėvus galės ge
riau paszelpt.

— BUS DAUGIAU —

No.158—A p i o Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyrc; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta 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 Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlicku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapis, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa 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 gi Rūkingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
zmas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i 1c s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.142—A p i o Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osicczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
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.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagclba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

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

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

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.

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Scraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

ilTVU Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Mohi-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

{UFU Nepamirszkito dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo 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.



“SAULI ” MAHANOY CITY,

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

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

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

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

I Aniuolas Dievo |
(Tasa)

Kazuj bestovint už lango, ir 
matant ta viską, vos szirdis 
neiszszoko isz džiaugsmo; ba 
mate jog jo dranga priverto 
prie Dievo! Isiz džiaugsmo net 
pravirko.

Nes ka ežia daryt su pugule- 
liu? Ineitie nenorėjo, nei norė
damas idant jam dekavotu, ba 
ka padare gero del Petro, tai 
nenorėjo idant kas apie tai ži
notu. Netrukus prisiartino prifr 
durelių kurios vode in stu'ba 
kalvio, pabaladojo, o kada, at
sidarė, tarė senas kalvis:

— Kas ezion ?
— Tai asz.
— • Kas per aigz? Ba nepaži

nau.
— Tai nieko ne kenke. Mel

džiu szita pundeli paduot Pet
rui Stropskiui!

Tai kalbėdamas Kazys pa
davė nusidyvinusiui kalviui 
pundeli in rankas, o pats, nu
ėjo isz kur atėjo.

Kalvis pašto ve jas valandėlė 
murmėdamas sau po nose, pa
misimo, jog reike atiduot. Nu
ėjo prie Petro durelių, atidarė 
ir inejas in šlubele, padėjo ant 
stalo.pundeli ir tarė:

— Liepta man, idant ati- 
duotau Petrui Stropskiui. Tai 
pasakęs iszejo.

Visi šlubelyje dirstelėjo vie
ni ant kitu, o nežinodami kas 
tai dedasi, kol Zose ne prisuo
kus pundelio neatriszo, o varg- 
szas Petras nepažino susisar- 
matines savo drabužiu, ka pas 
'Szsaibe r i už st at e.

Ir-skubiai paszauke: Isz kul
tai ėmėsi? Isz kur kalvis gavo ?

Ir nubėgės pas kalvi dažino- 
jo, jog kokis tai jaunas žmogus 
del jo padavė, o apie daugiau 
nieko nedažinojo. Nereikejo 
galvos sukt, ha dasiprato.

Sugryžes in grinezia pas sai- 
visizkius su graudumu tarė:

— Ar žinote! kas atnesze 
tuosius claigtus, kuriuos pas 
Szraiberi užstaeziau? Tai Ka
zys ! v «■

* * *

Ant rytojaus anksti, vos 
kiek praszvito, dvejetas žmo
nių ėjo ulyczia Varszave, nie
ko vienas in kita nekalbėdami. 
Buvo tai Petras su savo paezia, 
o ateja prie .bažnytiniu duriu, 
kunigu Kapuczinu, norėjo inei
tie in vidų, nes bažnyczia buvo 
užrakinta.

— Per anksti iszsirengem, 
tarė Petras, da visi miega tu
rėsime lauk.

— Nie ko nekenke atsake 
pati. Kas anksti kele, tąjį Die
vas reme Kunigai Kapuczinai 

ne mėgsta ilgai miegoti; už- 
skam'binsime, tuojaus atida
rys. O tuom laik klaupsime! sau. 
ir priesz bažnyczia pasimelsi
me valandėlė.

Petras užskambino, klaupė 
szale paezios prie durti bažny- 
czios, o paremi as galva in mū
ra, ilgai meldėsi ir giliai dūsa
vo. Už valandėles iszgirdo 
žingsnius bažiiyczioje ir skam
bėjimą raktu, netrukus ir du
rys atsidarė, kuriose pasirodė 
barzdotas Kapuczinas.

— Tegul bus pagarbintas) 
Jėzus Kristus, prakalbėjo atei- 
gis, o ko teip anksti?

-- . Ant amžio amžinųjų, at
sake pri'buvusai, pribuvome in 
Szventa Iszpažinti. Ar gerade- 
jus negalėtai palpraszyt katra 
isz kunigu del iszklausinio mu
su iszpažinti?

— Tuojaus, tuojaus, išeiki
te tiktai in bažnyczia ir palau
kite valandėlė!

Ir ineja, tuojaus puolė ant 
keliu ir karsztai meldėsi. Ant 
Petro kailis drebėjo, matomai 
b also j o s i s zip až i n t te s.

