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Isz Amerikos Kareiviai Mokinasi Tėvo Pareigu Protestonai Darbininku
MAINIERIAI

RENGIASI
STRAIKUOTI

WASHINGTON, D. C. — 
John Lewis, visu mainieriu bo
sas, užsispyrės reikalauja strai- 
ku. Jis tiek daug reikalauja, 
kad jis pats žino kad tiek jokiu 
budu negali gauti. Bet jis taip 
daro kad visus iszgazdintu ir 
paskui kai jis nusilenks ir nusi
leis, tai kad visi ji iszgirtu ir 
jam dėkotu kadstraikos užsi
baigė.

John Lewisas dabar mainie- 
riams reikalauja sveikatos ir 
gyvasties apsauga. Dabar pati 
valdžia prižiūri mainas ir kom
panijos turi daktarus ir ligon- 
butes del mainieriu. Kur Le
wisas buvo kai nei valdžia nei 
kompanijos nieko nedare ir nie
ko nepaisė?

Lewisas nori mainieriai dirb
tu 35 valandas insanvaite ir 
gautu mokėti už 46 valandas.

Kompanijos sutinka pakelti 
mokestis, algas, jeigu joms val
džia pavėlins pabranginti ang
lis. Kol kas valdžia nepavelina. 
Isz ko ir iszkils kitos straikos. 
Kai mainieriai iszeis ant strai- 
ku ir kai jie visus savo pinigus 
jau praleis ir kai kiti fabrikai 
turės užsidaryti už tai kad ang
lių nebus, tada ir valdžia nusi
leis ir pavėlins pabranginti 
anglis ir Lewisas nusileis ir ma
žiau reikalaus.

Eroplanas Susprogo, 26 •V
Žuvo; Kitas Armijos

Bomberis Dingo
TRUCKEE, CALIF. — Dvi- 

deszimts trys keleiviai ir trys 
lakūnai žuvo kai j u eroplanas 
susprogo ore. Armijos eropla
nas C-47 del nežinomos priežas
ties užsidegė ir susprogo. Jis 
nukrito ant sniegu apdengto 
kalno, vienuolika myliu nuo szi- 
to miestelio Sierra Nevada kal
nuose.

Buvo sunku prieiti prie tos 
vietos kur jis nukrito, nes labai 
tirsztai snigo. Daktarai, slau
ges ir kiti tuoj aus pribuvo, bet 
ju visai nereikejo, nes nei vieno 
gyvo nebeliko.

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Didelis kariszkas eroplanas, 
B-29 bomberis iszleke isz Ha
waii ir keliavo in San Francis
co, bet kur nors tarp tu vietų 
pradingo ir nei žodžio isz jo ne
buvo girdėti. Septyni kareiviai 
buvo ant to bomberio.. Bombe
ris raportavo kad jo inžinai ne 
pergeriausia dirba ir kad gazo
lino jau mažia tebeliko. Jis per 
savo radija szita praneszze apie 
treczia valanda isz ryto, po tam 
nutilo ir pradingo.

New York mieste atsidarė nauja mokykla kur kareiviai 
gali iszsimokinti kaip eiti savo pareigas kai susilaukia ma
žiuko ir reikia ji prižiūrėti. Czia vyrukas mokinasi kaip rei
kia pala permainyti ir pasegti. William Carey, buvęs karei
vis atydžiai klausosi kai slauge, nurse Vivian Percival jam 
rodo ir aiszkina.

Neszneka Su
Policijantais

NEW YORK. — Penki poli- 
ei j antai ir detektyvai per tris 
valandas klausinėjo ir visaip 
mėgino prikalbinti szesziu me
tu vaika pasakyti jiems savo 
varda ir kur jis gyvena. Bet 
jis užsipyre ir vis atsake kad jis 
policijantams nieko nepasakys.

Policijantai ji rado Grand 
Central Terminai stotyje ir no
rėjo žinoti jo varda kad jie ga
lėtu ji parvesti namo. Jie tam 
vaikui saldainiu, kendžiu ir vi
sokiu gardumynu siulino ir da
vė kad tik jis jiems pasakyta 
savo varda. Bet vaikas jiems 
nieko nepasake.

Paskui policij antai'pasiszau- 
ke viena jauna kunigą in talka. 
Vaikutis tuoj aus kunigui pasi
sakė kad jo vardas yra Bob 
White ir jis gyvena ant 309 
Third Avenue. Jo motina tuo- 
jaus atėjo ji parsivesti namo. 
Jis buvo užklaustas: Kodėl jis 
policijantams savo vardo nepa
sake? Tai jis pasiaiszkino kad 
jis policijantais nepasitikti.

Buvęs Sekretorius
Ickes Darba Gavo

WASHINGTON, D. C. —
Kai Sekretorius Ickes taip 
triukszmingai ir garbingai ap
leido savo szilta vieta Wash
ingtone ir vieszai kelis politi
kierius melagiais ir sukcziais 
pavadino ir prirodino kad jis 
žino ka jis sako, jis pasitraukė 
ir sake kad daugiau jis nesikisz 
in jokius valdžios reikalus.

Didžiausiu laikraszcziu re
daktoriai tuoj aus prasze kad jis 
imtu raszyti ir jiems dirbtu. 
Ickes isz pradžios atsisakė ir 
visai neklause.

Marshall Field’s “Chicago 
Sun” laikrasztis siulino jam

$500 in sanvaite. Ickes visai ne
davė kaip jis nedagirdi. Siulino 
jam $900 ir visa tūkstanti, bet 
Ponas Ickes da nedagirdo.

Paskui, už kokios sanvaites 
Ickes pasiszauke redaktorių 
kuris jam daugiausia siulino. 
Redaktorius atėjo su savo laik- 
raszczio “N. Y. S.” Prezidentu 
Robert M. Hali. Jis pasiaiszki- 
no kad redaktoriai jam daugiau 
siulino, bet pinigai jam nerupi. 
(Mat jo pirmoji žmona jam gra
žu turteli paliko.) Už pusvalan
džio Ickes pasirasze kontrakta 
del trijų metu. Jis tris sykius in 
sanvaite paraszys po straipsni 
tam laikraszcziui. Jis gaus apie 
$50,000 in metus.

Szitas “N. Y. S.” laikrasztis 
jau dabar turi 36 tokius bran
gius raszytojus.

Ickes dabar tapo raszytoju ir 
taip stojo in eiles tu, kuriuos jis 
taip pats szmeiže ir ant kuriu 
ji plūdo ir koliojo. 1939 metuo
se, Balandžio (April) menesyje 
jis rasze: “Raszytojo vienati
nis darbas meluoti ir szlamsz- 
tais kitus driebti. Jis didžiau
sias laisvos spaudos prieszas, 
ir jeigu Amerika nori palaikyti 
savo spaudos laisve ji turi vi-! 
sus straipsniu raszytojus in ka
lėjimą uždaryti ir j u nusikraty
ti.” Jis taip •tada rasze apie 
straipsniu raszytojus, o dabar 
pats tapo tokio plauko raszyto- 
jas.

Gerai seniai Lietuviai sako: 
“Neperszokes per bala, nesą-! 
kyk up! ”

Melde Pagelbės
Ponas — Kas skambino 

Mariuk?
Mariute — Kokis tai vy

ras, kuris giedojo priesz na
rna ir meldžia pono pagelbos.

Ponas — Pasakyk jam kad 
asz neturiu balso.

Slapstosi |jn j: os jn Rinkimu
L — Visu Protesto-!GENEVA. — Visu Protesto-

nu bažnycziu vadai susirinko in 
Geneva ir tenai laike mitingus 
ir posėdžius beveik tuo pat kar
tu kai Kataliku Bažnyczios 
vyskupai važiavo in Ryma gau
ti savo raudonas kepuraites, 
tapti kardinolais.

Visi Amerikos laikraszcziai 
sumaniai ir labai gražiai apra- 
sze tu vyskupu kelione in Ryma 
ir visas tenai apeigas. Jie ant 
pirmo savo laikraszcziu pusią-
pio dėjo vyskupu, kardinolu ir 
paties Popiežiaus paveikslus ir 
aiszkino ka tas ar tas dvasisz- 
kis sake ar dare.

Bet apie tuos Protestonu

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Maisziai Tęsiasi Prie Iran
Ir Turkija

RENGIASI ŽEME 
PAJUDINTI

SPROGSTANTI BOMBA VISO SVIETO 
KRYŽKELIUOSE

Amerikos Karininkai Ir Mokslincziai Paleis
Kita Tokia Baisiai Sprogstanczia Bomba 

In Mares Ir Žiūrės Kiek
Bledies Padarys

NEW YORK. — Nuo Wash- 
ingtono net iki Vidaus Pacifiko 
mariu, mokslincziai, mokytojai, 
daktarai, inžinieriai, vaistinin
kai, biologai ir visokio mokslo, 
visokio masto, visokio plauko 
mokyti žmones ima renktis ir 
ruosztis. Augszcziausi Karo 
Sztabo Generolai, Eisenhower 
ir Spaatz ir viso Laivyno Admi
rolas Nimitz taipgi rengiasi va
žiuoti. Laivus jau dabar krauja 
Amerikos uostuose, kiti laivai 
jau ant mariu. Visi rengiasi, vi
si važiuoja in Marshall Salas, 
kur yra vieta parinkta prie Bi
kini. Czia viso svieto kryžke- 
liai. Czia visi laukia tos baisios 
Kyržkeliu Dienos I

audra ir tenai buvo vėjo supa
mas ir neszamas. Jis in debesius 
ir už debesų raitėsi kaip koks 
rudens lapelis vėjo pagautas. 
Jame visai nebuvo jokio žmo
gaus! Ji valde kitas didelis 
bomberis dvideszimts myliu to
liau padangose.

Kryžkelių Dienoje keturi to
ki bomberiai visai be žmogaus 
lėks virsztos vietos kur ta bom
ba bus paleista. Jie nesz dideles 
iszvirkszczias dumples ir mai- 
szus, pagauti to oro, kuri ta 
sprogstanti bomba elektriku 
uždeks. Ant ju bus visokios ma- 
szineles traukti paveikslus ir 
parodyti oro smarkuma ir 
karszti.

