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*Vis Ims Vyrukus In Vaiska
Isz Amerikos
Geležinkeliu Straikos

Subatojej

WASHINGTON, D. C. —
Darbininkai ant geležinkeliu 
ketina iszeiti ant straiku Suka
toj, Gegužio, (May) 18-ta die
na. Bet yra vilties kad jie susi
taikins be straiku. Jeigu jie 
iszeitu ant straiku, tai valdžia 
už dienos kitos paimtu visus 
geležinkelius ir priverstu vi
sus dirbti pakol susitaikintu. 
Geležinkeliu darbininkai, kaip 
ir kiti darbininkai, reikalauja 
daugiau gauti algos. Geležin
keliai baisiai reikalingi ne tik 
visokiam susisiekimui, bet ir 
visam bizniui ir net pragyveni
mui.

Nauja Duona Daug 
Gardesne

WASHINGTON, D. C. —

Lewis Nori $70,000,000
In Metus

jo grasinimu. Jeigu kils isz to
kio pasiprieszinimo karas, te
gu kilsta, bet jau Rusija dau
giau nepataikausime!

Bet kai Sekretorius Byrnes 
pribuvo in ta susirinkimą, jis 
visiszkai nustebo. Rusijos at
stovai pasidarė kaip avinėliai; 
jie nei vieno prieszingo žodžio 
neprasitarė. Jie ant visko suti
ko ir net Amerikiecziams pri
tarė.

Ana sanvaite Stalinas pasi
kvietė Daktara Jiri Horak, 
Czekoslovakijos Ambasadorių 
ir visus nustebino kai jis jam 
paaiszkino kad “Rusija viso
mis galiomis stengiasi kuo ge
riausius santykius palaikyti 
su Amerika.”

Tuo paežiu sykiu musu nau
jas Ambasadorius Rusijoje bu
vo, labai gražiai vaiszinamas. 
Ir visas Kremlinas net ligi že
mes lenkiasi ir jam tarnauja.

Szita staiga ir visai nesitikė
ta permaina sunku iszaiszkinti, 
bet galima tikėtis kad Sovietai 
ne be priežasties taip daro. Jie 
greitai pamate ir suprato kad

WASHINGTON, D. C. —
Jeigu Lewisas gaus ko jis nori 
isz kompanijos, tai žmones, ku
rie anglis perka ir vartoja,: 
kasztuos apie $70,000,000 in 
metus. Mainieriai vargiai gaus 
tu pinigu ir pajuostyti. Lewi
sas nori sudaryti fondą, kasa, 
isz kurios butu galima suszelp- 
ti mainierius bedoje. Bet visi 
tie pinigai bus vien tik Lewiso 
rankose ir jis niekam apyskai-| 
tos neduos. Reiszkia mainieriai 
dabar straikuoja del Lewiso 
kiszeniaus.

Jau ir dabar mainieriu uni
jos bosai per daug sauvaliauja 
ir su pinigais daro ka jie nori. 
Mainieriai kas menesis savo 
duokles moka, bet nei vienas 
isz j u niekados neiszdrystu pa
reikalauti apyskaitos kad da- 
žinotu kur visi tie pinigai eina. 
Panasziai bus ir su tais paszel- 
pos pinigais jeigu Lewisui 
sisektu isz žmonių iszlupti.

pa-

Prezidento
Bėdos

tuNEW YORK. — Jeigu 
dabar butai Prezidentas Tru- 
manas, jeigu tu dabar jo vieto
je sėdėtai, kagi tu darytai su 
tuo mainieriu diktatoriumi, 
John Lewisu? Galėtai stvertis 
keliu priemonių, galėtai gal 
trejopu tudu ta klausima isz- 
riszti: pirmiausia, galėtai sau 
rankas susidėjęs nieko nedary
ti, pasakyti tegu jis velniai, 
ranka pamoti ir ramiai sau va
žiuoti in pamares ar in kalnus 
žuvauti. O antras būdas butu 
szauktis Kongresą in pagelba 
ir praszyti kad Kongresas in- 
vestu tinkamus Lewisui ragus 
aplaužyti, ir treczias būdas bu
tu su mainieriais Lewisui czie- 
batus laižyti.

Jeigu tu, kaipo Amerikos 
Prezidentas nutartai nieko ne
daryti, tu nebūtai tos augsztos

Atstovai Negali
Sutikti Su 

Rusij a
Europos Krasztai Ginkluojasi; 
Darbininkai Geležinkeliu Gal 
Susitaikins Be Straiku; Lewisas 
Nori $70,000,000 Isz Kompa
nijos; Zistersdorf Aliejaus Fa

brikai Sovietu Naguose
as, tavo ir kaulai suputu, su
kirmytu pakol Kongresas pri
sirengtu nors pirszta pakelti.

WASHINGTON, — Senatas priėmė ir 
patvirtino instatyma imti jaunus vyrukus in

Ka valdžia pranesze kad turė
sime nauja duona valgyti, ku
rioje randasi mažiau kviecziu, 
mes visi net iszsigandome ir 
pykome. Sakeme kad jokiu bu- 
idu nepriprasime prie prastes
nes duonos. Dabar jau koks 
menesis kai mes ta nauja duo
na valgome ir visai pamirszo- 
me ar.nei nežinojome kad tai 
taip sakant prastesne duona. 
Beikieriai, duonkepiai isz pra
džios ketino ta nauja duona in- 
vynioti in popieras su paskel
bimais kad jie vartuoja mažiau 
kviecziu kad galėtu daugiau 
badaujaneziu suszelpti. Bet kai 
jie patys tos duonos paragavo, 
jie jokio skirtumo negalėjo su
prasti ar paragauti nuo anos 
duonos. Tai jie niekam nieko 
nesake, bet kepe savo duona 
taip kaip valdžia buvo insa- 
kius ir niekas nemate jokio 
skirtumo ant smoko.

Lenkijai Paskola 
; Sulaikyta

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia buvo pasky
rus didele paskola Lenku val
džiai bet dabar nieko neduoda 
ir neduos pakol Lenku valdžia 
pasiaiszkins apie slaptas sutar
tis su Rusija. Mes sutikome 
Lenkijai duoti paskola jeigu 
Lenkija sutiks su mumis dau
giausia biznio daryti. Bet, jei
gu dabar Lenkija sudarė slap
tas sutartis su Rusija, tai mes 
nežinome ka ji Sovietams pri
žadėjo. Už tai, dabar ta visa: 
paskola yra sulaikyta, pakol 
Lenkija pilnai pasiaiszkins ir 
visas tas kitas sutartis vieszai 
paskelbs.

Skalbkite “Saule”

Visi Ginkluojasi
NEW YORK. — Raszytojas 

ir korespondentas Walter 
Lippmann parvažiavo isz Eu
ropos ana sanvaite, kur jis va
žinėjo po visus krasztus per 
szeszias sanvaites.

Jis sako kad “Visi Europos 
krasztai ginkluojasi ir rengiasi 
del kito karo, visi žmones szne- 
ka taip, kaip jie jau dabar nu
mato kito karo pradžia.”

Dabar svarbiausias Europo
je klausimas tai yra in kuria 
puse patraukti Vokieczius, jei
gu kitas karas iszkils: ar prie 
Rusijos ar prie Anglijos ir 
Amerikos.

Tai isz tikro net baisu ir pa- 
manstyti. Dar vos spėjome sa
vo žuvusius apraudoti, da vos 
spėjo kareiviai pargryžti, o jau 
žmones rengiasi del kito karo! 
Europos katilas jau verda, ir 
neims ilgai pakol jis užvirs!

Prieszo 
Žodžiams

Netikėk
PARYŽIUS, FRANCIJA. — 

Amerikos ir Anglijos atstovai 
daug ko pasimokino isz tu vi
su konferencijų apie Rusija ir 
dabar gerai susipažino su Sta
linu ir su jo szposais. Jie dabar 
nusistatė griežtai priesz Rusi
ja ir nutarė nei per plauka ne
nusileisti.

Kai musu atstovas, Sekreto
rius Byrnes nuvažiavo in Pa
ryžiaus susirinkimą, jis buvo 
pasirengęs prieszintis Rusijai, 
nepaisant nei Stalino, nei visu 

jie Amerikieczius baisiai in- 
pykdino Taikos Konferencijo
je su Perzijos klausimu ir pa
tys nustebo ir staeziai iszsigan- 
do kaip Amerikiecziai inpyko 
ir inirszo.. Jie taipgi, pamate 
kad toks ju užsispyrimas da ar- 
cziau ir glaudžiau suriszo Ame
rika su Anglija. Sovietai tokios 
vienybes tarp Anglijos ir Ame
rikos nenori ir bijosi.

Už tai dabar Paryžiuje jie 
laižosi prie Amerikiecziu ir 
jiems gerinasi.

Daugiau negu per tris mene
sius Rusija prieszinosi ir nesu
tiko sudaryti taikos sutarti su 
Italija, o Paryžiaus susirinki-

(Tasa Ant 4 Puslapio) 

Jomarkas Ir Lenktynes

Didele paroda, lenktynes ir jomarkas yra laikomas kas metai rudenio pradžioje, 
Bernese Jura, Szveicarijoje. Žmones ežia augina gražius žirgus ir labai didžiuojas ir gi-

nenori kad jo krasztas butu 
pirmutinis pasitraukti. Tai jie

riasi ir stato juos in lenktynes. Žirgai ežia ne tik greiti ir gražus, bet ir darbui tinka. visi dabar viens kito laukia,

ir atsakomingos vietos vertas. 
Nes jeigu szitos anglies strai
kos da prasitęs tai beveik visi 
fabrikai užsidarys, geležinke
liai traukinius sustabdys, mies
tai ir szviesos ir szilumos ne
teks, maisto nebus ne tik ba
daujantiems Europoje, bet ir 
mums patiems. Gal tu galėtai 
savo sanžine nuraminti saky
damas kad patys žmones, net Ir 
tie patys mainieriai, galu gale 
susipras ir ta galiuna Lewisa 
nuo savo sosto nuvers. Bet kas 
bus pakol prie to patys žmones 
prieis?