Netrukus iszejo isz zokristy- 
jos navatnas senis, su tamsai 
rusvu abitu ir virve apsi j uo
sius. Buvo tai zokoninkas' Gau- 
dentas pažinstamas visam 
Varszave isz szventenybo1 gy
venimo ir iszmintingumo. Ka
da-gi Petras ji paregėjo, atvė
so isz baimes, pasimeldė priesz 
didi ji altorių. Kunigas Gan
dintas stojo ir nusidavė in ar- 
tymiause iszpažintyczia.

Petras dirs'telejo ant paezios, 
toji supratus ko jisai nori, sto
jo ir nuėjus iszšipažintojo. Ne1 
ilgai traukosi, ba jeigu motere 
tankiai ėjo in iszpažinti, tai ir 
kunigą ne ilgai užtrukdino.

Kada pati atsitraukė nuo 
iszpažintojo, Petras sunkiai at
siduso rodos ketino, eit ant 
kaukes, stojo ir nucimpino 
kaip stumemas melst susimyle- 
jimo Dieviszko. Turėjo eit ir 
jau negalėjo atsitraukt. Ar su 
noru ar su nenoru priėjo. Kuni
gas Gaudentas peržegnojo ji 
pridėjo ausia prie langelio ir 
prasidėjo iszpažintis.

Ir ilgai gana tęsęsi sznasbžde- 
jiniai tarp grieszninko, o ir isz- 
pažinotojo, ‘ba net Kun. Gan
ei entas suszilo ir turėjo per
trauki, kad užtraukt žiupsni 
tab o kėlės.

Pati pamisimo sau, tai tau 
Petreli duoda pipiru! Ir isz- 
tikro, jeigu Kun. Gaudentas 
nutvėrė grieszninka, tai jau ir 
nepaleidžia, kol jisai neperdir
ba ant dorans žmogaus.

Ant galo atsikosėjo Kun. 
Gaudentas, ka buvo ženkliu,

jog jau iszpažintis pabaigta, 
peržegnojo Petra muszantis ’m j 
krutinia su dideliu susijudini- j 
m,u, po tuom stojo, rodos numė
tės didžiausia sunkenybe nuo 
sprando prisiartino prie pa
ezios, dirstelėjo in ja su szlia- 
pioin akymi. Nes su dideliu 
džiaugsmu ant veido.

Tas pats kunigas tuojaus 
pasirenge ant Szv. Misziu, lai
ke kuriu Petras karsztai su pa
ezia meldėsi, o ant galo Misziu, 
priėmė Komunija Szventa. Pa
sibaigė Mįszios ir da gera va
landa pasimeldė, gryžo pas sa
ve, rodos naujai užgimta.

— O tu mano mylimiause 
paeziut, kodėl mane greieziau 
neprikalbinai in iszpažinti! 
Kaip asz dabar esiu laimingu 
ir linksmu, jog negalų tau isz- 
sakyt. Nes jau dabar intikesi 
man Išlaikysiu prižadėjimo?

— Dabar, tikiu, atsake pa
ti. Tegul už tai Dievui bus gar
be, jog parodei savo mielasizir- 
dysta! Dabar skubinkimės na
mon, ba sziandien turime daug 
reikalu, o tau laikas eit in dar
bą.

Ta paežiai diena, Kazimieras 
alėjas, in varstotinia. dažinojo 
pirmiause, jog praeita nakti 
varstotineje kas to’kis dvasojo 
ir taikino; jog tai ne kas, kaip 
dvasia numirusio gizeliams 
Zigmanto ir jog niekas ne dry-
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Yra daug žmonių 
Kurie žiuriant tureziu 

Kaip per rąganiszkus stiklus:
Turtingas kvailys iszrodo 

jiems labai iszmiutingas, 
Kuprotas tiesiu, senis 

jaunikiu.
Žmonių akyse pinigas viską 

permaino, uždengia ir dailina,. 
Ir jus brangieji nebūkite tosios 

nuomones;
Atminkite kad pinigas tai 

blekute,
Ir tieji szmoteliai popieres, 

Niekad žmogų geresniu 
nepadaro,

O toki goduliai nekarta savo 
szirdi uždaro,

Del savo vargingo artimo.
Kas daug pinigu turi, 

Tas jokia smagumo neturi.
Viskas jam niekas, 

Nes yra persisotinęs.
* * *

Senovės pilozopai sako kad: 
Pavyzdinga gaspadine 

namuose, 
Tai daugiau reiszkia, 

Ne kaip vežimas pinigu. 
Turbūt žmones kitiems 

laimes linkėdami, 
Niekad gero neimki, 
Jeigu taukiai sako: 

“Vėlinu tau szimta stribu 
ir szimta maiszu pinigu.” 