Kryžkelių Diena tai yra var
das duotas tai dienai kada 
Amerikos karininkai ir moks
lincziai paleis kita tokia baisiai 
sprogstanczia bomba in mares 
ir žiūrės kiek jie bledies pada
rys.

New Meksikoje, visa ana san
vaite Amerikiecziai lakūnai] 
varžėsi del garbes ta sprogstan
czia bomba paleisti. Jie slapta 
praktikavuosi, manksztinosi, 
kad laikraszcziu raszytojai ka 
nors pirm laiko neužuostu.

Vienas mažesnis kariszkas ero
planas, B-17 bomberis pakilo in

- ■ —s_____________

WASHINGTON. — “CIO” Darbininku 
Unijos vadai nutarė kad jie dalyvaus ir prisidės 
prie “Rinkiniu ir Politikos.” Jie ketina politi-
kai paskirti apie $6,000,000. Szitie pinigai bus 
surinkti isz darbininku. Kiekvienas Unijos 
darbininkas bus papraszytas paaukoti viena do
leri. Unijos vadai sako kad, jie netvers tre- 
czios partijos, bet rems tuos kandidatus, kurie 
bus “Unijoms ir Darbininkams prielankus.” 
Toks nusistatymas butu labai geras ir pagirti
nas, jeigu mes tikrai žinotume kad jie kaip tik 
tokius kandidatus ir rems, bet didžiausia beda 
yra kad tie musu unijos vadai daro kaip ir ka jie 
nori, nes jiems nereikia duoti jokios apyskai
tos, jie niekam neatsako už savo darbus, jie nei 
patiems darbininkams raporto ar apyskaitos 
niekados neiszduoda. O insimaiszyti in politi
ka su tiek pinigu ir neturėti jokios atsakomy
bes, tai isz tikro pavojingas dalykas!

ATHENS. — Komunistu valdoma partija 
kuri save vadinasi Kairiojo Sparno Tautinio Isz- 
laisvinimo Frantas arba kuri yra žinoma kaipo

Dvi bombos bus susprogdin- E« A. M., StHCZlžli S8KO kad RŠlS k^FRS VlSclUlC
tos. Viena virsz vandenio, o an
tra giliai po vandeniu ant ma
riu dugno, nes jie nori žinoti 
kur ir kaip ta bomba daugiau
sia laivu nuskandins ar sudau
žys.

Visokį mokslincziai ir dakta
rai ant laivu dabar deda viso
kiu gyvuliu ir žvėrių, nes jie no
ri žinoti kas atsitiktu žmogui 
jeigu jam tektų būti laive kai 
bomba susprogtu.

kraszte jeigu rinkimai nebus atidėti ant toli
mesnio laiko. Rinkimai turi czia būti Kovo 
(March) 31 d. Komunistai sako kad esamoji 
valdžia per smurtą ir grasinimus priverczia vi
sus pritarti jai ir prieszintis kairiesiems. Kai- 
ruju partijos sekretorius, Dimitrios Partslides 
sako kad jeigu valdžia užsispirs ir rinkimus lai
kys tai jis ir visi jo partijos nariai bus priversti

Jūreiviai stato isz plieno ir stvertis ginklu apsiginti ir taip iszkils karas kur 
(Tasa Ant 4 Puslapio) | (Tasa Ant 4 Puslapio) j
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Kas'Grdet
ar gyvas ir szventas muczelnin- 
kas. Paprasta, bemoksle mergė-( 
na uždirba daugiau negu High' 
Schooles mokytojas; darbiniu-1 
kas fabrike ar m a i n i e r y s'

. I

Mes tankiai meldžiamies ir'mainose uždirba daug daugiau 
praszome lietaus; o kai lyja taiĮregu profesorius kolegijoje ar
mes pykstame ir rugojame.

Dauguma žmonių neklauso 
savo daktaro insakymu, 'bet 
viena moteriszke Londone per 
gerai savo daktaro paklausė. 
Kai josios stuba užsidegė, kai
mynai inibego jai pasakyti ir ja 
iszneezti. i Bet ji pasiaiszkiuo 
kad jai daktaras liepe nesikelti 
isz lovos. Ji ir nesilkele ir ant 
smert sudege.

universitete.
Ir neprilyginsi ju kasztus 

pragyventi. Mokytam žmogui 
iszeina trigubai

Amerikos slapta policija ant 
Long Island ima klausinėti, 
sekti ir tyrinėti kelias 'bagocz- 
kas, kurios per daug pinigu 
praloszia kortomis*. Policija no
ri žinoti isz kur jos tiek daug 
pinigu gauna, nes su kortomis 
jos szimtus tukštaneziu pra- 
szvilpia. O tuo pat sykiu per 
daug vagyseziu yra tuose na
muose kur tos bobos kortomis 
loszia. t

Tautu didvyriai ir genijai, 
kaip amžiniai ir ju vejai, kaip 
nežinai isz kur pakyla, taip ne
matai in kur jie vėl pranyksta.

Nepatartina dabar pirktis 
kokiu štoku ar szieru, nes tie 
kurie žino sako kad tenai ja u 
Smetonos nėra. Dabar stokos ir 
szicrai pasiekė savo augsz- 
cziausia ir brangiausia laipsni 
ir augszcziau nekils, bet eis tro
pais žemyn. Tai dabar patarti
na savo turteli po lova laikytis 
ar ka reikalinga nusipirkti.

LIETUVIU TAUTA 
DABAR YRA 
DIDŽIAUSIAME

PAVOJUJE

SENA IR LIŪDNA
PASAKA

OOLUMBIA, TEN N. — Vie
na gražu ryta ana sanvaite at
ėjo in miestą juoduke, nigerka 
su savo vaiku. Kas ten atsitiko 
kad sukilo nesusipratimas ir 
juoduke moteris ir jos vaikas 
sus.kirto su sztorninku. Tai bu- 

bet prievartos da ibiu inkai ka- , vo visai nenaujiem!, bet ežia ne
vykioms ir fabrikams. Amatu užsibaigė. Szitas paprastas ir 
mokyklomis prisidengė Bolsze- visai suprantamas susikirtimas

' pėnkiasdeszimt tukštaneziu 
žmonių.

Moskvos radijo pranesziniu, 
1945 metu Spaliu menesio 11

i dienos, isz Lietuvos turėjo va-i 
žinoti imS'SSR amatu mokyklas 

1160,000 jaunuoliu, kuriu 90,000
Sako Buvęs Lietuvos;iau įvažiavo ir ju tarpe oo,ooo 

.savanoriu. Mums žinoma, kad 
Respublikos Preziden- , tai nėra savanoriai ir tai nėra 

daugiau pra-j V Griniui ^/kie aniatu mok>'klu mokiniai,
gyventi negu paprastam darbi- VdKldldo IV, VIlUllUo u.,
niiikui.

Darbininkas nepaiso kaip jis Nuo Bolszeviku Siaubo Pabėgės n;o(kvkloinis prisidenge Bolsze- 
apsirengia, apsiredo. Profeso-, Ir Dabar Vokietijoje Gyvenau- vįkai lioi.ejo jau pirmos okupa-; užsibaigė baisia nelaime, 
rius visados turi būti gražia, Buvęs Lietuvos Respublikos cijOs metu iszvežti Lietuvos) 
szvariai ir 
dės.

Darbininkui gal kai kada rei-
1 kia kokiu tulsziu, inra'nkiu nu
sipirkti, -bet paprastai kompa
nija del Ikurio-s jis dirba jam 
viską parūpina. Profesorius tu
ri pats isz savo algos užsimokė
ti už knygas, laikraszczius, žur
nalus ir visokius kitokius 
mokslo 'žmogui reikalingus da
lykus.

Darbininkui jo mokslas be
veik nieko nėkasztayo. Profeso
rius apie dvideszimts metu pa
dėjo del savo mokslo ir per ta 
laika ne tiktai ka- nieko neužsi
dirbo, bet už savo mokslą bran
giai užsimokėjo.

Profesorius mokina, dirba, 
vargsta už mažiau negu pusan
tro szimto in menesi. Isz tos al
gos jis turi savo szeimyna isz- 
laikyti, ir savo mokslą tęsti to
liams; ir už burda ar už randa 
užsimokėti, nes jis beveik nie
kados neranda progos mokinti 
savo miestelyje.

Paprastas darbo žmogelis,

skoningai apsire-- ( Czia. ne taip seniai balti žmo- 
Prezidentas Daktaras Kazys jaunimą, 12-18 metu, kasyklų'nes paikore du juoduku. Juodu_ leido in 
Grinius Atsiuntė Tokio Turinio darbams Rusijoj, kur dai'bo ir kaį atsiminė 'kitus susikirtimu^

Atsiszaukima:

bet ne su tikslui muszti ar dau
žyti. Policijos vyresnysis su tri
mis kitais policijantais atvažia
vo apsižiūrėti ir pasitikrinti 
kad viskas tvarkoj.

Vienas iszsi'gandes juodukais 
atprovino szautuva iii polici- 
jantus ir paleido szuvi. Kiti 
juodukai, nežinodami kas atsi
tiko pradėjo szaudyti in visas 
puses. Visi keturi policijantai 
buvo paszauti.

Žinios, kaip žaibas pasklido. 
Akymirksnyje valstijos polici-' 
jautai, visu apylinkes miestu 
policija, visu smarkumu pasi-

, • i • l tarnauja.Mink Slide juodmiesti.' . .

PR ANESZIM AMS!

Musu draugas Mizara seniai 
.kada tenai, 'kalbėdamas apie 
Rusijos Rojų sake kad ten upes 
pienu plaukia ir kepti karveliai 
ore skraido. O tie kuriems pasi
seka isz to Rojaus iszsprukti 
sziandien kita daina gieda: jie 
tik apie prakaitu, baudžiava, 
isztremima ir kraujo pralieji
mą kalba.

maži.

Kolegijos ir mokyklos ima 
biedavuoti. Pargryžusieji isz 
vais'ko kareiviai dabar nori ei
ti in mokslą stoti in mokyklas, 
kolegijas ir universitetus.