Jeigu tu szauktaisi pagelbos 
isz Kongreso, kad Kongresas 
investu instatyma priesz to
kius razbaininkus kaip Lewis- 

Visi kongresmonai ir senato
riai dabar rūpinasi rinkimais 
ir neturi nei laiko nei drąsos 
kitais dalykais ar reikalais už
siimti. Mes jau mateme kaip 
Kongresas sumakaliojo ta in
statyma kuris turėjo sulaikyti 
visus krasztus ir mokestis, kad 
niekas nepabrangtu. Tik tikrai 
kvailas ir spangas žmogelis da
bar sakytu kad pragyvenimas 
nepabrango. Ir kitas instaty- 
mas kaslink ėmimo in vaiska 
jaunu vyruku, parode kas mu
su Kongresmonams ir Senato
riams dabar rupi. Jie ta insta
tyma atidėjo iki po rinkimu. 
Reiszkia rinkimai daug svar-

‘(Tasa Ant 4 Puslapio)

vaiska iki Liepos (July) pirmos dienos. Szitas 
instatymas dabar iszstato tik ant juoko visus 
Amerikieczius, nes jis nieko neinsako ir beveik 
nieko nelieczia. Kongresmonai ir Senatoriai 
bijojo tikra instatyma investi, nes rinkimai per 
arti. Jiems visiems rinkimai rupi kur kas la
biau negu valdžios ar viso kraszto saugumas. 
Kaip instatymas dabar stovi tai in vaiska neims 
vyruku jaunesniu negu dvideszimts metu, ne
ims ženotu vyru ir neims trisdeszimts ar daugiau 
metu vyru. Teipgi neims tėvu, ar ženotu ar sto
geliu. Tai tik maža saujale lieka vyruku ku
riuos bus galima imti to vaiska. Visoje Phila- 
delphijos mieste randasi tik kokis tūkstantis 
jaunu vyruku kuriuos bus galima imti in vaiska 
sulyg szitu nauju instatymu. Dauguma jaunu 
vyruku nepaisant szito naujo ir staeziai kvailo 
instatymo, stoja savanoriai in vaiska, nes jie 
jauezia kad ar angszcziau, ar vėliau juos paims.

PARYŽIUS. — Nors Ministerial ir Atsto

vai dar mitinguojasi ir renkasi ant visokiu pasi
tarimu, Paryžiuje, bet jau ir jie patys prisipa- 
žinsta kad nieko isz viso to nėra ir nebus. Ang
lija negali sutikti su Amerika kaslink Palestino; 
Francuzija negali sutikti su vi
sais kitais Ali j autais ant Vo
kietijos valdymo; niekas nega
li sutikti su Rusija ant nei vie
no klausimo.

Dabar visi jau žino kad ežia 
jau nieko nebeliko daryti, nes 
ant jokio klausimo negali su
tikti, bet nei vienas isz atstovu 
nedrysta toki inneszima duoti,

kad kitas duotu inneszima su
sirinkimą baigti ir paskui vi
siems sau traukti namo.

Jau buvo isz anksto matyti 
kad kas panaszaus atsitiks. 
Kai Amerikos Sekretorius isz- 
važiuodamas pasakė kad jis 
Rusijai nenusileis, tai jau buvo 
galima žinoti kad Rusija nesi
derins, nes Rusija tik in tokias 
derybas eina kur visi jai len
kiasi ir kloniojasi. ;
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džiavo ji. Kažin kas butu jeigu 
dabar kas drystu panasziai pa
daryti kai Gromyko po miestą 
važinėja? Greicziausia visi Ko
munistai sukiltu, Rusija pasi- 

reikalautu kad

kurias vaikszcziojame. Ant ati- krautus, bet turėjo eiti pragy- Dievo Apvaizdos 'kalnelis, nes 
veninio jieszkoti in minksztuju 1)U0 pat jo pribuvimo in szia 
anglių kasyklų požemius, ir 

jis dirbo 
kaipo paprastas anų dienu 
vargdienis po žeme anglis kė
lę ėsdamas, bet turėdamas 
troszkima mokslo insygti, ap
leidžia kasyklas ir iszvažiuoja 
in Valparaiso mokykla, Valpa- 

I raišo, Ind., kur ne vienas isz 
1SZ musu gerai lietuviams žinomu 

I .... ivadu mokinosi _czia pribuvę, metu laimingo kapelionavimo 
. Szi vieta ir darbas 

jo sveikatai, jo
ga- 
bet 

visu mylimas Jubiliejaus cele-

daryto kapo, arba prie geleži
niu vartų kalėjimo atsisveiki
na motina su aszar^mis myle- nuo 1907 iki 1909 m., 
ma kūdiki. Todėl motina yra 
del mus viskuom, visu pasauliu 
gerybes ir puiki, todėl musu 

I jausla kreipėsi taja diena prie 
į Tosios, kuri apdovanojo mus 

Mes paskolinome ar paauko- gyvaseziu, iszauklejo, iszbu- 
jome Rusijai daugiau negu cziavo ir iszliuliavo.

($80,000,000 pinigais įr visokiu Tasai, kuriam likimas i~"

Amerikos valdžia atžagariai piktintu ir 
nusistaezius priesz Argentinos'Amerikos valdžia atsipraszy- 

------ •tu.valdžia, bet Rusija dabar deri
nasi su Argentinos valdžia. 
Rusija pristatys Argentinai vi
sokiu kariszku ginklu jeigu 
Argentina Rusijai pristatys 
maisto. Rusija statosi kaipo tavoru. Dabar mes būtume de- jaunystes atėmė jam motina,1

vieta jo sveikata pradėjo gorė
ti. Pastebėjęs ta jis pasilieka 
omas kapeliono pareigas ir to
liau, ir dar ir dabar tebeina. 
Taigi, visai netikėtai jam atsi
tinka pribūti Vasario 15 d., 
1926 m., in Szv. Pranciszkaus 
Vienuolyną ir palikti jo kape
lionu. Sziais Jubiliejaus me
lais jis apvaikszczioja ir 20

tautos garbei: Isz szirdies: Il
giausiu, ilgiausiu metu!

i — Draugas.

Szv. Pranciškaus Seserų Lin
kėjimai Kunigo Juozo Skrip

kaus Sidabro Jubiliejui

Seseles

musu draugas, o derinasi su 
musu prieszu ir neprieteliu.

-------- ::-------- _ veme, kai jie ima savo ožius va-' rįOs jam atmena
Eina gandai kad cigaretai rineti ir mus pravardžiuoti, 

paibrangs. Taipgi kiti gandai ----- -------
eina kad saliunai užsidarys dvi 
ar tris dienas in san vaite, nes jos penikiosdeszimta kuopa, ku-Jel savo motinos? O ant nelai- " 
nėra gana alaus ir sznapso sun
ku gauti. Galimas daigtas kad 
szxiimininkes vėl ims moonszai- 
ne virti ant pecziaus namie.

Tie kurie žino apie tokius 
dalykus sako kad mesa pa
brangs ir bus da sunkiau gau
ti.

Brangusis Teveli! Linksmoms
szirdimis

M i nedarnos szi jubiliejų,
Dėkojam Geriausiam Dievu

liui, kad Jis 
Tave taip karsztai numylėjo.

Kūrėjas taip pat numylėjo ir Dievulis ir Szventas Prancisz-
kus.

— Jonas Kmitas

Gyvuok ir darbuokis — visuo
met pas mus —

Kol aukso sukaks jubiliejus,
Kol Motina Dievo in savo

namus
Paszauks, tiek Tave numyle- 

. jus.
Mes žinome, kad sužibės amži

nai
Danguj Tavo nuopelnai rysz- 

kus,
Tad meldžiam, kad laimintu 

Tave dažnai
k ingi jeigu tie Ruskiai nors at- su tokia pat jausla kreipėsi penkiais metais vėliau jis ta sukakti, 
siinmtu kad mes jiems tiek da- prie motinu 'kitu žmonių, ku^ inStaiga garbingai 'baigia, gau- taip palankus 

taja biangia( damas B. S. (Bachelor of mokslui, ir jo prigimtiems 
, Science) laipsni 1914 m. i bumams, kad szis kuklus, 

Remiamas savo brolio Kaži- 1
micro ir pus-brolio a. a. Kun.' brantas, netik eina kunigo ka- 
Ale'ksandro Skripkaus, buvu- peliono pareigas, bet ir moky- 
sio Szv. Kryžiaus parapijos, tojo ir daržininko ir dailydes 
Chicago, 111., gaibingo klebo- su žymiomis geromis paseko- 

Į no, Juozelis nusprendžia tęsti mis. Ir ilgai Szv. Pranciszkaus 
mokslą toliau. Taigi, pataria- Vienuolyno ir Akademijos 
mas a. a. Kun. Aleksandro Bal- kambariai, ir Apvaizdos kalne- 
tuczio, irgi garbingo Chicagos lio laukai primins kiekvienam 
Dvasiszko vado, ir jo paties nu- szio kapeliono pasiszventima 
vežamas, jis instoja in Szv. ir darbsztuma, ir kiekvienas 
Viatoriaus Seminarija, Bour- medelis per ilgiausius metus 
bonnais, III. Czia jis mokinasi savo lapeliais szlamedamas’ ' ai foimuoji 
filozofijos tris metus ir baigia skelbs savo dėkingumą tajai 
su B. F. (Bachelor of Philoso-j rankai, kuri taip moliai ji Die- 
phy) laipsniu 1917 m.