Ar-gį nebutu geresnis 
linkėjimas,

Kad sakytu: 
“Vėlinu tau geros gaspadines 

namuose.” 
Neatbūtinai, sziandien tas 

Daugeliui yrapageidaujaneziu 
daigtu.

Kad motinos linkėtu tos laimes 

so in vidų dirstelete.
Po tuom dažinojo nuo Myko- 

| lo, jog ponas Karolius nori 
Petrą nuo darbo atstatyt, ba 
per tankiai paleistuvauja ir 
jau antra diena neateina in 
d arba.

— Gaila Petro, dadavi My- 
1 kola, geras žmogus, o kad ta 
Szraiberi perkūnai užmusztu!

Pažinojęs apie tai Kazimie
ras, nubėgo t uojaus pas poną 
Karoliu ir melde jo apie aplai- 
cla Petrui užtikrindamas, jog 
Petras jau niekados nepasigers 
jog szio laiko 'bus geriausiu 
darbininku.

Nenorėjo ant kart tikt ponas 
Karolius, ba kalbėjo:

— Sztai matai, mano Ka
zimierai, ketino vakar Petras 
savo darba pabaigt, kuris buvo 
užsakytas, o žinai jog reike 
žodi dalaikyt; tuom laik per 
visa diena nepasirodo, o dar
bas nepabaigtas.

— Dabar jau yra gatavas, 
atsake Kazimieras.

— O kas ji galėjo pabaigt? 
Juk mano darbininkai nei vie
nas’ sztant ta darba pabaigt, 
kaip tiktai Petras.

Kazys nusiszypsojo, nubėgo 
in varstotinia, paėmė nuo Pet
ro varstoto darba pabaigta, ir 
atnesze ponui Karelui.

Tasai stebėdamasis paklau
sė:

savo vaikams,
Tai isztikro velinimai 

iszsipildytu.
Pinigai žmogų laimingu 

nepadaro, 
Ypacz jeigu szeimynoje pildosi 

priežodis: 
Boba isz kamaros daugiau su 

žiurstu isznesz, 
Ne kaip vyras in kieti 

su vežimu privesz!
* * *

Daugeliose vietose kur yra 
a pis i g y v e ne L i e t ų v i a i, 

Randasi ir tokiu kurie 
Priibiivia ezion in laisva 

Amerika, 
Dasidirbo keliolika 

tukstaneziu doleriu, 
Nusipirko namus ir pastojo 

didelais ponais.
Vietoje būtie dėkingais sziam 

sklypui, 
Už teviszka prieglauda, 
Kuri žmones priėmė ir 

priglaudę, 
Po sparnais savo liuosybes, 
Tai už tai atsimoka visokais 

paniekinimais!
Del tokiu as'z patariu laikyti♦ 

liežuvius už dantų,
Laike tokio švietimo 

sumiszimo, 
Nes gali papultie in beda, 
Ir netekti viso savo turto! 
Jeigu nekuriems czionais 

negera, 
Ir panickinejate sklypą 

kuriame dasidirbot turto, 
Jusu vaikai aplaike mokslo. 
O patys kvepojate liuosybia, 

Tai geriau is'zsineszkite in ten 
isz kur pribuvote.

V aidžia turi tokius ponulius 
ant akies,

O po kara su tokais pasielgs 
pridereneziai. •

Nen ie k i n ki te ger adė j in gos 
ranka, 

Kuri jus maitina.

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslineziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

— Kas tai padare?
— U-gi szios nakties dva- '-'O

šia, atsake jaunikaitis szylpso- 
damasis.

Suprato ji fabrikantas, su
spaudė jam ranka, pabueziavo' 
kaip siunu ir tarė:

— Tu szm.utor.iau! Tai tu 
man už kitus naktimis dirbsi, 
kad in liga inpultum, kad pas
kui tavo tėvai mane apskuns- 
tu? Palauk! Asz liepsiu tave 
lovoje serget!

O Kazys dekavodamas savo 
ponui, paklausė:

— Na kaip, ar Petras pasi
liksi?

Kazys sugryžo in varstotinia 
su linksmu veidu ir inejas pa
szauke:

— Liks Petras, prasziau p. 
Karoliaus!