Nėra vietos kur juos visus 
priimti, Kambariai per
Kolegijų ir universitetu kam
bariai jau ir dabar prisikimsze.

Da didesne bieda; nėra gana 
mokytoju. Mokytojai kurie per 
kara in vaislka stojo, dabar ne
nori gryžti ir. mokyti. Jie rado 
geresnius darbus, kur jiems 
daug daugiau mokama.

Ir da 'kita bieda: M oky 16 ja i 
sako kad jie negali suvaldyti 
sugryžusiu kareiviu; jie mokslo 
nori bet nenori mokintis.

PASAULIO LIETUVIAI!
Sunkiomis Lietuvai dienomis 

kreipiuosiu in jus, se e rys 
broliai, 
in tuos, kurie galit kalbėt, 
rie naudojatės spaudos, 
ir susirinkimu laisvėmis, 
mes, nei ypacz Lietuvoje pasiu
ke tokiu laisvių neturi. Laikas 
reikalauja isz kiekvieno susi- 
pratusio tautieczio aktingunio 
kovoje už Lietuvos laisvių at- 
statyma, už demokratiniu tei
siu sugrąžinimą. Lietuvos gy
ventojai, taigi musu broliai ir 
seserys, dabar tokiu teisiu ne- 

. turi. Isz vienos diktatūros jie 
pateko kito diktaturo.

Karas seniai pasibaigė, bet 
CZEKA (GPU, NKVD, SKGB) 
svetima kariuomene, svetimi 
pareigūnai, ir svetimi gyvento- 

i jai tebevieszpatauja musu tė
vynėje. Szituos davadus patvir- 

. tina gaunamos betarpisz'kos ži-
bemokshs skarmalas gali gar- . . T . ,v. .. .. nios isz Lietuvos. _________
d'ziai pasijuokti isz mokvto pro-i , . , .. d 1 i mas elementas braute braunasi
fesoriaus Amerikoje. j. , . . • • ••J I m musu kraszta, tai tikrieji

! Lietuvos gyventojai naikinami 
arba per kalėjimus ir kitomis 
progomis gabenami Rusijos gi- 
lumon in nežmoniszkas gyveni
mo sanlygas. Tokiu bus apie 'ke
letas szimtu tukštaneziu.

Pirmos okupacijos metu. Bol- 
gzeviikai iszveže isz Lietuvos . , . • _ 4. i
apie 40,000 piliecziu: moterų, 
seneliu ir vaiku, jau nekalbant 

Pamokslininkai ir davatke-l tukstanezius sunaikintu, 
les mums aiszikina kad stiklelis,' a^a^ Pai’uoszta plana turėjo 
arba kaip sakoma gėrimas pir-' iszvežti buvę Lietuvos po- 
miausia aptemdo, paskui ap- Etiniu partijų ir Lietuvos Szau- 
svaigina ir apmarina, o ant ga- ^lu tSanjungos nariai. Moskvos 
lo prakeikia žmogeli! Bet visgi' Pa8‘aiiiiutoje patarimoje insak- 
mes gersim po lasziuka isz to n‘a^ ^szvai dintos szitos parti- 
mažo buteliuko ir lauksime gi-)ios ’ Lietuvos A alstiecziu Liau- 
Įįu,ko <■ dininku Sanjunga, Lietuvos So-

Kai Amerikos kareiviai gavo 
savo cze'kius, užmokestis ana 
menesi Vokietijoje, visuose 
konvertieliuose buvo indetas 
plakatas kuris ragino visus ka
reivius tapti Komunistais. Da
bar eina tardymai ir klausymai 
kaip tie plakatai atsirado in 
valdžios konvertielius.

Mokytas žmogus, kuris eina 
kitus mokyti yra tikras durnius

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur
fing Ponu. 78 puslapiu, .. 20$

Penkios Istorijos apie Buri'ke 
ir Enrikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25$

Saule Publishing Go.,

gyvenimo sanlygomis jie naiki- į 
narni. Tuo tarpu oficialiai Bol
szevikai drįsta kalbėt apie sa- ... 
vanorius, — geri savanoriai 12 

įr metu.
Lietuviai! Kreipiuosi'>Dau« Metuvou karo pabėgėliu 

ku-

ir riauszias. Visa diena, baltieji ant rytojaus 
vyrai skubinosi iii miestą. Visi

. neszesi revolverius, szautuvus, 
peilius ir 'karabinus.

Į Juodukai taip pat rinkosi in 
būrelius; jie pasigilaiido peilius 
durtuvus ir britvas. Jie susirin
ko iii miesto dali kuri yra va

idinama Mink Slide. Czia visi 
i biedni juodukai ir skarmalai 
gyvena.

ir prievarta ižvežtu Vokietijon 
žodžio Patdko in bolszeviku nagus Ru- 

\Teįlsu užimtoj Vokietijos teiitori- 
ilįj j°j- Aryrai buvo tuoj, neapmo- 

! kinti, apginkluoti ir pasiusti' 
priesz Vokiszkus tankus be Vo
kiecziu intvirtinimus, kur jie 
žuvo tukstaneziais. Ypacz daug , . , . v • t i namo. Jie suaresztavoLietuviu žuvo prie Karaliau-1 ... TT. .T_. . n .. . . Ituokliu. Viskas buvocziaus, Klaipėdos, Dancigo ir 

I Breslau miestu. Nedaugeliui isz 
likusiu gyvu 
iszgabeno Rusijon. Lietuvon jie 
nesugrįžo. Tuo budu vėl keli , 
szimtai tukštaneziu musu tau- 
tiecziu ketvirtadalis milijono, 
bus dalinai žuvę, dalina i sun- 

Ikioj kaliniu būklėj pasilikę.
Pirmam pasauliniam karui 

pasibaigus, Amerikos Lietuviai 
surinko virsz milijono paraszu,

Kada sveti-’Praszydami Vals- Prezi'
• denta pripažinti Lietuva de ju

re, o dabar reiketu bent dvigu
bai tiek Įiaraszu, Lietuviu ir 
žniouiszku kitataueziu, kad 
Lietuvos Nepriklausomybe bu
tu atstatyta, kad szimtai tuks- 
taneziu žustaneziu musu broliu 
Rusijoj butu iszgelheti, 'kad) pu^ap\u; 
svetimos szalies teroras Lietu
voje liautųsi. Visi dori Lietu- 

ariel i nokite in apeliuokite m

Jeigu kas isz musu skaityto
ju turi savo draugu ar giminiu 
adresa Lietuvoje, galite jiems 
užraszyti “Saule.” Kaip jus 
ežia skaitoties “Saule” taip ir 
jusu draugai ir gimines mylėtu 
tenai Europoje pasiskaityti.

‘ ‘ Saule ’ ’ tai yra vienatinis 
Lietuviszkas laikrasztis, kuris 
nesikisza in jokius partijų gin- 
czus ar barnius, ir nepaiso nei 
partijų nei sroviu, bet visiems 
Lietuviams kaip tarnavo taip ir 

. “Saule” skelbia ži- 
! nias isz Amerikos lietuviu gy- 

Da saulute nebuvo pakilus ^enįmokasdienines visos Ame- 
o visi sztoiai, visi, rįjcog Minutėlės, paaiszkina ka 

. - . . ” . i kiti laikraszcziai sako ar raszo
ir paskui teiraujasi dasižinoti 
kas net paežio j e Lietuvoje da
rosi; nors ežia sunku ka tikra 
dažinoti nes Sovietai visus ži
nių kelius užkirto.

Tai geriausia dovana isz 
Amerikos in Europa, taipgi ir 
in Kanada musu draugams Lie
tuviams yra “Saule.”

namai'buvo sudaužyti, juodu-: 
kai buvo visur suimti ir gerai' 
apdaužyti. Policijantai ne tik1 
su revolveriais bet ir su “ma-Į 
chine guns” ir visokiais szau- 
tuvais iszszaude visus kur tik 
jie pasirodė. Paskui kitus juo
dukus numarszavo in kalėjimu.

Bet da ir ežia neužsibaige. Už 
'dvieju dienu'kilo koks ten nesu- 

miesto policijantai1 si pratimas paeziamė kalėjime.
susiniusze, susipesze.patarė baltiems žmonėms eiti Kas ten

du gir- Valstijos policijantai ant smert 
ramu irjnuszove du juoduku ir daugki-

tylku. Bet juodukai Mink Slide’tu sužeidė.
Szitoikie susikirtimai tarpmiesto kraszte nerimavo, visgrasė teismas ir į . .. . . .. , . . ..

i spietėsi m didesnius barelius, baltųjų ir juoduku tai visai ne- 
Jie gandus gaude, girdėjo kad 
baltieji žmones ne už ilgo czia 
ateis juodukus apdaužinti.

Juodukai neapsiriko. Už va
landos pasirodė baltieji vyrai,

naujiena, bet sena ir labai liūd
na mums pasaka, kad Ameriko
je laisves szalyje tokie dalykai 
gali atsitikti.

Skaitykite “Saule”

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15$ ::

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

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c— 
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. J

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 

. Popierinei apdarai. 50c 
No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 

mlnaliszka apraszymas, 202 pus. 35c 
No. 103

pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c 

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sa vo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
bos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ..................................... .15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 

No. 116 Istorija tpie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus . .. .15c

1 No. 119 Keturios istorijos apie

Vaidelota, apisaka isz

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
mus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys Įstorįjog apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu...............................  15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojiroi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tėvu zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 148 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’it keik užlaiko moteres paslaptį. 
61" puslapiu ............  15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................15c

No. 153 Trys istorijos apie ’Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ......................................  .15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyr®; Prigautas vagis. 
60 nusbMJin ................................1 Rf'

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metusi

No. 160 Keturiolika istorijų
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
flirima; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
ezius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25a

No. 162 Trys istorijos apie Bala* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10a

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

No, 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykic; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prast- 
žen erelis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu > ..'..................................