Baigus jam filozofija jis pri
imtas in Chicago arkivyskupi
ja,

ypata, kuri isz dangaus laimi
na ji.

Amerikos Federacijos Uni-, Bet ar vįsį turi taja jausla1

ri yra John Lewiso kuopa nu-j mes, tukstaneziai neturi! 
tarė paskelbti Vasario 12 diena

pamirszo ar nepaisė ikad ta1 
diena yra musu Prezidento 
Lincoln© diena. Bet gal dabar į 
Lewisas statosi didesniu ir už 
Abraham Lincoln.

Sidabrinis Kun. Juoza
po Vincento Skripkaus 
Kunigystes Jubiliejus

Amerikoje per Vasario-Feb. 
menesi žuvo automobiliu nelai
mėse 2,450 žmonių. Tai dau
giausia nelaimiu negu kada 
nors buvo. Visi automobiliai 
seni ir suluže, o žmogelis vis 
nori visu greitumu važiuoti.

Lenkijoje bus rinkimai, bal
savimai kita menesi. Bet Len
kai tenai po Komunistu' val
džia visai nesirūpina ir nepai
so apie rinkimus: jiems duonos 
kąsnis labiau rupi.

Daugiau negu milijonas Len
ku da vis gyvena urvuose. Len
kijos Darbo Ministeris Jan 
Stanczyk dabar randasi in At
lantic City. Kai jis buvo už.- 
klaustas apie rinkimus, jis tik 
ranka pamojo ir pasakė kad 
Lenkams dabar politika visai 
perupi, bet tik maistas. Jis už
sigina kad Lenku valdžia da
bar yra po Rusija, nors prisipa- 
žinsta kad Lenkai palaiko 
draugiszkus santykius su So
vietais. j

Pasakyk man su kuo tu 
draugauji tai pasakysiu tau 
koks tu pats esi, arba, kaip Lie
tuviai sako: “Su kuo sutapsi, 
toks ir tapsi.”

Kongresas dabar nori inves
ts instatyma kad mažiausia už
mokestis darbininkui turi būti 
szeszios deszimts centu in va
landa ar daugiau. Toks insta- 
tymas rodos butu labai geras. 
Bet dabar visi tinginiai visai 
nepaisius apie darba. Kam 
jiems dirbti, jeigu jie vistiėk 
gaus szeszios deszimts centu in 
valanda. Jis kojas iszsities ir 
sau cigarus rūkys. Ir paskui 
iszkyla kas darbininkas, kas 
pagelbininkas ir kas mokinys. 
Da kebliau bus, kaip su vaiku 
kuris dirba? Ar jis gaus lygiai 
su suaugusiu žmogumi?

Taikos Konferencija ragina 
visus kitus krasztus insiraszy- 
ti in Taikos Konferencija. Jie 
dabar kvieczia Szvedija, Por
tugalija ir Szveicarija. Kažin 
ka jie pasakytu jeigu kas 
jiems patartu kad da yra ir ki
tos tautos, kaip tai Estija, Lat
vija ir Lietuva? Argi nebūtu 
patartina ir jas pasikviesti?

PITTSBURGH, PA. — Ge
gužes (May) 19 d., Szv. Kazi
miero parapijoje, invyks nepa
prastos iszkilmes, nes ta diena, 
Kun. Juozapas V. Skripkus, 
Szv. Pranciszkaus Seserų ka
pelionas pradės apvaikszczio- 
jima savo Kunigystes Sidabri
nio Jubiliejaus su iszkilmingo- 
mis Misziomis 12:00 vai., vidu
dieni, akivaizdoje daugybes 
savo draugu kunigu, giminiu ir 
artimu pažįstamų, ir geradariu 
gi ant rytojaus tas apeigas at
kariuos ant Dievo Apvaizdos 
kalnelio Seserų 'koplytėlėje 
vardan kunigu isz arti ir toli i 
suvažiavusiu, Seserų, kurioms 
taip isztikima jis tarnavo per 
20 metu, ir savo giminiu. Taigi, 
bus neproszali geriau susipa
žinti su sziuo dievotu Kristaus 
vynyne daibuotoju.

Kun. Juozapas gimė Kovo 18 
1888 metuose, Dauksziu kaime, 
Lietuvoje ir sdkanezia diena, 
Kovo 19, buvo pakriksztytas 
Žalgares mieste, Szv. Petro ir 
Povilo bažnyczioje, tos dienos

lieka

Tau Dievulis da kaupa sveika
tėles ir tolimesniam pasidarba-

Apie dvylika milijonu Ame- 
rikiecziu laukia nauju automo
biliu. Jie nepaiso kiek kasztuos 
bile tik gaus nauja automobi
liu. Iki dabar tik czvertis mili
jono iszejo isz fabriku. O kiek 
dabar galima dažinoti, tai tik 
koki trys milijonai bus pada
ryti per sziuos metus. Reiszkia, 
koki devyni milijonai negaus 
naujo automobiliaus sziais 
tais.

me-

Sovietai jieszkojo savo 
dui Taikos Konferencijos 
stovui, Gromyko t___

Mes daveme savo garbes 'žo
di kad mes užtarsime mažas 
tautas. Mes to savo žodžio ne- 
iszlaikeme kai apleidome tuos 
krasztus kur dabar Rusija val
do. Dabar ir mums yra pavo
jus isz Rusijos. Už tai dabar 
mes drystame net ir galingai 
tautai kelia pastoti.

Vergas tas žmogelis kurio 
liežuvis liuesai lazigena.

Praėjusia Nedelia buvo ski
riama ant garbes motinu. Ne
siranda puikesnio vardo, gar
bes ir paguodones kokis yra 
motina. Poetai visu amžių, ku
nigai visu tikėjimu, didvyriai

mus,
Tave mus globotoju skyrės,
Ir Tu mus globoji, kantrus irj 

ramus, į 
Gvvenime daug ko patyręs.i
Mums viską teiki, ka turi ir 

žinai,
Mus gerbūviui pasiaukojęs, 
Ir valios Dievulio klausydams 

pilnai
Kaip Juozapas szventas dar

buojies!

Tu musu 
mintis,

Suteikdams joms iszraiszka 
dailia,

Tau rupi ir dvasine musu 
sritis,

In szirdis kvepi Dievo meile.
Suteiks Tau Aukszcziausias 

maloniu gausiu
Kliūtis ir žabangas paszalys, 
To praszom kas diena vieningu 

balsu j
Mes, Szvento Pranciszkaus

Pasiskaitymo Knygeles
Trys Istorijos apie Irlanda 

arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, . . 20(5

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, 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 Co., 
Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15^ ::
Saule Pub. Co., Mahanoy City. Pa.

vo garbei pasodino.

Baigiant szi raszteli, 
| tik pridurti: Ilgiausiu metu 

ir dvasisžkos vyriausybes' •i Brangus Celebrante, Kunige
pasiustas m Szv. Prokopiiaus m q1 .. . , T11 .i Kapelione ir Drauge. TeduodaSeminarija, Lisle, 111., mokytis 
teologijos pas Tėvus Benedik
tinus. i

In 14 metu, beveik in diena, vimu,i Vienuolynui, Apvaizdos
po atsisveikinimo su savo teve-Į Kalneliui, ir Dievo ir musu 
liais ir broliu ir tėvynė, būtent,1-------- ■■------- ■________
Gegužes 21 d., 1921 m., Juozelis 
jau 33 metu amžiaus susilaukia 
didžiausios savo gyvenime lai
mes, nes ta diena, Jo Eminenci
ja a. a. Kardinolas Mundelein 
suteikia jam kunigystes szven- 
timus, Szv. Vardo Katedroje, 
Chicago, Ill. Ant rytojaus, gi
liai pamaldžiai susikaupęs ir 
susijaudinės naujas Kristaus 
tarnas žengia pirma karta prie 
altoriaus pas savo pus-’broli 
a. a. Kun. Aleksandra Skripku, 
Szv. Kryžiaus bažnyczioje Chi
cago, 111., atnasžallti pilUlSS 
savo iszkilmingas Miszias, Ge
gužes 22 d. 1921 m.

Po dvieju sanvaicziu poilsio, 
būtent, Birželio 5 d., jis paski
riamas asistentu pas Jo Malo
nybe Geib. Prelatą Mykolą 
Krusza, Szv Jurgio parapijoje, 
kur jis nuoszirdžiai ir nepa- 
vargstaneziai daibuojasi iki 
Vasario 14 d., 1926 m. Tu metu 
bėgyje jo sveikata pradėjo 
silpnėti, ir jis dažnai sirgo. Bu
vo jam paprastu dalyku taip 
netekti balso, kad negalėdavo 
nei pamokslu sakyti nei Misziu 
giedoti, kame ji pavaduodavo 
arba pats Geib. Prelatas Kru- 
szas aiba a.a. Kun. J. Statkus. 
Tame begyje, jis taipgi, pragy
veno tris sunkias operacijas.