Draugai jo visi už duriu 
klausė ka kalbėjo pas fabri
kantu ir kaip tiktai inejo metė
si visi prie jo ir bueziavo 
szaukdami:

— • Gyvuok Kazeli, ka uuo- 
ilgiause, del apginimo nelai
mingu.

Vos apsimalsziuo ir kožnas 
stojo prie varstoti. Tame atsi
daro durys ir ineiiia Petrais’ 
Stropskis.

Pirma būdavo, kada Petras 
ateidavo už keliu dienu nebu
vimo ir ėjo per varstotinia 
szvilpavo, kepure perkreipes 
ant galvos, o visi isz jo szidino 
kaip galėjo. Dabar inejo mal- 
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sziai, kepure nusiėmė nuo gal
vos, o ant veido galėjai nu
žvelgi sarmata ir gaileste: Pa
sveikimas visus, prisiartino 
prie Kazio. Pagriebė už rankos 
suspaudė drueziai, norėjo ka 
toki kalbėt, nes per aszaras ne
galėjo, ir žodžio nepasakos at
sisuko ir nuėjo pas varstotą, 
stojo ir dirbo.

Stebėjosi visi isz permainos 
Petro nes niekas nesijuokė ir 
nei užkibinėjo, jo, ba patemino 
didele atmaina.

Birzgejo tekoriniai varstotai 
ir dūzgėjo snieieriu kaltai ir 
netrukus visi darbininkai už
dainavo linksma daina kuria 
d a in no d a vo d i rbd am i.

Ir teip pasibaigė diena svar
bi del Petro su linksmybe del 
Kazio.

Vakare Kazys pasirėdęs isz- 
ejo ant ulyczios, norėdamas at
lankyt sena ganbori ant Pragos 
kuris jau ne užsiniinejo garbo- 
rista, tiktai gyveno puikiam 
namelyje, kuris stovėjo ant 
pusėtino pleciaus. Noringiau- 
se Kazys in tenai nusidavinejo 
ba garboris apsakinėjo apie, 
visokius atsitikimus, kuriu 
pats datyri ir eme dalyvuma. O 
vela del to, jog kitados gerai 
su tėvu ipasipažinojo ir change 
ka r i u o n i en e j e t ari i a v o.

Leidosi Kazys in szale Pra
gos; sztai iszgirdo ka toki pas
kui save einanti, o kada apsi
dairė, paregėjo einanti greitai 

žmogų, kuriame pažino Petra.
Tasai prisiartiniaspas ji, ne

drąsiai atsiliepė:
— O brangus Kaži! Ar gal 

nori mus atlankyt?
Užsimiislino valandėlė Kazys 

pasakė jog eina pas garbori; o 
kad patiko Petra, savo atlan- 
kyma pas garbori ir tarė:

— Tai ir eisiu su tamistu.
Kada prisiartino prie uly

czios, Kazys norėjo pasukt in 
ulylczia in szale kapiniu, Pet
ras sulaikė ji tarydamas:

— Ne ežia ponas Kaži!
— Kaip tai ? Atsake Kazys 

nusidyvines, ne ežia:
.Sziandien kada buvau var- 

’stotineje, mano pati persi
krausto in kita namai. Ir ėjo to
liu ir atėjo in ta pati nameli 
kuriame gyveno garboris.

— Juk ezion būna Baltrus 
garboris, tarė Kazys.

— O ve pas ji atsikrauste- 
ine; eikime in vidų!

Inejo Petras in nameli siu 
Kaziu. Buvo tai namelis ant 
dvieju gyvenimu. Viena prie
mene dalino in dvi stubas. Po 
kairiai szaliai buvo durys, tai
sės atidarė Petras ir tarė:

— Szitai mano gyvenimas.
Stubele buvo szvari ir szvie- 

siį langeleje visi, sienos baltos 
rakandai norint prasti, nes 
sizvarus. Ties viena lovai kabojo 
paveikslas Motinos Dievo, o 
priesz kuri kabojo žibintaite.

(Tasa Ant 2 puslapio)



' ‘ S A U T. B ” MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines
— Tai ir po Ketvirto Dziu- 

lajo!

— Jokiu įpiszkinimu nebu
vo mieste.

— Žmonys suprato kad gy
vastis brangesnis ne kaip szau- 
clynias dinamito, kaip kituose 
metuose buvo.L ' .