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25«

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
pa’lapiu ..........................................15«

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isa- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 15«

No. 175 Pasiakaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrat 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu-

Keletą Juoku ir Paveikslo, 
.................................. !»•

viai apeliuoki! viai apeliuoki! 
sanžine kreipkitės 
krasztu vyriausybes, skubėkite 
kol da ne per vėlu! Bendradar
biaudami su Lenkais, Ukrainie- 
cziais, Latviais, Estais, Suo
miais, Rumunais, Bulgarais, 
Graikais, Gruzinais, Armėnais, 
Taikais, Persais ir kitais pana- 
szioje būklėje esaneziu valsty
bių tautiecziais, ruoszkite masi
nius protesto mitingus, o juose 
p r i i m t o m i s rezoliucijomis 
kreipkitės in pasaulio spauda

naoonlin pasaulio
justim

cialdemokratu Partija, Kriksz- 
czioniu Demokratu be jos pada- 

(liniu ir Lietuvos Tautininku 
Sanjunga. Sziu organizacijų 
nariu su szeimynomis butu bu

lve virsz septynių szimtu tuks- 
tanoziu. Prasidejes Vokietijos: 
SSSR karas sutrukdė jiems už-į . . .
baigti szita darba, bet daugelis' l)a'°JuJe- Reikia tikėtis, 

I žmonių rado savo pavardes in- musu visu pastanga
mis Lietuva vel bus Laisva. Ne-!kae isz girrios ir Ant nemuno. 
priklausoma, Demokratiszka 
Respublika.

Buvęs Lietuvos Respublikos 
Prezidentas,

tėjo pasižymeje kovotojai; Kazys Grinius,
priesz Vokiecziu okupacija, nes' 194Gm>> Vasario 16 diena, 
jie kovojo už Nepriklausoma Qeimanv 
Lietuva. Tardomi nėkurie isz-- 
protėjo, kiti nuteisti darbams 
anglies kasyklose ir stovyklose,! 
kur žmogus badu, szalcziu ir 
nepakeliamu darbu pamažu es- 

.. , ti sunaikinamas. Ju kanezios
Pats didysis girtuoklis yra baisios. Atminkite juos, kovo- 

tas, kuris geria tik po trupu- 
cziuka.

Tie kurie žino sako kad Ame-j 
ri'kiecziai sziandien turi per 
daug pinigu, per daug popieri
niu pinigu. Bet, tie pinigai vis' 
mažiau ir mažiau verti. Pinigai, 
nieko noreiszkia kai.su jais ne-: 
galima nusipirkti toko mes no
rime. Kas isz to, kad tu dabar 
turi pinigu, bet negali sau nusi
pirkti nei sviesto, nei cukraus, 
nei savo žmonelei ar mergelei 
pancziakas. -

: i ir valdžios instaigas.

(trauktas iri iszvežamuju sara- 
szus.

Antra karta sugriže musu 
kraszta Bolszevikai tuoj prade-1 

Visi politikieriai dabar ligi aresztus. Pirmoj eile j nuken-| 
žemes lenkiasi darbo žmogeliui. 
Už tai dabar matome kad visa 
valdžia užstoja už unijas ir dar
bininkus. Jie taip daro už tai 
kad jiems rupi ateinantieji rin
kimai. Mat, darbo žmogelis eis 
balsuoti. O darbo žmonių yra 
daug daugiau negu fabrikantu.

Tikėdamas, kad mano teisy
bes žodis bus jusu iszklausytas, 
da 'karta primenu, jog Lietuviu 
tauta dabar yra didžiausiame Garžia Haremo nevalninke: T-noszis: 

kad Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .  15c

i No. 120 Dvi istorijos apie Valu- 
58 

puslapiu ......................... .,15c
i No. 123 Septynios istorjos apie 
! Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
' grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 

No. 
Doras gyvenimas; 
mybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skudutis. 60 pus.. .15c

45 puslapiu .....................15c
126 Penkios istorijos apie 

Priversta links-

in

Skaitykite ‘Saule"

' kite už ju laisve, ju tarpe yra 
jusu tėvu, broliu, seserų, vaiku 
ir sziaip giminiu. Kas menesi 

Sieniniai Kalendoriai, 23% ! per kalėjimus iszgabenama da- 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po bar isz Lietuvos Rusijon po' 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: tris-keturis tukstanezius kali-| 
SAULE PUBLISHING CO., niu, arba nuo antros okupacijos) 
Mabąagg Cit£ £& " Pėdžios jau iszgajbentą apie.

tris-keturis tukstanczius kali-.

Isz kur imasi tas nuolati
nis lietus? Kalbėjo tėvas žiū
rėdamas per langa.

— Asz žinau isz kur, — at- 
silepe mažas vaikas.

— Tai pasakyk, jeigu ži
nai?

— Isz senos bobukes kau
lu. Ji visados kalba, kaip 
jaucziu priesz nedelia kau
luose gelimaj tai bus lietus,

SKAITYKIT
440 A ITT T?”

ISTORIJE apie Gregorius
------------------ Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25<

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

rtai;
Preke

Adresas: 
Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Penna.

kai.su
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! Paskutinius žodžius isztare kurnu tikrines, kuria prijautė. 
| leisdarys su iszjuokiancziu dir- Malūnininkas iszsisuko, prieg- 
[stelejimu, Ikuriuom Edvardas tam patvirtino keli ūkininkai 
inžeistas, truputi paraudo, o ir gaspadorius pilkosios kar- 
susirin'ke uredninkai patrauko cziamos, kad jis su jais tuoni 

Į pecziais, ir skurdus szna'bždeji-

(Tasa)

‘ ‘Atleisk, 'brangi panaite, ’ ’ 
suszuko: '“jai darinktais žo
džiais neįgaliu in tave prakalbė
ti, bet žinok kartu, kad tai, ka 
kalbu isz tikros duszios paeina. 
Kaip'girdėjau,” kalbėjo toliaus 
susijgra idines: “Tam stos kalti 
esate n aluninlkui szimta dole
riu, laikas atmokėjimo rytoj, 
pasibaigs, o kad dabar Edvar
das nėra namieje, tai tas begė
dis 'būtinai jum paimtu visa li
kusi turtą. Priimk tatai tamsta 
nors menka darodyma mano de- 
kingystes ir prisiriszimo. ” Tai 
kalbėdamas sieke inikiszeniu ir 
padavė Marijonai pusėtina su
ma pinigu. “Jus tėvas iszgelbe- 
jo mane nuo smerties su locnu 
pavojum. Gulėjau sužeistas iii 
petipo užmusztu arkliu; vienas 
isz žuvedu patemijo, kad d a 
kvėpuoju ir norėjo man kardu 
kausza sutrupyti. Užsimerkiau 
kad nematycziau mirtino smū
gio ir nemanstejau, kad kada 
nors pamatysiu dienos sviesa. 
Netikėtai trinktelia szuvis, o 
žuvedas, pervertas kulka jus tė
vo, griūva ibe duszios szalia ma
no užmuszto arklio. Atidengiau 
akis, tamstos tėvas nuszoko nuo 
arklio, nežiūrėdamas ant spie- 
cziaus žuvedu kulku, priszokįo 
prie manes, isztrauke isz po už
muszto arklio ir paėmė už saves 
ant savo žirgo. Tokiu budu bu
vau iszgelbetas nuo tikro smer- 
czio!”

“Tai pasakoju tamstai tik 
del to, kad man nedeka votimi, 
už tai, ka tamstos tėvas man pa
dare niekad atsa'kancziai iszsi- 
moketi negalėjau, ir dabar tik 
maža dalele skolos jo inpedi- 
niam atmoku. Buvau paduotas 
in ligonbuti, kada pasveikau ir 
kada galėjau sesti ant arklio, 
tamstos tėvas jau buvo užmigęs 
ant amžių.” Paskutinius kalbė
damas 'žodžius, nusiszluoste 
aszaras ir vos galėdamas sulai
kyti skausmą, kuris, atsiminus 
savo iszgelbetoja, jo duszioje 
pakilo. Po trumpam tylėjimui 
suspaudė da syki ranka mergi
nai ir tarė: “Isz to,kas da liks, 
suvartok tamsta ant palengvi
nimo motinos, o apie Edvardą 
asz pasirūpinsiu.” Po tu žodžiu 
greitai atsitolino ir merginos 
žodžiai nedaejo suly'g jo ausu.

“Motin, motin!” szauke: 
‘ ‘ Vieszpats Dievas mus išgel
bėjo,” ir padėjo pinigus aut 
motinos lovos. “O Dieve!” 
szauke drebėdama isz džiaugs
mo motina, atsisėsdama lovoje: 
“kur tu, mano vaikeli, tiek pi
nigu gavai ? Kas buvo tavo 
tuom aniuolu suramintoji! žmo
gaus paveiksle?” “Verner’is 
tai man davė,” atsake dievo
baiminga. duktė naszles: “turiu 
isz to atlyginti rudamjam ma- 
luninlkui, o likusius suvartoti 
ant tavo reikalu, apie Edvarda- 
gi jis pats prižadėjo pasirūpin
ti. Nelaukdamas, kol jam pade- 
kavosiu, atsitolino ir užsukda
mas in kita ulyczia, tuoj iszny- 
ko isz alkiu.”

“O padori duszia!” Szauke 
ligone: “Taip jis tikrai apie 
Edvardą rūpinsis* o jai Dievas 
daleis, tai ir jis nors dabar ka
lėjime, neužilgo su mumis pasi

matys. Eiksz, Marijona, pasi
melskim priesz pasilsi už tavo 
broli ir musu labdarį. ’ ’

Abidvi sudėjo rankas ir pa- 
dekavojo karsztoje maldoje ge
ram ir visogalingam pasaulės 
Valdytojui už greita ir netikėta 
pagelba. prispaudime ir di
džiausiam varge.

8.
Juodai apmusztame kamba

rį je sėdėjo orus (pavartauni) 
teisdariai daugiausiai su isz- 
blysz'kusiais veidais, prie pras
to stalo. Tik sznabždejimas ver- 
cziamu laksztu dideliu knygų ir 
pavieniai, nesuprantami žo
džiai pertrauke skurdu tyluma 
kuris, kaip rodos, visus apėmė 
Edvardas negalėjo pergalėti 
nekurios baimes būdams tarp 
niscziu veidu, o szirdis jo pra
dėjo garsiai takszeti. Akys vi
su iu ji buvo atkreiptos, lyg 
stengėsi insiskverpti in giliau
sias jo slaptis. Ant stalo stovė
jo kryžius, prie jo da degan- 
czios žvakes.