Didžiules parapijos dabbai 
taip paveikė jo sveikata, kad Stebuklingas

, , . , . I grabelis; Drąsus szuo; Kol era; Sene-gydytojo patariamas ir gavės „ Varg0 8apnas ir pasaka apie ci. 
Kardinolo leidimą trijų mene- gonus. 45 puslapiu....................15c

savoliroli Kazimiera, tuo laiku' iu jis buv0 No. 126 Poakio, irtonjo. apie
gyvenanti Westville Ill nieku v. . \TT , ž. . ® l Doras gyvenimas; Priversta hnks-' . . . ’ ’’ i Važiuoti 111 Hot Springs, Ar-,my|)e; Vargingo žmogaus sunu; Trys

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

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

Gaibingo Szventojo vardu. Jo 
tėvai, Jonas ir Monika turėjo 
dar du sunu, Stanislova, kuris 
pasiliko ir dar te'bera Lietuvo
je, ir Kazimiera, gražiai Cleve- 
lancle begyvenanti.

Lietuvoje jaunas Juozelis 
baigė tik pradine Žagarės mo
kykla 1904 m. Tais paežiais 
metais jo brolis Kazimieras 
iszvažiavo in Amerikos laimin
gąja szali, ir 1907 m., parsi- 
kvieczia ir ji pas save. Taigi, 
būdamas dar tik 19 metu am
žiaus jis atsisveikina su savo 
pasiliekancziu broliu Stanislo
vu, su tėveliais ir giminėmis ir 
su savo tėvynė ir iszkeliauja 
Gegužes 20 d., 1907 m. Tomis 
dienomis keliones isz Lietuvos 
in Amerika buvo ypatingai il
gos ir varginanezios.

• • ; 1 . . ■_ 7 ' ' i ' , 1 n ! :

Liepos 3 d., jis pribuna pus

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

1 puslapiu. “ 
| No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuvlszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

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
pinąs! sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos 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 apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: i-noszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 16c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ...........................  15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
zerkolas; Sidabrinis

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

va-
aį_ visokiu tautu, guodojo ir szlo- 

tinkamus v“10 dainomis, rasztais, ir eile-;
kambarius New York vieszbu- mis ja. Ji tai pagimdo tajima- 
cziuose, lieteliuose. Jie surado žiuleli, penėdama ji savo kruti-

1 mis, apsaugodama nuo szalczio, 
bado ir nelaimiu, kokios tykojo
kūdiki ant kožno žingsnio. . .. . ---- , „iyuc, ¥Oi6,IIISV
Taip yra didele meile motinisz- Hc.in au£niamas jieszkoti savo užeiktos karaliaus dukters; Jonukas
I •’ 4. 4. 1 • 4. 4 I laimes laisves szalyje. Matyti',¥1„4.„ rr„ 4. • „V n I kuris buvo protingesnis už savo ponąka, jog net teologai pastate jar . . y J | metu. Ino tarpu atema skubo- 61 pusiapiu ................................. 15c
angszcziau už nekaltuma mer- «jaun°lį.s, ka tik pubuv es^ p.s iaįsziias įgz Pittsburgh, -Pa.l No. 127 Trys istorijos apie Dūk- 
2-aites. isz nežinojo kas m, nuo Seserų Pranetafljiocziu nas> P6,e"iuteK D" bT?!,el

gražius ir erdvius kambarius 
viename kotelyje, bet kai Gro
myko apžiurėjo, jis pasipurtė 
ir atsisakė tenai būti. Jis pasi- 
aisžkino, langai per dideli, ir 
ežia koks kapitalistas 'gali už- mrgszcziau už nekaltuma mer- 
lipti ir bomba inmesti. Jis ne-i 8’ 
paisė kad tie jo kambariai bu
vo „net .ant asztuoniolikto 
augszto, flioro. Komunistai pa
tys taip tas bombas meto, kad 
jie ir kapitalistais nepasitiki.

gaites.
Karaliene tarp savo puikiu’ 

palociu, arba varginga skalbi- 
ke tamsiam ir drėgnam savo 
kambarelije, abi savo krutinė
sią palaikineja szventa vaisiu 
gyvasties, pasiszventimo, kie- 
ravoja musu pirmutinais žings- 
nais, mokina mus, peną, apre-

Kai Winston Churchill, 
Anglijos buvusis Prenuerąs 
ežia lankėsi ir pasakė prakal- do. Kada viesulos gyveninio 
has in Waldorf-Astoria hoteli, mus apima, tai motina mus ap- 
tai visi Komunistai apstojo ta*saugoja priesz nelaimia ir isz-

nuo Seserų Prancisz'kiecziu pas „ ...,dvkineti ir nenorėdamas Imti r» , 2 t?- Vargutis ir Skuputis. 60 pus...Kineli n ncnoieuamas pmi preiapa Krusza su praszymu __
įpiapuoles svetimoje szalyje be jOms kapeliono reikalu,1 
tos szalies kalbos, pradeda imti lieg Įąįkinai tas pareigas einas j 
pamokas Liepos 5 d., pas p. a a Kun. V. Matulaitis buvo jo j 
Juozapa Bizauską, tuomet mo- yygkupo atszaukiamas užimti ~ 
L t rl t n i-t i 4-14-, d r-vw X —— — —  I ) z-. ’ I IT
u---—---------------- ---------- —

vilo parapijos mokykloje J praszomas

SKAITYKIT 
“SAULE”

kytojaujanti Szv. Petro ir Po- purapija st. ęiair, Pa. Prelato' ISTORIJE apie Gre«onu’ 
vilo parapijos . mokykloje^ praszomas važiuoti in Pitts- Isz Numirusiu
(Juozapas Bizauskas tik pora bU1!g,lia nors trumpam laikui, įsikėlė, Dorybe Veda In Lai-

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- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 182 Trys istorijos 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. 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; 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; Osieczne. 40 puslapiu 

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva 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. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaut; Klara; Nuspręsta
sis; A^t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61'' puslapiu ............................... .15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; 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 isztyre; Prigautas vagis. 
60 nuulauin ........................... 15*

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge ‘1 Saule ’ ’ tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

No. 160 Keturiolika istorijų ap^. 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesį, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik/ 
pasiskaitymui knygute. 109 pus. 25

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

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

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. 25<

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 154

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ka
ri ykio; Herodas Boba; Kas nepažinstsl 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................2M

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaf 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausi# 
atsitikimu; Nusiminimas seno jaunl- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25<

No. 172 Dvi istorijos apie Dūktai 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 69 
puslapiu ................... 15f

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15#

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudral 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglį* 
(su paveikslais) ; Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai. apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo, 
Preke ..............................................1H

Adresas: j
t 

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

sanvaicziu priesz szi raszmeii
pasimirė Detroit, Mich.)

'Nerado szis jaunelis laisves Dievo Apvaizdos Kalneli pas( ★-----------
‘ ‘ isz tikro, buvo skaitykit “saule” platinki?

jis atideda savo iszkeliavima me’ Szaltiszaiti ir Debesėlis.
m Hot Springs ir pribuna in _____ 2____________ *‘

Imtelį y; triuksaaūiigū jjrarav-Jgelbsty jsz tujų _ tamsybių p.ę[szalyję aukso _ kalnus jam su-, Seseris. Czią



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

i| II ŽIURKE II II
Jauni Zvcjotojai

jo insiraudonavo, kaip virtas 
vežis, aszaros užliegia akis, o 
jis juokėsi ir juokęsi “be persto-' 
jmio. I

— Ar tu papaikai? Paklau
siau ant galo, isztikruju užpy-

Jis tik užsigindamas pakra- 
turtingesne, te galva.

JONAS Stanislovs Pas. ge- 
riauses mano prie telis, bu

vo senu jaunikiu. Dclko? Nie
kas to suprasti n’ei iszaiszkyt 
sau nemokėjo. Buvo didžiai pa
togus, apszviestas, turtingas,
rodėsi, kad netur neapkantos, kės. 
prie moterių, įgalėjo tad iszsi- 
rinkti patogesne, 
pana \ Įsoj apylinkėj.

Žinojo apie tai, pas kuria, 
but nusidavęs praszyt rankos, 
butu priimtas, 'bet kaip greit 
kada jam prūnyta apie insteu- 
gima stono moterystes, visada 
stebėtinai iszkreipdavo veidą, 
ir kalba, parmaiuydavo apie ka 
kita. Kiek kartu paklausdavo 
apie priežaste neapsipaeziavi- 
mo visad juokdamas atsakyda
vo “Žiurke!” Daugiaus niekas 
negalėjo iszkuosti apie ta daly
ką. Taip tokiu atsakymu ant 
pirmo klausymo atprovino ir 
mane kada po dvideszimts me
tu nesimatymo viena karta pa
klausęs :

— Kas tave sulaikė nog ap- 
sipaeziavimo apie kuri savo 
laike man kalbėjai: Kas per
skyrė tave su motere, kurioj 
matei gražios lyties žmonijos?

— Žiurke! Paprastiuiause 
žiurke! Atsake tik biskeli su
pykęs mano klausymu, ketur
koje žiurke!

— Ar tai da yra nepaprasti- 
nos, su szesziom kojom žiur
kes ? Paklausiau norėdamas 
paerzint savo ranga.

— Nei nepaprastinos, nei su 
szesziom kojom bet yra su 
dviem kojom žiurkes, kurios in 
slaptybes szirdies mus ir min
tys norėtu dakast uolas, idant 
iszkrest ir parodyt viską ta, ka 
priesz svietą laikom didžiau
sioj slaptybei pasakė su pris
paudimu.