— Automobiliniu nelaimiu 
buvo visur.

i — Gerai žinomas musu Lie- 
tą-viszkas barbery s, ponas Juo
zas Anceraviczia, nuo 409 W. 
Centre uly., likos iszrinktas 
kaipo Delegatas in 20tos Tarip- 
tautiszkos Seimo, Barbenu 
Unijos, kur invyks Ketverge, 
Rugsėjo lOta diena, ir tesis per 
visa sanvaite, in Indiana Ball
room in Convention Hall, Indi
anapolis, Indiana.

— Mainieriu V akacijos už
sibaigė Ųtaminke, Liepos July 
7-ta diena.

— Seredoj pripuola Szv. 
Elzbietos isz Port., o Tautiszka 
Vardine: Tauragis. Taipgi ta 
diena: 1693m., New York mies
to valdžia paskyrė ypatingas
uniformas, drabužius savo po- 
lieijantams. Iki tada policijan- 
tai nesziojo paprastus drabu
žius, kaip ir kiti; 1838 m., Ame
rikos Laivyno Komandomis 
Matthew C. Perry, su savo lai
vo atiproviiitomis anuotais in- 
plauke in Tokyo uosta ir pra
dėjo vesti pramone su Japoni
ja; 1839 metuose gimė bago- 
ėzius John Davison Rockefell- 
eris, o kai jis pasimirė jis 'pali
ko daugiau negu viena bilijoną 
doleriu, 1303m., smarkus že
mes drebėjimas Žemaitijoje; 
1947m., mainieriu straikos isz- 
Venktos. Mainieriai gavo di
džiausia algų (pakėlimą, beveik 
keturios deszimts penkis cen
tus in valandos daugiau; 1835 
m., Laisves Varpas perskilo, 
beskambindamas del J o h n 
Marshall mirties;'1930m., Pre
zidentas Harry Trumanas pa
skyrė Generolą Douglas Mac- 
Arthur kaiipo Komandoriu vi
sos musu armijos Korėjoje.

— Ateinanti Petnyczia Lie
pos 1.0-ta diena, ponstva Ju ozai 
Dumkai ripvaiksztines savo 
29-ta sukaktuves Vedusio Gy 
venimo. Redakcija “Saules“

linki pons. Dumkams laimingu 
ir pasekmingo juju vedusio 
gyvenimo.

— Ketverge pripuola Szv. 
Zenonio ii Szv. Veronikos, o 
Tautiszka Vardine: Veja. Ir ta 
diena: 1878 metuose Henry 
Tribbe, isz Washington, Mis
souri pradėjo daryti, gaminti 
kornines pypkes Amerikoje; 
1792 m., miestas Washington, 
D. C., iszrinktas kaipo Suvien. 
Valstijų Amerikos vieszpatys- 
tes lutas; 1943m., Allijantu ar
mija paėmė Sicilly; 1339m., 
Keistutis pergalėjo Mozūras; 
1951m., Prezidentas Trumanas 
prasze Kongreso užbaigti kava 
su Vokietija; 1933m., Hitleris 
nori, kad visa Vokietija butu 
po Naciais, visos kitos partijos 
ir draugystes panaikintos, už- 
drautos; 1938m., keturiolika 
Žydu, keturios deszimts keturi 
Arabai nužudyti per penkias 
sukilimo dienas Palestinoje.

— Petnyczioj pripuola Sep- 
tynin Broliu Kentėtojų, Szv. 
Rufino ir Sekundo, Tautiszka 
Vardine: Matrinas. Taipgi ta 
dien a :1944 metuose iszlaisvin- 
ta Szvenczionys, Utena ir ki
tus; 1410 m., Lietuviai sutrusz- 
kino Kryžiuocziu galybe ties 
Žalgiriu;. 1938111., Howard Hu-
ghes su keturiais kitais iszskri- 
do isz New York miesto, jie 
skrido aplink pasauli, kelione 
jiems užėmė tris dienas, devy
niolika valandų, asztuonias mi
liutas ir deszimts sekunda;
1821111., Amerika gavo Flori
dos kraszta nuo Ispanijos;
1950111., Armija reikalauja dvi
deszimts tukstaneziu vyru del 
vaisko; 1890111., Wyoming val
stija priimta in Suv. Valstijų.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Stella Dargiene, nuo 1203 W. 
Centre uly., Brownsville, kuri 
pasimirė pereita 'Sereda., likos 
palaidota Panedelio ryta, su 
apiegoinis Szv. Jurgio bažny- 
czioje devinta valanda ir palai
dota iii parapijos kapinėse. 
Gralboriai Oravitz laidojo.

^Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

George Washington, our first Presi
dent, said: “Thrift makes happy homes 
and sound nations. Instill it deep.”