Susiraukęs kancelista paėmė 
su orumu plunksna ir pradėjo 
lavia ranka su kaligrafiniais 
papuoszimais pieszti protokolo 
formula.

Edvardas turėjo viską paei- 
lium iszpasakoti, o isz trauky
mo pecziu inkvizitatoriaus ne
galėjo tikėtis nieko gero. Iszpa- 
sakojo atvirai, su kokiu mieriu 
(siekiu) keliavo ir kokiu budu 
ji prie užmusztojo užtiko.

Po daugelio pertikrinaneziu 
darodymu, augsztais 'žodžiais 
pramoningoje kalboje užl itise 
jo teisdarys su nusiszypsojimu: 
“Ar gali teisybe tavo žodžiu 
patvirtinti prisiega? Juk turė
jai atlauszta pisztalieta, kada 
tave žandarai sugriebė; ka ke
tinai daryti?”

“Iszgirdau užpakalije saves 
dundėjimą, prisiartinau prie 
lavono ir atsilaužiau pisztalie
ta, kad buezia pasitaisęs at- 
muszti užpuolimą, ka ir tams
tos pripažinsit reikalingu. Kas 
mano vietoje nebūtu to pada
ręs? Kada raiteliai prisiartino 
ir asz juos ant drabužiu paži
nau, susiraminau ir norėjau 
jiems visiką iszpasakoti, ka ma- 
cziau. Bet jie, vietoje persekio
ti tikrąjį užmuszeja, pastvėrė 
mane neiszklausydami, apjuok
dami, kad nors isztiesu bueziau 
žmogžudžiu, toks pasielgimas 
su manim nebutu atsakaneziu. ”

“Del kokio siekio nesziojaisi 
su savim užtaisyta pisztalie
ta?”

“Turėjau pasinaudoti isz 
nakties, o kad nuo nekurio lai
ko szioje apielinkeje buvo keli 
pleszimai, pasiėmiau ta ginklą 
su savim del apsigynimo.” 
‘ ‘ Kad salk a i, jog ant szau'ksmo 
atbėgai, pasakyk-gi, kaip toli 
nuo tavęs galėjo 'būti bėgantis 
užmuszejas ? ’ ’

Tam klausymui draugavo da
bojantis ir perveriantis pažiū
rėjimas teisdario, kuris pikta- 
deja, tikrai butu suglumijas 
“Dauginus — mažiaus dvide- 
szimts žingsniu,” atsake paka- 
jingai Edvardas. “Gerai, bet 
kad turėjai su savim ant apsi
gynimo pisztalieta, ir kad pate- 
mijai begauti in krūmus užmu
szeja, kuris, kaip sakai, ant dvi-

mas pakilo kambaryje.
Perimtas neiszpasakytu szir- 

dies džiaugsmu, stovėjo Edvar
das, nematydamas del saves 
mažiausios vilties, nes žinojo 
gerai, kad prie žudaneziu jo ap
linkybių, visi ji žmogžudžiu 
pripažins.

Su nenulaužiamu tvirtumu, 
pergales kylanti krutinėję 
skausmą, atsistojo su pavartau- 
numu tarp teisdariu. “Tam 
stos! juodas pažvelgimas taip 
mane in savo tinklus in painio
jo kad pajiegos mano tikrai su
sikals in jo paslaptine galybe. 
Jai man Vieszpats Dievas ne
padės busiu apsudintu nors vi- 
siszkai esu nekaltas: isz tamstų 
akiu gana gerai iszszkaitau isz
tarme myrio del saves. Klausiai 
manes, tamsta,” kalbėjo atsi
gręždamas in teisdari: “del ko 
neszoviau in žmogžudį? Delko 
to nepadariau, patsai dabar ne
suprantu. Bet sztai priesz pa
veikslą Iszganytojo galiu pri
slėgti, kad neturėjau jokios da- 
lininkystes toje prakeiktoje 
piktadejysteje.” Macziau be
gauti užmuszeja ir man rodos, 
kad jame pažinau rudaji malu- 
nin'ka.”

“Ar gali prislėgti, kad jisai 
buvo žmogžudžiu?”

Esu tame persitikrinęs, bet 
kad kartais kame būni persitik
rinęs, vienok esti klaida, dėlto 
nenori prisiekti dalyke, kur ei
ną apie gyvastį 'žmogaus.”

Teisdariai nuleido galvas, 
patraukė petimis, o isz ju akiu 
aiszkiai galima buvo iszskaity- 
ti paskandinanezia isztarme. 
Protokolas pasibaigė, o Edvar
dui pabaiga dienos praslinko 
kureziame ir pilnam pakajingu- 
me.

Ant rytojaus atėjo Verner’is 
0 isz jo persigandimo ir skur
daus veido iszskaite Edvardas 
ne geriausia del saves naujiena.

“Sakyk, kas atsitiko,” tarė 
Verner’iui: ‘ ‘'kokia isztarme ? 
Tavo veidas pranesza nelaime, 
bet ka nors pasakysi, ant visko 
esu pasitaisęs.” Verner’is tylė
jo.

“Verned’i, ar esu apsodin
tas? Nebijok, pasakyk man vis
ką.”— “Esi apsūdytas.” — 
‘ ‘ O baisybe! ’ ’ suszuko Edvar
das, kuris rodės griuvo po sun-

Praszau tiktai plunksnos, po-! 
pieros ir juodylo, kad galeeziau j 
paraszyti serganeziai motinai . ,. v ' ,v. I PITTSBURGH, PA.kelis žodžius suraminimo ir ma-' 
loneeziau, kad priesz mirsiant 
galeeziau nors syki su sesere*

Kaip stipriai1 pasimatyti.” “Daleidžiu tai,” 
atsake inviskytas teisdarys, nes 
czysta žiūra kenezianezio jauni

Nnoszirdi Padėka

Iszradejas

Morris A. Kay, isz Alham
bra, Calif., iszrado kaip savo 
radijo pataisyti kad jam ne
reikėtų klausytis visokiu pa
garsinimu. Szitas jo iszradi- 
mas pats nukerta visus pa
garsinimus, užsidarydamas

W Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
bukraj^aio. PASKUBINKITE J J J

deszimts tik žingsniu nuo tavęs
I buvo, delko būdamas geru szau- j 

dytoju, neszoviai in piktade-
„i____________

ar pats kita radijo programa 
pasirinkdamas. Morris Kay 
ketino tuoj aus visiems szita 
savo iszradima pardavinėti.

Kaip girdėjau, tai badai
Merilande,

Moterėlės automobiliais 
važiuoja, 

Su boseliais pasivažinet,
Szviežiu oru atsikvept.

i Sziandien da apie tai užtylėsiu,
Gal apsimalszys,

Ir automobiliais nelakstys.
Asz daug apie jiais žinau 

ir netylėsiu, 
Ypatingai dvieju vardu kada 

paminėsiu.
* * *

Kelios Springvilles moteriukes, 
Labai pripratę prie guzutes,

Niekad negana, 
Traukia, bile fundina,
Tai labai nesveika, 

Ir del motorėliu netinka, 
Nes kaip motore girta, 
Tai niekur nepagerta.

* * *
Ann diena nupiszkejau in 

Danvilles ligonbute,
Ten palinksminau sesutes!

valandėlė,
Džiaugėsi paregeja mane, 
Kožna gera, žodeli davė, 

Isz visu szaliu ten užtikau, 
Moterėliu visokiu, net 

pravirkau,
Viena stena, kitos sėdi, 
Bet viena kitai sveikatos

„ nepavydi,
Mane sugraudino viena, 

Badai vyras josios bandė nuo 
josios atsikratyti, 

Sumusze ja ir in ligonbute 
nutarė patalpyti.

* * *
Jeigu mergeles norite gert, 

Tai neturite pasigert, 
Nes tai iszrodo biauru,

Ir ne gražu.
Badai Millvilleja, 

Merginos alų ir guzute rija, 
Vyrams neapsileidžia,
Gere net pasileidžia.

Tingi dirbti,
Nes kas mėgsta gerti, 

Tam darbas visisz'kai nerupi,
Namie per diena sėdi.

Lauke vakaro,
Ar nenutvers kokio, 
Kvailiuko, vvruko.

Kad prie saves prisiviliot, 
Ir nors kaip susivineziavot.

Negerai mergicos darote, 
Jeigu tokioms pasirodote.

Asz da daugiau žinau,
Ba tiligrama gavau, 

Tai jeigu nepasiliausite,
In kaili gerai gausite.

Žino

Vyras—Tu vėl reikalauji 
skrybėlės! Kam? Argi ne
turi? O ant galo, tu ir be 
skrybėlės patinki!

Pati—Asz žinau, tu sku- 
puoliau! Asz tau be galvos 
da geriau patikezia!

laiku linksminos, ir taip visi 
darodymai tave žudo ir —

“Ir busiu nukirstas ar ne- 
taip?” pertrauke Edvardas. 
Verner’is laikėsi nuo gailumo 
ir tylėjo.

“O dangau!
mane apėmė pikta dvasia paž- 
v elgimo, ’ ’ szauke Edvardas. * • •“Esu apgudintas! Ta mintis] kaiczio sulaužė jo persitikrini- 
sziurpuliais mane perima, man ma ir su regimu sajausmu aplei- 
rodos kad drebu, bet Verner’i!; dodo Edvardo kaline, atlikęs 
Nesigeidžiu tos silpnybes, nes savo liūdna pareiga, kartu su 
nedrebu tik del saves vieno tas kitais urėdu inkais.
smarkus szirdies muszimas pa
eina. isz baimes, kas Ims su mo
tina ir sesere ? Neužilgo verdan
tis kraujas, ka po mano gyslas 
sriuvena, iszsilies ant kraszto 

! godingo patilczio pakaduiu.
Edvardais nutilo, o Verner’is 
nedryso pertraukti nelaimingo 
jaunikaiezio manstimus apie 
smerti.