Sziuom kartu tikrai geisz- 
cziaUi apsimainyt in žiurke, 
idant galėt dasižinot kokiu bu- 
du mažas gyvuliukas kaip 
žiurke galėjo perskyrt tave su 
tavo mylima idealiszka ypata 
primenu sau, ja tavo iszrinkta- 
ja. Paraska, taip pat sau gero 
subadavojimo, balta raudona 
su juodais, plaukai, dantimi 
kaip perlai, gerai ja pamenu, o 
neteisybe ?

— Taip yra, atsake 'Stanis
lovas su szandijeneziu nusi- 
szypsojimu. Patogumas jos, 
matyt, gyliai inleido szaknis 
tavo mintiję.

— Taip yra ir kad ne tas, 
kad tu insimylejai in ja ir gei
dei vesti sau už moteri, ne ne
veizint ant to kad ne buvo tai 
pirmu dienu jaunystes ir netu
rėjo turto, nes prieszingam at
sitikime ne but užsiiminejus 
siuvimu ir ne but gyvenus kur 
mažam butyj nežiūrint ant vis
ko asz pats butau apsivedęs su 
ja.

Prietclis mano paveizėjo su 
tokiu nusistebėjimu ant manės 
taip kad lyg buezia apreiszkes 
jog turiu minti apsivesti su In
di jonka, geltonskure.

— Tu, Tu, taipgi ja mylejei? 
Paszauke po valandai tylėjimo, 
garsiaiszirdingai juokdamasis.

Jaucziausi pažemintu.
— Kaip tai? Pa'klause rauk

damas kakta.

— No! Bambtelėjo ant galo 
'led atgaudamas kvapa. Ali, ali,1 
net man szonus skauda nog 
juoko, szluostydamas aszaras 
ir prakalta nog veido.

Meldžiu tavęs iszaiszkyk 
man, ka ženklina tas ne apsa
kantis juokas.

Delko ne atsakantis?
— Nes juokėsi ir to, kad asz 

taip jau mylėjausi Paraskoj.
— Isz to visai nesijuokiu, 

gailiuos tiktai kad tu, mano 
guodotinas BĮ, ne buvai mano 
vietoj ir padėjime, kada, neda- 
baige, nes pasiutiszkas juokas 
nedaleido jam toliaus kalbėti. 
Kada pamanstinu, kokis, butai 
tu, padaręs dideles akis, per- 
statau sau kaip gražiai but isz- 
rodes veidas, kalbėjo toliaus 
pasilsejas. Ali, gailiuosi szir- 
dingai gailuosi, kad ne tu bu
vai tuom iszrinktiniu laimes, 
kad asz tave aplenkiau.

— Kada su ja persiskyriai ? 
Paklausė, geizdamas pagalios, 
ka nors dažinoti.

— In kelias dienas po tavo 
iszvažiavimui, kaip tai aisz- 
kiau kalbant asz ne pertrau
kiau nes da už dvieju sanvai- 
cziu, turėjau praszyt lankos. 
Paraskos, norėjau dalaukt die
nos kurioj turėjau gaut augsz- 
tesne vieta ba žinojau kad ma
no globėjas ant iszsirinkimo 
neturtingos paezios nekaip but 
nesutikęs.

Bet stojos kitaip ta 
p r a 1 e i d a u d r a u gy s t e j e 
globojo, ir draugystėje, 
mylimos Paraskos kuris
užlaikė kelias dienas pas save.

— Bet kaip tai stojos ? Klau
siau su didele nekantrybe Po
nai Paraškai nieko neįgalėjau 
užmesti. Teisinga buvo motere 
niekas nei szeszelio apjuodini- 
mo negalėjo mest ant jos, no
rint buvo naszle to, tikra tiesa 
lyg sziai dienai guodoju ja vie
nok, apsivest su ja, noro ma
žiausio ne turiu, ir tau mielas 
BĮ., taip jau nevelyczia.

— Dabartės galima supras 
kad,...

O dabar nei kalbos nėra, bet 
ir tada ne buvo atsakanezia pa- 
czia ne del manes, ne del tavęs!

Pertrauke man prietclis. Tu-

diena

Mažas Bill Rogers žiuri in žuvyte kuria jo drauge Zuza
na pagavo prie Blunt’s Bay, in Colington, N. C. Nors szita 
žuvyte ir maža, Zuzana sako kad ji sziais metais tiek pagaus 
kiek ji pernai pagavo kada ji atsižymėjo kaipo geriausia 
žvejotoja tuose krasztuose.

ant rytojaus rengėmės važiuot 
ant zobovos girion, tai yra: po
nia Paraska, jos motina, ne ne- 
panasziu buvo daigiu atsakyti 
globėjui pribuvimo, su skaus
mu szirdies dabaigiau tuoleta 
(redinimasi,) kurie man per
trauke, laiszkas globėjo, ir ne
veizint, kad buvo ankstyva va
landa, nes tik devinta rytme- 
czio nusidaviau pas savo Pa
raska, del atsisveikinimo su ja 
ant nekokio laiko. Tikėjausi 
pei<but ant kaimo tik keletą 
dienu, vienok laikau sau žine 
didele nuodėme iszvažiuot ne 
atsisveikinęs Paraskos. Ateinu 
ponia motina atidaro man pati 
duris, ’baisiai susimaiszius nes 
buvo da naktiniuos rūbuose ir 
ne labai jai tas tiko prie veido, 
nežiūrėjau per tai ant jos kad

kambari, ar 'kamara atsidaro 
su trenksmu, o su pasiutusiu 
riksmu: “žiurke!” Žiurke ko
kia tai motore iuibega in kam
barį, kuriamo mes sėdėjom.

Nežinau ar motere žiurkes, 
ar asz moteres labiau persigan- 
dau, trumpam andarokaitije, 
jekutei neap'ženklinamos spal
vos, kabanezio ant atsikiszusiu 
kaulu, mažyczais plaukais pu
siau pražilusiais be dantų, gel
tonu raukszletu veidu, pasiro
do man visai svetima nepažius- 
tama ypata ir kad da motina, 
kuri persigandus ne mažiau už 
mane paszaukc: Parasia! Kaip 
galėjai! Ne kai]) nebuezia paži
nes mano gražios Paraskos. 
Szaltas sziurpulis perbėgo ma
no kana, ir norint maeziau ja 
tik viena sekunda paveikslas

savo' nesarmatyt jos labiaus, ir kaip' jos ne iszsitrins isz mano al
savo' paprastinai da stovėdamas ant

mane

Ar esi tos nuomones, kad ne
buvau vertas apturet jos ran
ka?

kos. ,
— Tas teisybe, kad moters 

i nudavinojime, daug augsz- 
cziau stovi už mus visus. Tikro 
budo moterių niekad nedasiži- 
nos jokis vyras, tam turime 
mes stebėtis ir.

Labai gerai, bet tik per pa
skirta akyvuflna nes nuo visur 
rasis žiurkes! -—GALAS.

minties niekados. Paraska pra- 
valandoj kambarije 

per siena o motina pagriebus 
koki ten innagi nusidavė pas
kui ja kaniaron, idant pasiust 

i in ana svietu kaltininke, taip 
nemielo atsitikimo. Po keliu 
miliutu vienok laiko, kame ir

slenksczio akimis pradedu nyko toj 
jieszkoti savo mylemosios Pa- 
raskcles.

— Paraušės nėra namieje, 
atsako man motina, paregėjus 
neužganedima ant mano veido, 
kad radau stuba tuszczia. Nu-
vejo bažnyczion, tardama tuos asz paspejau atvest isz pirmu

tinio nusistebėjimo ir iszgas- 
czio inejo motina, spakaina vi
sai ant pažiūros kalbėdama:

— Pabėgo! Pabėgo neprie
telius, nelaiminga Paraska, 
taip baisiai persigando!

Nežinojau ka ant to atsakyt. 
Patylėjau. Pažiurėjau ant laik
rodėlio isztariau savo nusiste
bėjimo, kad jau vėlus laikas at
sisveikinau ir iszejau apgailes
taudamas ir iszejau apgailes
taudamas, kad negalėjau atsi
sveikint su Paraska, o dusziojl 
laimindamas žiurke, kuri buvo

žodžius uždarinėjo duris, ve- 
danezias in kita kambari, ar 
kokia ten kamarka. Beto, isz- 
rode man lyg kokia nesava, 
buk susimaiszusi, buk supy
kus.