One of the best ways to put that ad
vice into action is to enroll today for the 
Payroll Savings Plan for the purchase 
of U. S. Savings Bonds. NOW. LET’S 
AI L BUY U. S. SAVINGS BONDS.

U. S. Treasury Department

Coaldale, Pa. — Ponia Mari
jona Jonaitiene, 78 metu am
žiaus nuo 228 IV. Phillip uly., 
kuri sirgo trumpa laika, pasi
mirė pereita Ketverga naktyje, 
in Coaldale ligonbute. Velione 
gimė Lietuvoje, po tėvais va
dinosi Marijona Skinkiute. At
vyko in Mahanojuje, po tam 
apsigyveno Coaldale. Paliko 
du sunu: Juozą, Sr., mieste ir 
Petra, Hometown; trys dukte
rys: P. E. Stone, isz Kearny, N. 
J., J. C. Barner, Baden, ir J. 
Yencha. Coaldale, taipgi pen
kis anūkas. Velione prigulėjo 
prie Szv. Jono parapijos. -— 
Taipgi a.a. ponia Marijona Jo
naitiene 'buvo sena “Saules” 
skaitytoja. Amžina atilsi!

Washington, D. C. — Szim- 
tai tukstaneziu 'žmonių per Ne
priklausomybes Diena važiavo 
kur, baliavojo, svecziavosii ir 
paliko trys szimtai auku gilti
nei.

^Pirkie U. S. Bonus!
“Saule“ gražiausia ir tin- : 

kamiausia dovana nuo Lietu- ■ 
vio, Lietuviui.

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra. agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Platinkit “Saule”

Brazilijos Laivas Parszlubuoja

Pasviras beveik ant szono 
Brazilijos Prekybinis “Lei
dę Panama“ laivas parszlu- 
tavo ir dabar laukia koLma- 
ži laivai ji intrauks in uosta.

Jis per tirsztas miglas su-

simusze su aliejaus prekybi
niu laivu “Gulftrade,” ne
toli nuo Barnegat Light, N. 
J., dvideszimts trys jurinin
kai ant tu laivu pasiliko, o 
dvideszimts septyni kiti bu-

vo kito prekybinio laivo 
“African Endeavor” paim
ti. Vienas darbininkas jur
ininkas žuvo ir du dingo.

o o □

bet ir sunkus nusikaltimas vi
sai žmonijai pasitikėti Mask
vos Imperialistu ir Totalitaru 
ne tik jau žodžiais, bet ir para- 
szais.

Minėdami baisenybius Bir
želio 14-15 d. d., invykius, o 
kartu ir visus kitus Sovietinio 
sziurpulingus tikri atsitikimai 
nuo kuriu kentėjo ir kenczia 
visa Lituviu tauta kartu su ki
tomis pavergtomis tautomis, 
privalome reikalauti, kad Bol- 
s evikinio Imperializmo suda
rytoji padėtis neprivalo būti 
niekados pamirszta, kad jokio
mis derybomis ir nuolaidomis 
Sovietiniams už,grobikams ne
privalo būti, nei tiesioginiu, 
netiesioginiu budu toji padėtis 
inteisinta, bet, priešingai, vi- 
siemes pavergtiesiems privalo 
būti gražinta laisve ir sudary
tos sanlygos laisvai pareikszti 
savo valia insijungti in viso 
laisvo demokratinio pasaulio 
bendruomene.

Paszelpa yra mokama ja tin
kamiems gauti darbininkams 
kaip ju dalis, ne dėlto kad jie 
reikalingi paszelpos, kaip pi- ' 
nigines paramos. — C.

■'Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS :: į

Labai užimanti apysaka I

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

SAPNORIUS

TRAUKINYS
SUVAŽINĖJO

BETHLEHEM, PA. — Dvi-

KARALAITES
DRAUGAS

ISZTREMTAS?

BOLSZEV1KU ŽO
DŽIAI IR DARBAI

NEDARBO
APDRAUDOS

SURĖDYMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

deszimts penkių metu amžiaus 
Harvey Strohl, isz Star Route, 
East Mauch Chunck, buvo už- 
musztas kai Reading kompani
jos traukinys ji suvažinėjo 
apie puse po dvylikos isz ryto 
netoli Ketvirtos ulyczios kryž- 
kelio.

Harvey Strohl dirbo in 
Bethlehem plieno kompanijos 
fabriką, Bethlehem mieste.