“Mielas Verner’i!” Tarė Ed
vardas, spausdamas ranka se- 
namjam draugui ir vesdamasis 
ji prie adaro lango: ‘ ‘ Pažiūrėk 
tik in ta jauna pavasario poigi- 
mi, visas plėtojosi ir viskas 
nauja gauna gyvasti. Nuo kal
nu verezias upelulkas ir kužda 
ka tovienio, ir taip visur dar
buojas stipria ranka szventa 
gamta; paukszezius narstan- 
czius ore, gyvulius kalnuose ir 
gananeziuosis galvijus Alpuo- 
se, gaivina pavasarines saules 
spinduliai, asz tik vienas nete
kau tos gerybes. Mane tik ap- 
siauezia drėgnas oras kalėjimo, 
visas pogimis kelias isz grabo, 
tik asz turiu mirti.”

Czia iszgirdo 'žingsnius arti- 
naneziuosis prie jo kalėjimo. 
Drebancziomis rankomis užsi
dengė Edvardas savo burna. 
Edvardas persigando ir neap
gavo ji baisi priejauta, nes toje 
valandoje durys atsidarė, josę 
pasirodė teisdarys draugystėje 
da keliu uYedininku atsilankste 
suvyniota popiera ir perskaitė 
szaltai, be jokios inžangos, isz
tarme :lkad už papildyta, ant 
vieszkelio žmogžudyste už trijų 
dienu bus korėtas smereziu.

Po perskaitymo isztarmes, 
lūžo lazda ir nupuolė perlaužta 
pas kojas nekaltai apsunkytojo 
Edvardo, o szaltas drebulys pe- 
reme jo visus sąnarius.

“Ar nereikalauji da tamsta 
ko?” paklausė teisdarys mirti
nai isžblyszkusio Edvardo.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

Naujas Vidaus
Sekretorius

Julius A. Krug, 38 metu 
amžiaus inžinierius buvo pa
skirtas kaipo Vidaus Sekre
torius. Jis užėmė vieta Sek
retoriaus Ickes, kuris užpy
kęs ant visos administracijos 
pasitraukė ir apleido savo 
darba. Julius A. Krug yra 
didelis biznierius, gabus in
žinierius ir apsukrus diplio- 
matas. Czia, rodos, Preziden
tas Trumanas klaidos nepa 
dare toki žmogų pasirinkda- 

; damas.

Szv. Pranciszkaus Seserys ir 
I Kun. J. V. Skripkus nuoszir- 
' džiai dėkoje Didžiai Gerb. Kun, 
M. J. Urbonui, Szv. Juozapo 
parapijos Klebonui, Du'Bois, 
Pa., už suteikimą gražios pro
gos paremti Seserų naujios 
Koplyezios statyba. Kadangi 
Gerb. Klebonas maloniai ir rū
pestingai isz kalno prirengė sa- 

! vo gerus parapijonus; kurie pa- 
Is^bales kaip lavonas, sėdėjo rode dideli dosnumą ir suanka- 

Edvardas ant stalelio, su i 
džia pilna kartumu stovėjo to
liaus kampe Verner’is ir nedry
žo pirmas prasznekinti Edvar
do, kuris garsum skundu per
trauke ant galo skurdu tylėji
mą: “O brangi motin!” szauke 
su ska usniu: ‘ ‘ rūpindamasis
pats apie save, užmirszau apie 
ja; gal jau nuo jos visiką atėmė 
ir sirgdama turi ant kietu 
sziaudu gulėti.”' “To nebus,” 
sake Verner’is, spausdamas 
jam ranka: “maluninkui jau 
atlyginta.” “Atlyginta!” su
szuko nusistebejes Edvardas: 
“kas jam atlygino?” “Asz 
mielas pone,” sake Verner’is su 
horingumu. Iszgirdes tai Ed
vardas sviedesi iii jo glebi, su
siglaudė dvi padorios szirdys, 
ir nesakydami nei žodžio, lai
kės meszlungiszkai susikabinę.

“O Verner’i!” atsiliepe Ed
vardas: “dabar lengviaus bus 
man numirti persit ikrinusiam s 
kad biaurus szyksztuolis neturi 
ko nuo musu reikalauti. Marijo
na ir toliaus bus paramų moti
nos, o po mano smerties atsiras 
gal geri žmones, kurie pasigai
lės nelaimingos motinos ir se
sers nekaltai nužudyto jauni- 
kaiezio.”

szir-| vo -virsz 300 doleriu. Taip-^i 
Miclaszirdingas Klebonas, no
rėdamas tapti Amžiniu Garbes 
Nariu, aukavo ciela szimtine.

Toki gausi auka vra didele 
parama to Szvento darbo Baž- 
nyczia pastatyti. Už ka Sesutes 
bus amžinai dėkingos. Ir tuopa- 
cziu kartu, gerasis Jėzus isz- 
pildys Savo prižadus: ‘ ‘ Ka tik 
padarysite vienam isz mano 
mažutėliu, tai man padarysi
te.” Tadg’i Gerasis Jėzus nepa
liks nei vienam skolingas, bet 
gausiai isz savo dangiszku tur
tu atmokės.

“Kiek tik pajiegos ir aplin
kybes daleis, tikėk tamsta vis
ką del ju padarysiu,” szauke 
susigraudinęs iki aszaru Ver
ner’is: “Neturiu paežius, nei 
vaiku, laikau už szventa parei
ga rūpintis apie moterį to, ku
ris mane nuo tikro smerezio isz- 
gelbejo. Szitame dalyke gali 
tamsta paikajingai mirti, ka 
czionai prižadėjau, szventai isz 
pildysiu. ’ ’

—BUS DAUGIAU—

Dėkingos Szv. Pranciszkaus 
Seserys ir Kun. J. V. Skripkus.

Kun. J. V. Skripkus yra pa
kviestas ant iszkelmingu atlai
dų in Szv. Juozapo parapija 
Mahanoy City, Pa., pas Gert). 
Kleboną Kun. P. Czesna, Kovo 
18 diena, pasakė pamokslą apie 
Szv. Juozapa ir panasziai 19 
diena baigent atlaidus.

Kun. J. V. Skripkus 'Kovo 24 
ir 25 bus pas Didžiai Geidi. Kle
boną Kun. G. Incziurą Kingsto- 
ne, Pa. Tuo metu padarys Kop- 
lyczios statybai kole'kta ir sa
kys pamokslus Atlaidų proga.

Kovo 31 bus pas Gerb. Kuni
gą Martusevicziu Philadelphia; 
Pa., o Balandžio 7 diena pas 
Gerb. Kun. P. Laumaki, St. 
Clair, Pa.

Pas Advokatą

Ūkininkas — Kiek turiu 
užmokėti ponui advokatui?

Advokatas — Tik 40 rub
liu.

— O gal ponas kiek nu
leis, — norint 20 rubliu.

A. — Ne! Jeigu ne 40 tai 
veluk nieko!

U. — O tai labai gerai! Ir 
asz veluk nieko! — Ir ūkinin
kas iszejo.

Ant Gavėnios

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

50c ,TIKTAI,
Tie kurie prisiunezia 

laiszkus arba postel-kartes in 
“Saules” redakcija, lai prili
pina reikalingas pacztines mar
kes, nes kitaip tokius laiszkus 
nepriimsime. Postkartes reika- 
lauje marke už 1 centą; laisz- 
kaip po 3-centus;special delive
ry po 16c., o registravoti laisz-

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda,] 
10c. Stacijos arba Kalvarija 
Jėzaus Kristaus 10^. Laiszkas 
arba muka musu Iszganytpjaus 
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku 
Seraphiszkas officium 10^. No
vena Stebuklingo Medaliko . iDievo Motinos Garbei 10^. Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke-] 
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 20^. klaidu Vaini
kėlis knygute 75^.

Saulež Mahanoy City, Pa.

kai reikalauje 23 centu.
NEUŽMIRSZKITE!— jeigu 

I siuntinesite tokius laiszkus be 
pacztiniu ženkleliu, taipgi jei
gu nebūna užtektinai markiu 
ant laiszku, tai iszdavysta ne
priims tokes post-kartes ir 
laiszkus nuo paczto!

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja tunus numirėliu. Pasam 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam 
reikalams. Telefono Numeras 78 
820 W. Centre St., Mahanoy City

Pirkie U. S. Bonus
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Žinios Vietines reSint™e
( —- Pavasaris.

— Panedelije 9:30 vai., va
kare, policija suaresztavo Char
les Kupusnibk, 26 metu, nuo 5061 
,W. Pine Uly., 'kur jis isz piktu-, 
mo supeiliu nudure savo broli' 
Andrew 28 metu amžiaus ir 
dranga John Peregrin 30 metu 
amžiaus nuo 422 W. Centre uly. 
Pagal tyrinėjimą, policija sako 
kad CharlesKupusnick buvo' 
girtas ir norėjo sumuszt savo 
paezia ir svaine ir isz to kylo 
bamys tarp įbrolius.

■—• Peter Bias, 42 metu am
žiaus, nuo W. Maple uly., likos 
sužeistas in koja, Maple Hill1 
kasyklose. Randasi Locust Mt. 
ligonbute.

—- Daugelis žmonių dalyva
vo atpuskuose Szv. Juozapo 
dienoje musu patrono parapi- 
j°s-

-— Subatoj pripuola Szv. 
Viktorijonos. Kita sanvaite: 
Medelio j pripuola 4-ta Nedelia 
Gavėnios; Panedelije Szvencz. 
P. M. Apreiszkimo; Utaminke 
Pzv. Ludgero; Seredoj Szv. Jo
bo Damaskieczio; Ketverge 
Szv. Jono Kapistrano; Petny- 
czioj Szv“. Jono ir Bara., Suiba- 
Įtoj Szv. Jono Klimakio.