Paprasze manos sesti, pati-gi 
vieton atsisėsti, su dideliu pa- 
sis'kubiuimu ir apsukrumu, ko
kius ten andarokaiezius, je'ku- 
tes ir visokius motcriszkus ap-

įėjai tada tu dvideszimts pen-. reja]us> rįnko ir mete in greta 
kis metus, b asz tik dvideszimts' 
keturis metus. Na, isz priežas-j
ties kad tu mylėjai joje ii tas gau ]y,g. nenorom kvosti apie! 
pats nesitikėtas daubas galėjo ___ .__________________ I
patikt tave ir mane, tai yra kad 
ir tu buvai taip jau aklas ant1 
visko, kaip ir asz, apsakysiu
tau, -kokiu budu persisikyres su apie Paraska^ 
savo mylima pone Paraska,',
klausyk:

In kelias dienas po tavo isz- duodama man suprasti, kaip ji, 
važiavimui, apturėjus laiszka reike suprast Paraska, myli 
nuo mano globėjo, kuriame mane įr guodėjo, kad asz paju- 
pranesze man, jog rengėsi ant Jintas iki gyvam jau, jau ati- 
ilgesnio laiko in užrubeži, nore - 
jo per ta kad pribuezia ant ke
liu dienu pas ji, reikale apkal-

stovinti kambari. Pagalios se- 
j dus greta manės ir pradėjo taip

szeimyniszkus prietclius mano 
ant ko asz atsakynedavau be j 
mažiausio melo. Pamaželi, ne 
ženklyvai pradėjo pakreipinet 

, tiek man 
pradėjo apsakyneti geru daig
iu apie Paraska, lakai szvelnei

daryt burna, idant pasakyt ma
nės kad vesiu Paraska kad 
sztai anos duris vedanczios in

BALTRUVIENE

Viena bobele ant kelio gulėjo, 
Kaip nesutverimas stenėjo, 

Dukrele motina isz ten trauke, 
Pagelbos nuo žmonių szauke, 

Paėmė už kojų trauke isz 
vietos,

O kita prigelbejo už kudlu, 
Namo nunesze girta,

Ba jau ant kojų nebuvo tvirta. 
Mat, mamyte brolio in saliuna 

jieszkot nuėjo,
Ir net už keliu valandų namo 

neparėjo,
Pati gerai užsitraukė, 
Kad dukrele namo ja 

nutraukė.
Tokia, motina, gieda tik daro!

* * »
Nupiszkejau in Illinoja, 

In szalelia tolima,
Viename mieste apsistojau,

Ir daug ten naujienų dažino
jau.

Pažinau ir szio'kiu ir tokiu, 
Ir mergeliu snargliotu, 

Kurios namu nevaktuoja, 
Per naktis trankuoja.

O szirdeles, ka jau liežuviai, 
Taip kai]) gyvaeziu giliai, 
Prie saliuno buna kelios,

Dideles liežuvninkes moteres, 
Visus per dantis traukia, 
Ant apygardos apszaukia, 

Ir kunigą ir vaikinus, 
Jaunus ir senus.

O szirdeles, dideles kiaules, 
Jau ju perdirbt niekas negales.

* * *
Vienoje bažnyczioje buvo at- 

puskas,
Ar kaip kitaip pasakius atlai

das,
Pamaldos p nikiai ėjo,

Ir labai daug žmonių iszpažinti 
priėji.

Ir asz tada bažnyczioje buvau, 
Ir puikes “funes” girdėjau,

Laike miszparu szventu, 
Daejo balsas prie mano ausu:

“Czia bažnyczia, negražus, 
Gausite giedoikos lazdų!” 
Ir klebonas gerai padare, 
Kad giedorkas iszbare.

O, kad norints karta 
geda padarytu,

Visas kantarkas nuo 
koro payarytu,

Ba dideles “l'unes” bažnyczio- 
je daro,

Szposelius negražus varo.
Tai]), mergaites gerau 

“diszius” mazgoti,
O ne bažnycziosia giedoti, 

Ir juokus daryti.
* *

Northumberland paviete buvo 
veseile,

Kuria neseniai iszkcle, 
Laike Meszlavos.

Davinėjo dovanas,
Nuotakos tėvas prie stalo 

stovėjo,
Ir kiek kas davė žiurėjo, 

Kas daugiau davė, szaipesi, 
() kas mažai davė baisiai 

raukėsi.
Kada ant rytojaus rinkosi 

ant u'žlbaigtuviu,
Tie ka mažai davė taipgi 

pribuvo.
Tėvas durysia stovėjo, 

O katras mažai davė 
neinleidinejo.

Tai vaikine puikiai iszgalvojo, 
Vertas garbes ant tokio 

iszradimo,
Bot tai kiauliszkai padare, 

Jeigu del duosliu duris uždare,
O kad ir neturėjo dideles 

naudos,
Bot negražumas ant visados!

Pargryžo In Savo.
Tėvynė '

Arthuro Toscanini, visa
me pasaulyje garsingiausias 
muzikantas dabar pargryžo 
in savo tėvynė Italija, isz 
kur jis buvo isztremtas kai 
Faszistai tenai valde. Tosca
nini diriguoja ir veda di
džiausius ir garsingiausius 
muzikantos ant viso svieto ir 
yra visur gerai žinomas ir 
didžiai gerbiamas.

SKAITYKIT

PLATINKIT!
Maldų Vainikėlis

Knygele
I

Teisėjas Stone

Teisėjas Stone pasimirė 
kelios sanvaites atgal. Pas
kutinis darbas kuri jis atliko 
priesz savo mirti, buvo pa- 
reikszti savo pasiprieszini- 
ma keliems naujiems val
džios instatymams. Jis savo 
pasiprieszinimais per visa 
savo gyvenimą atsižymėjo. 
Jis vis pastojo ponams ir ba- 
goeziams kelia ir užtarė dar
bo žmogeli. Prezidentas Coo
lidge ji paskyrė in augsz- 
cziausia Teismo vieta, kur 
jis ir pasiliko iki mirties.

Paryžius Vėl Linksmai Szvenczia

bejimo, kas siekėsi mano kapi- 
tolelio kuris lyg to laiko buvo

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

' pricžaste atsidarymo akiu.
Nežinojau ar pykt, ar juok

tis, pabaigė apsakyma Stanis
lovas.

Mylėjomės kad darbuose 
ranku žmonių isztarc ant galo 
tas parodo aiszkei musu jaunus 
metus ir ne inpratima jog mes' 
ant to pasipažint ne mokejova. 
Bet sziandien drauge nesiduo
ta u taip apsigaut, del ko kad 
nesiženysiu ?

— Teisybe, kaslink pavir- 
szutinio iszrodinimo nesiduo-

Rodykle:
■' 4

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai. 
Kalendorius.
Maldos Rytmetines. ,
Vieszpaties malda. ; , i
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas. *
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles I> 
Gailesczio. 
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 4S. 
Giesme Szventas Dieve. 
Miszparu Maldos. u
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 1 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais. Į 
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo 

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

i i •s .□

i

Szv. Sakramento- 
Tamosziaua. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Szv. Sak.

Co

1
■j;

Saule Publishing
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PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Neužmirszkite Guodotini Skai> 

tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
( laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 

i tnirszo ir prasze idant nesulaikyti

rankose mano globėjo. Prisipa.-(
- Stanislovas taip juokėsi, kad žinstu tau BĮ, kad visiszkai, _
nei vieno žodžio isztart negale-, visiszkai tas man nepatiko, ne s Įaikrasacsio, paskubinkite j j j-

ežia apsigaut, bet vienok nie
kados ne busiu persenas ir isz- 
sitirynejas, idant pažint tikra 
būda moterių, nes moteris vi
som pusėn yra perdidele artis-

Paryžius vėl rodos isz numirusiu prisikėlė ir atgijo. Da
bar pirma syki nuo karo laiku visi Paryžiaus gyventojai pa
sirodė visame savo spalvotame gražume. Karnavalai ir pa
rodos vėl linksmina visus. Czia vaikucziai aprengti ir parė
dyti del parodos. Karo baisenybes jau užmirsztos.

TIKTAI,. . . 50c
SAULE PUBLISHING C0.t

MAHANOY CITY, PA.



Žinios Vietines
y ' Užpraszymai likos isz- 
šiunsti ant vinczevones paneles 
Lilliana, duktė p. J. Nevuliu, 
nuo 600 W. Market Ulyczios, 
su Elmer Peel-(Pajaujis) mies
te. Szliuibas atsibus ' Panedely
je, 9-ta valanda ryte, Szvento 
Juozapo bažnyczioje.

— Nedelioj, Gegužio (May) 
19-ta diena, yra kaipo: “Asz 
Esu Amerikietis Diena.” Prez. 
Trumanas paskelbdamas szita 
patrijotine szvente, pripažino 
kad Iszeivijos Amerikiecziai 
arba tie 'kurie isz kitu ikrasztu 
atvažiavo in Amerika to tapo 
Amerikos Piliecziais daug pri
sidėjo prie karo, darbo. ir per
gales.

— Joana Roulis turėjo ope
racija Locust Mt. ligonbuteje.

— “Saules” redakcijoj lan
kėsi szvecziai isz New Yorko: 
BALE Rubu vajaus vedėjas 
ponas Jonas Valaitis ir padėjė
jas Kapitonas Povilas Laba
nauskas. Musu apylinkėje juo
du aplanke keletą kolonijų. BA 
LF, kaip žinote, renka drabu
žius, maista, knygas, mokyk
loms reikmenis. Drabužiu jau 
yra pasiuntė in Europa Lietn- 
yiams apie puse milijono. Bal
tijos (Universitetui Hamburge 
knygų taip pat siunczia tuks- 
jtaneziais. Siunczia maista ir 
mokykloms inrarikius. Szve
cziai lankėsi klebonijose, in- 
įstaigose ir pas veikėjus.

•f* Jeva Lesavicziene, nuo 
520 W. South Ulyczios, numirė 
Panedelyje 1:20 valanda ryte. 
Gimus Lietuvoj, pribuvo in 
czionais 1900 metuose. Velione 
prigulėjo prie Szvento Juozapo 
parapijos ir prie Szv Prancisz- 
kaus Tretininkių ir Szv. Ra- 
(žancziaus Draugystes. Paliko 2 
sunu: Kazimiera namie ir Ado
ma isz Detroit, Mich., taipgi 
anūke Mare Yasziukiene, Gil
berton ir 7 pro-anuku. Laidotu
ves atsibus Sukatoj, su Szv. 
Misziomis Szv. Juozapo bažny
czioje 9-ta valanda ryte ir 
bus palaidota parapijos kapi
nėse. Graborius L. Traskaųs- 
kas laidos.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Venancijo. Kita sanvaite: Ne
delioj tai yra 4-ta Nedelia po 
JVelyku; Panedelyje Szv. Ber- 
nadino; lUtarninke Szv. An
driejų B., Seredoj Szv. Ritos; 
Ketverge Szv. Jono de Rossi; 
Petnyczioj Szv. Joanos ir Su- 
batoj Szv. Grigalio.