TAKSE SUVAŽINĖJO 
MOTERĮ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i tos ir garbes, kad vėliau butu 
i galima jam ženytis su Karalai
te Margarite. Bet kiti sako 
kad jie tikrai žino kad kara- 
liszka szeimyna ant tokiu ve
dybų jokiu budu nesutiktu, ir 
už tai tas karininkas dabar yra 
paskirtas in augsztesne vieta, 
bet toliau nuo palociaus, ir nuo 
Karalaites Margarites.

CAMDEN, N. J. — Penkios 
deszimts trijų-metu amžiaus 
moteris buvo labai sužeista, 
kai Yellow Cab automobilius, 
takse ja suvažinėjo prie dvide
szimts septintos ulyczios ir Fe
deral ulyczios.

Senmerge Panele Evelyn 
Fields nuo 1165 Cooper uly
czios, Camden, buvo greitai nu- 
veszta in Cooper ligonine. Te
nai Daktarai sako kad jai yra 
abi kojos nulaužtos ir kad jai 
viduriai yra sukriesti. Jai teip- 
gi petis yra nulaužtas ir ji yra 
labai sukriesta.

Kas ežia buvo kaltas polici- 
ja.ntai dar stengiasi isztirti.

Pirkie U. S. Bonus

LAIVYNO ERO-
PLANAS DINGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tai buvo jo paskutinis pra- 
ncsz'nias pirm negu jo eropla- 
nas dingo tose jurose.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, i 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

AUTOMOBILIAUS
NELAIME

Dvi Moteris, Vienas 
Policijantas Sužeisti
ESSINGTON, PA. — Dvi 

moterys ir vienas policijantas, i 
Saržentas buvo sužeisti apie i 
pirma valanda isz ryto ant In
dustrial vieszkelio ir Wa narna- . 
ker ulyczios in Essington mies- ‘ 
teli.

Labiausiai buvo sužeista 
trisdeszimts metu amžiaus Po
nia Mary Davis nuo West Flet
cher ulyczios, kuri važiavo in 
automobiliu, kuri vairavo 
Floyd H. Fields. Ji buvo nu- 
veszta in Taylor ligonine, in 

| Ridley Parka. Daktarai sako 
kad jai buvo nulaužta koja ir 

’ kad jai viduriai buvo sukriesti.
Ponia Edna Smith, keturios 

i deszimts dvieju metu amžiaus 
buvo apdraskyta apie veidą ir 
galva.

Policijantas Saržentas Oli
ver Bostedo, keturios deszimts 
devynių metu amžiaus, isz Ti- 
nicum apygardos buvo sužeis
tas apie krutinę. Jis buvo in 
policijos automobiliu, kuri vai
ravo policijantas William 

i Keeth.

MOTINA INTARTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

I I :

i kur jis buvo iszsedejes keturis 
metus už vagyste. Nei sanvai-1 

te nepraėjo kai jis buvo paleis
tas, kai jis szita banka apvogė.

Kada tau gerai pasiveda, ga-, 
]i tikėtis kad vargas paskui ta
ve seka.

pasiraszytas panaszias sutar
tis, be kito ko, pareiszke:

“Neteisinga sakyti, kad tos 
nepuolimo sutartys yra SSSR 
insikiszimas in Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos vidaus reikalus, 
kaip stengiasi inrodyti kai ku
rie Užsienio spaudos organai. 
Priesz ingai, pasirasziusiuju 
Valstybių suverenumo nelie- 
cziamybe yra tose savitarpio 
pagelbos sutartyse pavydaliai 
pripažinta, ir nesikiszimo in 
kitos valstybes vidaus reikalus 
dėsnis jose yra patvirtintas. 
Tos sutartys remiasi abiszale 
partnerio Politines, Socialines 
ir Ekonomines santvarkos pa
garba, ir j u paskirtis yra su
tvirtinti taikaus ir geros kai
mynystes bendradarbiavimo 
tarp musu tautu pagrindus. 
Mes tutinai su sanlyga visisz- 
ko abiszalumo, kad pasiraszy- 
tos sutartys butu lojaliai ir 
kruopszcziai vykdomos, pa- 
reikszdami jog plepalai apie 
Pabaltijo Szaliu Sovietizacija 
tegali patarnauti musu bendru 
prieszu ir kai kuriu anti-Sovie- 
tinhi gaivalu ūžimams. ’ ’

Taip skelbe laisva valia pa- 
siraszytos, bent isz Sovietu pu
ses, iszkilmingos sutartys, taip 
pareiszkinejo atsakingi Sovie
tu valstybes vyrai.