. . — Gerai žinomas saliunin- 
kas ponas Simonas Kodis isz

■ Fracikvilles, ana diena lankėsi 
su reikalais mieste ir prie tos 
proigos atlankė ir “Saules” re
dakcija, nes ponas Kodis yra 
musu senas skaitytojas. Taipgi 
gavo mums nauja skaitytoja, 
ponai Petra Brazauskas. Szir- 
dingai aeziu.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kui už kito pusvalandžio kiti du 
eroplanai iszleks ir stengsis ap
sistoti ore virsz tos vietos. Po 
tam keli maži gerai apszarvuo- 
ti laivai iszplauks in ta vieta. 
Tik paskui, jeigu visi tie pir- 

' mieji pranesz kad viskas tvar- 
I koj, laivyno daktarai, mokslin
cziai ir kiti prisiartins prie tos 
vietos.

Tada jie susijieszkos visus

Jaunoji Aktorka Atsižymėjo

akmens baisiai storus ir dide- 
liūs stulpus kelias mylias nuo 
tos vietos kur kombos kris. Jie Į 

v‘‘. 1 tenai in ta cementą inlies ma- 11
Szineles nutraukti paveikslus ir 
pagauti visus griausmingus . ,, . T . ... savo rodyklius, maszmeles irbalsus. In paczias mares jie gi- J , . ..1 visus kitus daigtus kurie jiems 

I parodys kokia yra tos sprogs- 
i tanezios bombos jiega. Mes jau 
j isz anksto žinome kad visos žu- 
i vys kad ir giliausia po vande
nili, susprogs, kad paukszcziai 

; isz dangaus nukris, ir viskas 
i ant tu salų susprogs ar sudegs.
Szitos bombos spinduliai degi
na ne isz virszaus kaip papras
ta ugnis, bet isz vidurio. Reisz- 

I kia spinduliai ineina in žmo- 
 t | gaus kuna ir paskui ji isz vidu

je - -- j rį0 deginti. Biski panasziaideszimts myliu atstu, toliumu! . . .

liai in geležies ir plieno stulpus 
j kitas maszinas indeda, kurios 
pamieruos bangu stipruma ir 
diduma ir giluma.

Tik keli savanoriai žmones, 
gerai apsiszarvuoti stoves ar- 
cziau tos vietos, deszimts myliu! 
atstu (toliumo). Visi kiti nesi-1 
artins per dvideszimts myliu ' 
Ir szitie apsiszarvuoti.

Kapitonas Lyon, kuris visus 
szitus bandymus tvarko ir ren
gia perspėja visus kad ir dvi-'

Minersville, Pa. — In dvi 
trumpas sanvaites czia Miners
ville je buvo keturi gaisrai. Du 
baisiai dideli, kurie bledies in 
szimtus tukstaneziu padare, ir 
du visai maži, kurie tik visztu 
sztei'beliulkus sudegino.

Tie du dideli gaisrai buvo kai 
du briekerys, kuris taip greitai 
užsidegė kad ugniagesiai nega
lėjo nieko padaryti ir jis visas 
sudegė. Paskui kitas briekerys, 
Otto Colliery netoli Branchdale 
randasi užsidegė. Ten da suspė
jo užgesinti.

Dabar policijantai ir. detek
tyvai tyrinėja ir sako kad grei- 
cziausia kas nors juos padege 
tyczia. Pirmas gaisras padare 
daugiau milijono doleriu blie- 
dies ir uždare mainas penkiems 
szimtams darbininku. Czia 
daug lietuviu dirbo ir Lietuvis 
bosu 'buvo.

" Maizeville, Pa. — Szv. Liud
viko parapijoje atsibuvo Ketu- , r
tios Deszimtys Valandų atlai- \ .t- ,ciai, kuriuose dalyvavo beveik 
yisi lietuviai parapijieczial. 
Kunigas Andrius Degutis, yra 
visu parapijiecziu mylimas ir 
kunigu gerbiamas klebonas. Už 
tai Keturdeszimte jo parapijo
je buvo iszkilminga, graži ir in- 
spudinga. Per visus tris valka
ms bažnyczia buvo pilna žmo
nių ir daug kunigu pribuvo ant 
iszkilmingu pamaldų. Kunigas 
Daktaras Batutis isz Szenado- 
riaus pasakė turininga pamoks
lą Panedelio vakara. Kunigas 
Daktaras Batutis pareina isz 
Minersvilles, isz kur daugiau
sia jaunu kunigu insiszventino. 
jUtarninko vakara pamokslą 
pasakė Kunigas Jonas Gibas, 
isz New Philadelphia, Pa. Ku
nigas Jonas Gibas yra tikros 
Įietuviszikos dvasios lietuvis, jo 
kalba ir jo iszsireiszkimai lie- 
tuvisžkesni net ir už tuos kuni
gus kurie gimė ir augo Lietuvo
je- I

Isz viso galima pasakyti kad 
Maizevilles, arba kaip seni Lie
tuviai vadina, “Plauberio ” Ke
turios Deszimtys Valandų at
laidai buvo tikra inspudingi ir 
dvasiniu mastui mieruojant, pa
sekmingi. Į

Tuscarora, Pa. — Valdžia 
pranesze J. Chincharams (Rus- 
nakai), kad ju sūnūs kareivis 
Sgt. John Chinchar, 26 metu 
amžiaus kuris tarnavo mieste 
Frankfurt, Vokietijoje, likos 
mirtinai nuszautas per mergina 
■In'geborg Fischer. Valdžia tyri
nėja žudyste’. Velionis paliko 
savo tėvelius, broli ir dvi sese
rys.

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

20 Centai.
S&ule, Mahąnpy; City, Pa.

kad ir su tamsiais akiniais, aku- 
j Toriais, jie staeziai nežiūrėtu in 
ta puse kur bomba sprogs nes 
visus juos apakins. Jis pataria 
geriau užsimerkti ir tik po 
sprogimo pažiūrėti.

Amerikos Laivynas siunezia 
daug savo didžiausiu kariszku 
laivu. Szituos kariszkus laivus 
pakils ant tos vietos be žmonių 
nes ta bomba juos in padanges 
isznesz.

Mokslincziai sako kad ir dvi- 
deszimts myliu atstu yra dide
lis pavojus, nes gasai ir gabalė
liai kris isz dangaus kaip kru- 
sza. Szitie gasai ir sprogimo 
gabalėliai ims kristi isz dan
gaus apie tris valandas po spro
gimo.

Ant tu tuszcziu kariszku lai
vu bus 200 ožkų, 200 kiaulių ir 
4,000 žiurkių. Visi szitie gyvu
lėliai paskirstyti taip kaip butu 
jūreiviai ant laivo muszio lai
ku.

“Vienas jūreivis William 
Parker savanoriai praszesi kad 
jam butu pavėlinta ant to laivo 
sykiu su žiurkėmis plaukti, kad 
mokslincziai tikrai žinotu kas 
atsitinka žmogui per toki spro
gimą. Bet jo neprieme.”

Vienas didelis bomberis, B-29 
nunesz ta bomba in kryžkelius. 
Kiti bomberiai ji palydės, bet 
augsztai padengese. Jis paleis 
ta sprogstanezia “Atom” bom
ba, o kiti bomberiai tuo pat sy
kiu visokiu maszinu ir rodyk
lių, kurios kaip koki debesėliai 
plauks virsz tos vietos ore. Pas
kui tie dideli bomberiai isz pa
dangių pasuks per radijo kelis 
tuszczius bomberius, kuriuose 
nebus nei lakunu nei žmonių, ir 
juos nudraivins staeziai virsz 
tos sprogstanezios . bombos pa
žiūrėti ka tas sprogimas bom- 
beriui padarys.

Kai ta bomba susprogs, kiti 
bomberiai tuojaus lėks staeziai 
in ta sprogimo vieta. Jie trauks 
paveikslus.

Tokiu baisiu sprogimu ta 
bomba susprogs kad visas Paci- 
fiko vandenynas sukrus, Ban
gos tukstanezius pėdu pakils 
isz mariu. Visus vandenius taip 
sujudins kad ir Californijoje ir 
Washingtone pajus ta vandens 
sumaiszyma. Pati žeme taip su
drebės kad per visa svietą, že
mes drebėjimui nurodyti maszi- 
nos pajus ir parodys kad kas 
nors tenai toli atsitiko. O kas 
atsitiks su tais laivais, bombe- 
riais ir tomis salomis viens Die
vas težino!

Už puses valandos po sprogi
mo du eroplanai iszleks ir labai 
žemai belėkdami stengsis prie' 
tos vietos prisiartinti. Jie visu 
greitumu lėks ir nesustos. Pas-

kaip vėžio liga sergantis žmo
gus, nyksta ir džiūsta, tik su 
tuo skirtumu kad szitie spindu
liai akimirksniu savo pragaisz- 
tinga darba atliks.

Szitos bombos susproginimas 
parodys mums koks baisus bus 
treczias pasaulinis karas!

GRAIKIJOJE
SUKILIMAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

brolis stos priesz broli. Jie bai
siai kritikuoja ir kaltina Angli
ja ir sako kad Anglai kiszasi 
kur jiems nereikia. Jie taipgi 
neužganėdinti su savo Premie- 
rio Themistokles Sophoulis val
džia ir tvarka.

Ir ežia, Graikijoje matyti 
nors politini susikirtima tarp 
Anglijos ir Rusijos. Anglija re
mia esamaja valdžia, o Rusija 
kelia ir kursto kairiuosius su
kilti priesz ta valdžia.

Turkai Nepasiduos .
TEHERAN. — Turkai vie- 

szai paskelbė kad jie Sovietu 
neinsileis ir savo kraszto neat
sisakys. Jie sako kad jie tikisi 
Amerikos ir Anglijos pagelbos, 
bet jeigu ir jiems vieniems pri
sieis kariauti priesz Rusija jie 
kariaus pakol visi žus. Jie sako 
jie paskelbs szventa kara. Tur
kai panasziai atsake Hitleriui, 
kai jis kėsinosi per Turkija 
marszuoti. Turkai vieni Sovie
tu nesustabdys, bet pasiprie- 
szindami jie gali visa svietą už
degti ir visus vėl kraujuose pa
skandinti.