— Gerai žinomas kareivis 
,Pfc. Albertas Mokola nuo 631 
W. Spruce Ulyczios, likos pa
leistas isz tarnystes, kuris ra
dosi England Generaliszkain 
ligonbuteje, Atlantic City, N. 
J. Albertas likos baisiai sužeis
tas ant kares lauko netoli Aac
hen, Vokietijoje Sausio 11-ta 
diena 1944 metuose.

— Rinkimas paskyrimiu 
Kanditatu atsibus Utarninke, 
Gegužio (May) 21 diena, del 
Gubernatoriaus, Saviem Vals. 
Senatoriaus, Vice-Gubernato- 
riaus ir Sek. Internal Affairs.

— Lietuviu Moterių Drau- 
giszkas Kliukas isz Schuyl’killo 
pavieto lai'ke savo mėnesini su
sirinkimą Utarninko vakaru, 
Elk’s svetainėje, kuriame da
lyvavo daugelis moterėliu isz 
viso pavieto. ,

Shenandoah, Pa. — Du auto
mobiliai prigulinti prie Blado 
J. Sklerio, nuo 221 E. Lloyd 
Ulyczios ir Charles B. Carl isz 
Hegins peczes, susidūrė arti 
įrirardviUes. Josefina Sholtis

‘'SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Nauji Amerikos Piliecziai KAS
ILGIAU GYVENA?

Daktaras Mapheus Smith 
daug skaitė, da daugiau moki
nosi ir paskui visa ta savo 
mokslą in knyga indejo. Jis 
pirmiausia paaiszkina kad tie 
žmones kurie užsitarnavo sau 
garbes ar per savo mokslą, ar 
per savo turteli ar per savo 'ki
tokius nu veikimus sutrumpins 
savo gyvenimo dienas ir nesu
laukia senatvės. O ta ju taip 
sunkiai užsitarnauta garbe da 
trumpiau gyvena ir pirm j u 
sveikatos iszgaruoja.

Ir szitaip visiems jiems atsi
tinka nežiūrint kad jie turi 
daugiau pinigu pasisamdyti 
geriausius gydytojus, ir nepai
sant kad jiems nereikia sunkiai 
dirbti. Matyti kad darbas ne-

Kas metai, Gegužio (May) 19 yra skiriama kaipo “Asz 
Esu Amerikietis Diena.” Per ta diena daug žmonių priima 
Amerikos pilietyste ir tampa tikrais ir įsitikimais Ameri
kos piliecziais.

Pinigai Isz
Dangaus

SZVEICARIJA. — Szveica- 
rijos valdžia ir armija atsirado 
labai kebloje padėtyje ir neži
nojo kas dabar daryti. Jie krei
pėsi. in augszcziausius moks- 
linczius kad kas jiems iszrisztu 
baisiai painu klausima, bet nie
kas jiems in pagelba neatėjo.

i Sze, kodėl visi jie galvas ka
sėsi ir paiszelius kramtė: 
Szveicarijos valdžia invede in- 
statyma kad ant plieno ir gele
žies, kuri yra inveszta in Szvei
carija reikia taksas mokėti. 
Sulyg to instatymo, valdžia ne
paiso kaip ta geležis bus in
veszta, bet už ja reikia taksos 
mokėti. Na, mažam krasztui

isz Shafto ir Katie Carl isz 
Gordon likos sužeisti. Charles 
B. Carl likos aresztuotas. Auto
mobiliai aplaike bledes ant 
$400.

Gilberton, Pa. f Gerai žino
mas senas gyventojas Mykolas 
Yakucziuonis nuo 429 Main 
Ulyczios, numirė , Utarninke 
4-ta valanda popiet, namie, 
sirgdamas ilga laika. Gimęs 
Lietuvoj, atvyko in Amerika 
44 metu adgal. Buvo angliaka- 
sis. Prigulėjo prie Szv. Liudvi
ko parapijos. Velionis paliko 
savo paezia Marcella, 5 sūnūs: 
Antana, Bernarda ir Vinca na
mie, Juozapa, Baltimore, Md., 
ir Alberta mieste; dvi dukte
rys : Ona namie ir T. Lakoniene 
isz Girardvilles. Laidotuves in- 
vyks Sukatoje, su Szv. Miszo- 
mis Szv. Liudviko ‘bažnyczioje 
9 valanda ryte ir bus palaido
tas parapijos kapinėse Frack- 
villeje. Graborius Menkevi- 
czius laidos.

Washington, D. C. — Žinios 
pranesza kad Prezidento Tru- 
mano motina serga, bet nepa
vojingai.

Prieszo Žodžiams 
Netikėk

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mo iszvakarese pati Rusija pa
skelbė kad ji sutinka ant tos 
sutarties ir net Amerikai pri
taria.

Jugoslavijos Komunistas 
Marszalas Tito sake kad jis 
niekados, kol jis gyvas bus, ne
pripažins tos taikos sutarties, 
kuria padare Serbai su Ameri- 
kiecziais 1881 metuose. Dabar 
jis visai niekieno nepraszytas 
pareiszke kad jis ta sutarti pri- 
pažinsta ir Amerikai nusilei
džia. Tai tikras stebuklas.

Bet ir to negana. Komunistu 
valdžia Lenkijoje paskelbia 
kad, sulyg Amerikos valdžios 
patarimu ir noru, dabar Lenki
joje bus laikomi laisvi rinki
mai, balsavimai. Ir ežia negir
dėtas daigtas.

Visi szitie patarnavimai, vi
si szitie saldus žodžiai ir pasi- 
kloniojimai reiszkia kad Rusi
ja nori mus dabar gražumu pri
sivilioti, ir nori mus nuo Ang
lijos atitraukti. Sovietai susi
prato kad jie piktumu ir grasi
nimu musu nepaveiks ir nieko 
nepesz, tai dabar saldžiais žo
džiais jie nori mus pavergti. 

SKAITYKIT
=“SAULE”=

Mes parduodame visokiu Žuviu, Lobs
ter tails, Crabmeat, Fresh Shrimp. 
Clams, Scallops ir Hard Shell Crabs. 
Taipgi parduodame Viszcziu ir An- 
eziu. Telefonas 273.

Pirkie U. S. Bonus

darbininkai pribuvo su savo 
pagelba kur tik nelaime žmo
nes isztiko. Per szi kara, 
Rauduonas Kryžius su savo 
pagelba, su savo daktarais, 
slaugėmis, nursemis ir ligon- 
butomis pribuvo kur tik 
Amerikiecziai kareiviai ka
riavo ir krito.

Prezidento Bėdos
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

besni negu musu kraszto ap
sauga. Ne, isz Kongreso negali
ma tikėtis pagelbos.

Jeigu Lewisui nusileistai, 
jam kaip ir kiti imtai cziebatus 
laižyti ir priverstai kompani
ja jam pasiduoti, viskas butu 
tvarkoj del dienos kitos. Bet 
tuoj aus kiltu da didesne strai- 
kos, da didesni nesutikimai, 
nes visi kiti darbininkai taipgi 
soretu gauti to ka tu mainie- 
nams davei. Tuoj aus pragyve
nimas dvigubai ir trigubai pa
brangtu, tuoj aus visos unijos 
imtu, kaip koki razbaininkai 
lupti pinigus isz žmonių del sa
vo iždu ir kiszeniu.

Jeigu vagiui arba razbainin- 
kui lengvai pasiseka tave ap
vogti, jis ir antra ir treczia sy
ki tave apvogs.

Mums lengva, nuoszaliai žiū
rint, sakyti kad Prezidentas 
turėtu szitaip ar kitaip daryti, 
kad jis gerai ar negerai daro. 
Bet visai kita daina mes patys 
užgiedotume, jeigu mums rei
kėtų jo vieta nors del vienos 
dienos užimti. Jeigu mes turė
tume sziandien nutarti ar visa 
savo kraszta in pavoju padėti, 
ar iszszaukti vaiska, ar visa 
pramone ir pragyvenimą pavo- 
jun iszstatyti ir leisti Lewisui 
savo ožius varinėti: Ka mes 
darytume? Klausimas ne toks 
lengvas kaip kad mums, už 
pecziaus betupiant, iszrodo.

Lafayette Fish And
:: Poultry Market

204 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Atidarytas: Ketverge, Petnyczioje ir 
Subatoje. Visiems draugiszkai 

:: patarnauja ::

toks instatymas ir geras ir rei
kalingas. Viskas buvo tvarkoj 
kol tie szvalai Amerikiecziai 
neinsimaisze ir viską kojomis 
augsztyn iszverte.

Amerikiecziams nebuvo va
lia lėkti per Szveicarija in Vo 
kietija; bet keli lakūnai nepai
sė nieko ir norėjo per Szveica
rija lėkti. Szveicaru eroplanai 
ir karabinai kelis Amerikie- 
cziu eroplanus paszove. Ame
rikoje daryti eroplanai nukrito 
ant Szveicarijos žemes. Szvei- 
carijos kariuomene tuos ero
planus suardė ir geleži ir plie
ną suvartuojo del savo eropla- 
nu. Na, tai buvo nelemta diena 
Szveicarijos kariuomenei kai ji 
Amerikos plieną ir geleži pasi
savino.