Deja, skaudi ir atsitinga mu
su tautos patirtis visam pasau
liui inrode, kad su Sovietais 
sudaromos sutartys teturi tik
tai “chiffon de papier” (su
glamžyto popieriaus gumulo) 
verte, o ju atsakingu valstybes 
vyru skambus pareiszkimai tė
ra apgaulingas ir klaidinantis 
tuszczia žodžiavimas.

Musu tauta per amžius nepa- 
mirsz 1941 m., Birželio 14-15 d. 
invykiu, kaip lygiai ir viso So
vietinio režimo siautėjimo tiek 
pirmosios, tiek ir antrosios už
gyventos metu.

Sziandien, kai savo daugu
ma tie patys Sovietu valstybes 
vairuotojai bando vilioti Va
karu pasauli savo taikingais 
pereiszkimais, kiek vieno Lie
tuvio szventa pareiga asmen- 
iszkai ar organizuotai priminti 
laisvajam pasauliui ne tik savo 
tautos gyvenama inveikimai, 
bet kartu ir inspeti ji, kad bu
tu ne tik neleistinas naivumas,

darbininku skaieziu nenaudo
ja pastoviai ilgiau kaip 20 san- 
vaieziu kalendoriniuose me
tuose).

Sziuo metu nedarbo aipdrau- 
dos ins ta tymas uegloiboja že
mes ūkio, namu ir vyriausybes 
darbininku ir tarnautoju dir- 
baneziu ne-pelno, szyietimo, 
religinėse ir ipaszelipos organi
zacijose. Specialus federacinis 
instatymas užtikrina nedarbo 
apdrauda geležinkelio darbi
ninkams.

Daugelyje valstybių nedar- 
'bo apdraudos ipaszelpos dydis 
'priklauso, kaip ilgai jis dirbo' 
tarnyboje, kuri buvo szios val
stybes iiistatynio globojama ir 
kiek jis uždirbo, iki jis darbo 
neteko. Paprastai už 'pirmaja 
nedarbo sanvaite jis nėra ap
mokamas. Jei jis dalba palieka 
savanoriszkai be rimtos prie
žasties arba jis atleidžiamas 
del blogo elgesio, jis turi dar 
ilgiau laukti savo pirmosios 
ipaszelpos.

Visos valstybes draudžia 
mokėti nedarbo paszelpa dar
bininkams, kurie tiesioginiai 
dalyvauja straike, nors dvi isz 
ju pradeda mokėti, jei straikas 
užsitęsia ilgesni laika.

Didžiausios paszelpos nesie
kia daugiau kaip $2(1 ligi $30 
per sanvaite. 11 valstybių mo
ka papildomai už kiekviena 
uedirbaneziojo szeimynos nari. 
Paszelpa mokama ne ilgiau 
kaip 16 ligi 26 sanvaites. Dau
giau kaip puseje valstybių szis 
laikas yra nustatytas 22 san
vaites.

Atleistas darbininkas, žinąs 
jog jis turi teise gauti nedarbo 
paszelpa privalo užsiregistruo
ti darbo pasiūlos valstybinėje 
instaigojė. Jis negaus paszel- 
pos, jei jis nesutiks eiti jo pro
fesijos tinkamo darbo kuri jam 
pasiūlytu minėta instaiga. Vie
nok jo negali priversti imti 
siūloma darba, jei szi vieta yra 
laisva dėka straiku ar kitokiu 
nesusipratimu, arba darbo san
lygos yra menkesnes negu kad 
darbininkas turėjo pirmiau. 
Isz jo negalima reikalauti, kad 
kaip naujojo darbo sanlyga jis 
privalo pereiti in nauja unija 
ar pasitrauktu, atsisakytu in
sijungti iii teisyklinga jo ama
to unija.

Su 283 Paveikslais j
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. plocaio ! 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeiiuose. :: ::

Pinigai reikia siusti bu 
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

& “NOVENA”’
Stebuklingo Medaliko 

Oj Dievo Motinos Garbei, 
įjjįĮ per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Coi, 
Mahanoy City, Pa. - - U.S.A

i L. TRASKAUSKAS |
: LIET U~v IS Z K A Š į
* GRABORIUS |
* Laidoja Kunus Numirėliu. * 
J Pasamdo Automobilius Del £
* Laidotuvių, Kriksztyniu j
* Vestuvių Ir Kitokiams J
Ž :; Reikalams :: **  j
* 535 WEST CENTRE STREET *
J Telefonas Nr. 78 M.
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arba pradžia
SKAITYMO 
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RASZYMO

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

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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Pirkie U. S. Bonus