Lafayette Fish Market
204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Atidarytas: Seredoje, Ketverge ir 
Petnyczioje. Visiems draugiszkai 

:: patarnauja ::
Mes parduodame visokiu Žuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. 
Clams, Scallops ir Hard Shell Crabs. 

Ousterius pristatome in namus.
Turime ir geriu Silkių. Telefonas 273

REDDY KILOWATT

Septynių metu amžiaus Bgverly Simmons buvo apdovanoja su garbes ženkleliu del jo
sios pasižymėjimą loszime. Czia dvi mergaites isz Girl Scouts inteikia jai garbes ženkleli. 
Sesutes Janice ir Phylis Jones visu Mergaicziu Skaucziu vardu sveikina jauna loszike.

PROTESTONAI
SLAPSTOSI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bažny ežios vadus ir j u susirin
kimus tie patys raszytojai ir 
laikraszcziai vos žodi kita vap- 
telejo. O dauguma tu raszytoju 
ir laikraszcziu yra protestonai.

Dabar milijonai protestonu 
žmonių pyksta ir reikalauja ži
noti kodėl laikraszcziai taip' jai ir redaktoriai pavirto in bo- 
Katalikus iszkele ir nieko ne
sakė apie protestonus? Tie pa
tys raszytojai dabar pasiaiszki-

cziaus tupėti.”
Taip raszo raszytojas kuris 

nepripažinsta Kataliku tikėji
mo ir iszbara savo tikėjimo va
dus, Protestonu dvasiszkius.

Tai kur dabar tie musu pus- 
kepti mokslincziai, sziaucziai, 
kriaueziai, kurie mums taip

O kaslink tu mažu gaisru, tai 
policija spėja kad czia keli vai
kezai padege. Mat kelios nau
jos szeimynos atsikraustė ant 
kalno, ir taip daugiau vaiku at
sirado apylinkėje. Keli szitie 
vaikai yra tikri vagikliai, jie 
viską vage ir nesza, net ir visz- 
tas ir kiauszinius. Policija da
bar sako kad ne už ilgo keli tie

veiks.
Dabar jo viso gyvenimo dar

bas ir pasiaukojimas atnesza 
gražius vaisius, dabar visi jo
sapnai ir svajones apie nepri- vaikai bus suimti ir turės pasi- 
klausomybe ir laisve savo aiszlkinti, nes jie yra intariami 
krasztui iszsipilde. Indija, jo 

xv±laukiai, rvanc luiuno vaijj Į tevyne dabar “Laisva ir Nepri- 
moksliszkai aiszkindavo kad'klausoma.” 
Kataliku Bažnyczia yra jau se
niai isz mados iszejus ir dabar 
tinka tik boboms ir davatkoms?
Nejaugi visi Amerikos raszyto- Lietuvos

no.
Korespondentas ir laikrasz- 

cziu raszytojas Stanley I. Stu
ber, kuris buvo savo redakto
riaus paskirtas apraszyti Nor
thern Baptistu Seimą, piktai 
pasiaiszkina ir raszo in “N.Y. 
T.” laikraszti:

“Kuriems galams reikia Pro- 
testonams taip slapstytis ir 
kam jie nori nuo visu žmonių 
užslėpti kas darosi Viso Svieto 
Bažnycziu Seime? Ka jie nori 
taip pasliepti ir pakavoti? Mili
jonai Protestonu nori žinoti, 
kas ten darosi ir ka ju vadai te
nai taip slaptai daro ir rengia.

“Kataliku Bažnyczia buvo 
visu laikraszcziu gražiai ir gar
bingai apraszyta. Taip ir reikė
jo, taip ir turėjo būti; nes Kata
liku Bažnyczia ne tiktai priėmė 
korespondentus, raszytojus ir 
redaktorius bet staeziai visus 
kviete ir prasze dalyvauti ir po
sėdžiuose ir apeigose.

“Katalikai paskyrė mokytus 
katalikus, kunigus net ir augsz- 
tesniuosius'dvasiszkius patar
nauti ir patarti raszytojams ir 
jiems paaiszkinti kas tenai da
rosi, kad ir kitatikiai ir bedie
viai galėtu suprasti.

“Protestonai turi daug ko 
pasimokinti. Jie negali duris 
užsidaryti, akis užsimerkti ir 
sau vieni kaip pas Dieva už pe-

has ir davatkas.

NEPRIKLAUSOMA Pabaigtas “Biznis”

LONDON.—Anglijos valdžia 
vieszai paskelbė kad ji duos pil
na laisve ir nepriklausomybe 
Indijos žmonėms. Indija dabar 
gales net visiszkai pasitraukti 
isz Britu Imperijos ir gyvuoji 
sau viena, jeigu teip ji norės.

Indijos vadas, senelis Mahat
ma Ghandi visa savo gyvenimą 
reikalavo tos nepriklausomy
bes. Jis kariavo priesz Anglija 
ne su karabinais, ne su karei
viais, ne su kokia politika ar 
propaganda, bet, su laisves 
dvasia ir su pasitikėjimu kad 
kaip nors, kada nors teisybe 
vieszpataus. Senelis Mahatma 
Ghandi, kuri visi sziandien pa- 
žinsta kaipo ta žmogeli, kurio 
visi drabužiai buvo balta pala, 
su kuria jis apsidenkdavo savo 
sulysusi ir sudžiuvusi kuna.

Anglijos valdžia ji ir aresz- 
tuodavo, ir in kalėjimą patup- 
dindavo ir visokiais budais 
stengdavuosi ji nutildyti, bet
senelis Mahatma Ghandi vis| 
savo vare ir gana. Jis ir savo 
žmones vis ramindavo ir vis 
neleisdavo karszto kraujo jau
nuoliams sukilti priesz Anglija, 
nes jis žinojo kad su prievarta 
ar su smurtu jie nieko nenu-

NEW YORK — Kai Church- 
illis kalbėjo Waldorf-Astoria 
hotelije ir visas svietas klau- 
siesi jo kalbos, jis paais?kinda- 
mas ka Sovietai daro Europoje, 
nei žodžio staeziai nesakęs apie 
Lietuva, atėmė visiems Lietu
viams paskutine vilti del Tėvy
nės Lietuvos!

Churchillis iszvardino visus 
tuos krasztus kuriuos Rusija

kaipo tu gaisru pradetojai. Bet 
kol kas da nieko tikra nežinia, 
tik tiek keista kad tie gaisrai 
buvo beveik toje paezioje vieto
je.

O kaslink tu dideliu gaisru 
tai net valdžios policija insiki- 
szo ir dabar jieszko žmonių ku
rie vis saike kad jie atkerszins 
kompanija, už tai kad anglių1 
kompanija daug skylių uždare, 
kur žmones sau kasdavuosi 
anglis. Keli tokie vyra ne syki 
buvo prasitarė kad jie ir kom
panijai ir bosams atikerszins.

Czia gali in beda papulti ir 
visai nekaltas žmogelis kuris 
gal ir kartais prasitarė kad jis 
a tkerszins, bet nieko paiiaszaus 
neketino nei nemanstino.

St. Clair, Pa. f 'Petrone Rum- 
bavieziene numirė Vasario 22- 

- 11 ra diena, 3:30 valanda popiet, 
buvo užkariavus ir pavergus, ir, Jos vyrag Jonag numire 18 m8_ 
paskui paklausė: “Ko daugiau tai adgal. Velione gimus Seltzer 
Rusija nori?!” Reiszkia, kad'Qtv pa
jau visi pripažino ta užkariavi- 
ma ir Stalinui dovanojo, tik da
bar klausia ko daugiau ji no
ri? Jau nei Churchillis nieko 
nesako apie tuos krasztus ku
liuos Stalinas pirmiau paėmė,

po tėvais vadinosi 
Palsiute. Prigulėjo prie Szv. 
Kazimiero parapijos ir likos 
palaidota in Szv. Pranciszkaus 
kapinėse. Paliko nuliudime 2 
dukterys ir 4 sūnūs: Jeva, pati 
Jurgio Yakimavieziaus isz East

jam tik rupi kad Stalinas dau- Mines h. Alena> pati juoza,po 
' giau nepaimtu.

Kitais žodžiais sakant ;Churc-
billis Stalinui pasakė: “Jau ga-

i na prisiedei, ko daugiau nori?: ’
Toks iszsireiszkimas mums pa
sako kad Lietuvos likimas jau

Pabaigtas Biznis!”

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
.... Dingy Doin's .
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THOSE CELLAR STAIRS « 
.SHOULD HAVE A LIGHT-1 
YOU MIGHT GET A BAD/

X FALL

feVPF r

A
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THE CELLAR IS A
DUNGEON - WHY THAT t

THINGS NO 
UGHT A'TALL

TAKk A' 55^ LOOK 
AT 3^3^ LIG^T ,

FIXTURES"
ARE THEY RELICSCF 
THE EYESTRAIN ERA 
OR ARE THEY NEW 
SCIENTIFICALLY DE
SIGNED FIXTURES THAT 
SAVE SIGHT AND YET 
DRESS-UP YOUR HOME?

you CAN MAKE 
OLD DOMESNEI 
ELECTRICALLY!

J

Juszkio isz Philadelphia, Pa., 
Joną, Minersville; Vinca, Jack- 
son, Miss., Jurgi, Pottsville ir 
kareivi Juozą, Greeriboro, N. C., 
11 anukui ir anūkes; seserį Ona 
Brazukiene isz Wades ville, Pa., 
ir dui brolius : Joną, Minersville 
ir Andriu Kaltauska, East 
M ines. Vienas anūkas jūreivis 
Jurgis Yakimaviczius randasi 
prie Amerikos Laivyno, San 
Francisco, Calif. (Tokiu budu 
praneszame visiems draugams 
ir pažystamiems, kad žinota 
apie mirti veliones, kuriuos ne
galėjome sujieszikoti in laika).

Allentown, Pa. — Ana diena 
laike savo susirinkimą Penn
sylvania Power and Light 
Kompanijos, sekantieji likos 
iszrinikti: A. D. Root ant Vice- 
Prezidento ir L. K. Bingaman, 
ant Vice-Prezidento ir Kasijie- 
raus in vieta M. H. Parkinson.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!