Nebuvo gana kad Szveicari
jos valdžia turėjo Amerikai už
mokėti už paszautus eroplanus, 
bet iszkilo skaudesnis ir pai
nesnis klausimas. Tas plienas, 
ta geležis buvo inveszta in 
Szveicarija. Reiszkia reikia už 
ta geleži mokėti taksas. Ir in- 
sakymus nieko nesako apie 
kaip ta geležis turi būti invesz
ta; ar traukiniu, ar vežimu, ar 
laivu ar eroplanu. Dabar szita 
geležis krito isz padangių, isz 
dangaus. Bet nepaisant isz kur 
ji atsirado, tas turi taksas mo
kėti kas ta geleži priėmė.

Kariuomene tuos eroplanus 
paszove ir geleži suvartojo, tai 
kariuomene turi ir taksas už
mokėti. Kariuomenes vadai ir 
virszininkai baisiai prieszino- 
si, bet turėjo laikytis savo 
kraszto instatymu ir turėjo už 
ta musu eroplanu geleži užsi
mokėti 150,000 Szveicarijos 
franku.

New Castle, Pa. — Fred L. 
Rentz, 78 metu amžiaus redak
torius “New Castle News” 
laikraszczio numirė.

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

20 Centai.
Mahanoy City, Pa- 
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trumpina bet prailgina žmo
gaus amžių.

Tik viena iszimtis ežia yra, 
tai augszcziausio musu val
džios Teismo teisėjai. Jie rodos 
ilgiausia gyvena, nepaisant vi
so ju mokslo.

Valdininkai ir politikieriai 
taipgi ne ilgai gyvena. Vienok 
jie visa savo gyvenimą lenkiasi 
kitiems, stengiasi visur inlysti 
ir isz visokiu melagyseziu isz- 
sisukti, kad jie galu gale taip 
patys susisuka kad gala gauna.

Jeigu kas sakytu kad mes 
nežinome apie ka mes plepame; 
tai pažiūrėkime in knygas kur 
raszoma apie musu kraszto 
prezidentus. Raszytojai Louis 
I. Dublin ir Alfred J. Lot'ka, sa- 
vo knygoje “Length of Life” 
11 Amžiaus Ilgumas, ’ ’ kuri 'bu
vo iszleista isz spaudos 1936 
metuose sztai ka raszo: “Ame
rikos prezidentu amžius iki 
sziandien yra szeszios deszimt 
asztuoni metai. Ir prezidento 
darbas yra pavojingas. Trys 
buvo nužudyti.

Dauguma raszytoju ir poetu 
nesulaukia nei viduramžio, bet 
kiti iszgyvena pilna amžių ir 
pasiekia ilgiausius motus. Ap
lamai imant, raszytojo gyveni
mas baigiasi apie szeszios de- 
szimts antrais metais. Tarp 
Lietuviu raszytoju tai galima 
sakyti kad beveik visi geriausi 
raszytojai jauni mirė. Czia gal 
galima kaltinti visus Lietuvius 
kad jie neinvertino savo raszy
toju ir leido juos badu numirti. 
Lietuviui tik mires 'žmogus ge
ras. Gal u'ž tai ir musu patarle 
sako kad apie mirusi arba gera 
kalbėk arba tylėk.

Gal už tai ir mes juokus kre- 
cziame atkartuodami ta pasa
kaite apie Joszki. “Ei Joszki,

JOHN KOVAL
.. . K VIETKININK AS...

Kvietku Del Visokiu 

Pareikalavimu Už Žemiausias
* Prekes *

Sutaiso Dailius Bukietus Del 

Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.
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Amerikos Jūreiviai
Galingiausi

Gegužio (May) 22 diena 
supuola sukaktuves nuo tos 
dienos kada laivas “Sava- 
nah” iszplauke. Prezidentas
Rooseveltas ta diena pasky
rė 1933 metais. Nuo tos die
nos paskyrimo iki sziandien, 
musu prekybinis laivynas 
arba jureiviszka pramone 
taip pakilo kad sziandien 
yra didžiausia ir galingiau
sia ant viso svieto.

Jurininkai, kurie nekaria
vo bet kariszkus ginklus vė
žė laivais atsižymėjo savo 
drąsą, ir pasiszventimu. Jie 
be jokiu ginklu, be karabinu 
ir be jokiu palydovu drąsiai 
plauke in prieszo mares ir 
nekarta susitiko su prieszo 
kariszkais laivais.

asz manseziau kad tu jau nu
mirei. ’ ’

“Kodėl tu taip maustei?” 
paklausė Joszkis.

“Nugi už tai kad asz girdė
jau kad tavo susiedai tave gi
ria.”

Mes Lietuviai tik mokame 
pomninkus statyti, paminklus 
szventinti ir aszaras lieti už 
mirusius, o gyviems baisiai 
pavydime.

Muzikantu likimas toks pats 
kaip ir poetu ir raszytoju. O 
mokslincziu amžius biski ilges
nis. Jie gali tikėtis sulaukti 
szeszios deszimts iketuriu me
tu.

Daktarai da trumpiau gyve
na. Gal jie patys netiki in tuos 
vaistus, in tas liekarstas, ku
rias jie kitiems in gerkle gru- 
džia.

Kunigai, sulyg visu nurody
mu, turėtu ilgiausia gyventi, 
nes ju darbas ne sunkus ir ju 
gyvenimas yra tykus ir ramus. 
Bet tie kurie žino sako kad
dauguma kunigu yra nervuoti, 
jie per daug rūpinasi ir už tai

susitrumpina savo gyvenimo 
dienas.

O jeigu dabar musu skaity
tojams rūpėti dažinoti ka rei
kia daryti kad savo gyvenimo 
dienas prailginus, mes galime 
pirmiausia pasakyti ko reikia 
vengti. Labiausia vengk kores
pondento ar redaktoriaus dar
bo. Jie niekados nesulaukia se
natvės. Juos greieziausia skai
tytojai nugalabina.

Anglu kalboje žurnalas, 
“The Journal of the Institute 
of Actuaries” aprasze apie vie
na žmogeli kuris sulaukė 146 
metu. Jeigu musu skaitytojai 
norėtu isz jo gyvenimo pasimo
kyti tai mes ežia paduodame 
stambiausius bruožus isz jo 
gyvenimo.

Christen Jacobsen Draken- 
berg gimė 1626 metuose. Try
likos metu sulaukės jis iszplau
ke ant juriu mariu, pergyveno 
tris vainas, karus, tarnavo po 
trimis karaliais. Kai jis buvo 
septynios deszimts metu jis bu
vo paimtas in nelaisve ir par
duotas kaipo vergas. Per pen
kiolika metu jis tarnavo, služi- 
no vergystėje. Kai jis buvo 
asztuonios deszimts keturiu 
metu jis stojo in kara priesz 
Szvedija. Kai sulaukė szimto ir 
vienuolikos metu jis pradėjo 
jieszkotis sau paeziutes, norėjo 
apsi'ženyti. Jis apsivedė su mo
tore kuri buvo szeszios deszim- 
tys metu senumo. Ji pasimirė. 
Kai jis buvo szimto ir trisde- 
szimts metu jis vėl pirszosi ir 
jieszkojo paeziutes, bet nei vie
na nenorėjo eiti už jo. Da po to 
pagyvenęs szesziolika metu jis 
pasimirė. Jis buvo karszto bu
do žmogus, jis valgė ka tik nu
stvėrė, jis nei sveikata nei tur
teliu nesirūpino, jis nei sznap- 
so nei alaus niekados negero 
kai negavo, o kai gavo, pasigė
rė, jis naktimis nesibaladuojo 
kai miegojo, jis niekados nesi
rūpino kai nebuvo apie ka rū
pintis; jis niekados nedirbo kai 
darbo nebuvo; jis visados na
mie tupėjo kai nebuvo kur eiti 
ar ka daryti; jis su merginomis 
neužsidėjo kai sau vienas bu
vo ; jis in saliuna neejo kai pini
gu neturėjo.

Mes szito žmogaus gyvenimą 
savo skaitytojams parodome 
kaipo pavyzdi visiems tiems 
kuriems rupi gyvenimą dienas 
pratęsti ar pailginti.

Vienas raszytojas syki pata
rė kad geriau pavojingai ir 
trumpai gyventi negu visa sa
vo amžių stenėti.

Dvasiszkiai mums primena 
kad szis gyvenimas tai yra ne 
musu namai bet tik laivas, ku
ris mus veža in tolimus krasz- 
tus. Bet daugumai musu tas 
laivas prakiuręs in jau skėsta. 
Bet ka mes paisome. Jeigu da 
turi tabako, tai prisikimszk 
sau pypke ir užsirukyik, jeigu 
da 'buteliukas ne tuszczias tai 
iszmaukime po viena pirm ne
gu szitas nelemtas musu laivas 
nugarmės ir mus su savimi nu- 
sigramzdys.

Jeigu garbe sutrumpina mu
su gyvenimą tai mes tos garbes 
nenorime. Jeigu mokslas suma
žina musu dienu skaieziu, tai 
szalin su tuo mokslu, vereziau 
mums bemoksliais būti ir gy
venimu gėrėtis. Bet jeigu stik
lelis mus pamažu marina, tai 
maža beda; juk mes nesiskubi
name.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00
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