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Maisztas Szventoj Zemej
Isz Amerikos
LEWISAS TEISME

TEISMAS ATIDĖTAS
IKI PETNYCZIOS

TEISĖJAS SAKO
KAD LEWISAS

' KALTAS

WASHINGTON, D. C. —
Pirma teismo diena užsibaigė 
ir nieko nenuveikta, nors teisė
jas Judge T. Alan Goldsbo- 
rough pasakė kad jis jau dabar 
jauczia kad Lewisas yra kaltas, 
už tai kad jis teismo insakymo 
nepaklausė. Jis sako Lewisui 
reikėjo valdžios insakymo pa
klausyti ir paskui, jeigu jau- 
cziasi nuskriaustas, kreiptis in 
teismą ir reikalauti pataisymo

Lewisui reike jo palaukti per 
tas deszimts dienu, kaip val
džia jam insake, bet jis nei val
džios nei teismo nepaisė.

Lewiso advokatai. reikalauj a 
kad visas teismo tardymas bu
tu paliktas ne vienam teisėjui, 
bet butu iszrinkta “Jury,” 
(žmonių prisiekusiųjų taryba. 
Teisėjas pasakė kad jis Petny- 
czioj pasakys ar tokia “Jury” 
reikalinga szitokiam teismui.

Lewiso advokatai stengiasi 
priparodyti kad Lewisas ne 
priesz valdžia, bet tik priesz 
kompanijas sustraikavo. Jie 
sako kad valdžia tik laikinai, 
kompanijos vardu valdo ir lai
ko mainas, kasyklas, ir už tai 
negalima sakyti kad Lewisas 
prieszinasi valdžiai. Bet val
džios advokatai primine Lewi
sui, ir jo davokatams kad Ame
rika da vis yra karo stovyje, 
kad taika da nepaskelbta, ir už 
tai valdžia turi pilnas teises in- 
sakyti fabrikantams ir darbi
ninkams dirbti.

Isz visu szitu kivircziu ir 
priekaisztu viens kitam, maty
ti kad vargiai kas gero iszeis. 
Washingtone, tie kurie apie to
kius dalykus žino, jau dabar 
sako kad Lewisas laimes ir val
džia nusileis. Jie sako kad mai- 
nieriai gali ilgiau straikuoti, 
negu krasztas gali be anglių 
būti. Jie spėja ir praneszauja 
kad valdžia atiduos visas mai
nas kompanijoms ir paskui pa
tars kompanijoms gražumu su
sitaikinti su Lewisu.

Jeigu taip atsitiks, tai tada 
mes stacziai galėsime sakyti 
kad Amerikoje teisingas teis
mas tiktai biedniems darbinin
kams, o didžiūnai yra virsz 
teismo. Paprasta žmogeli butu 
be jokio teismo inmete ir užda
re kalėjime už pusiau tiek pra- 
mszokimo. Bet Lewisas turi 
milijonus doleriu del savo ad
vokatu ir už tai net ir valdžia 
turi jam nusilenkti ir nusileisti.

Juoda Diena, Japonai Užpuola Pearl Harbor

žfilffiįgg

Gruodžio (Dec.) 7, 1941 metuose, anksti isz ryto, Japo
nai, be jokio perspėjimo užpuolė ant Pearl Harbor ir viską 
sudaužė, Amerikos kariszkus laivus paskandino ir musu 
kareivius iszžude.

Tai buvo szito baisaus karo pradžia, tai visiems mums 
buvo isz tikro juoda diena! Musu galingas laivynas ant ma
riu dugno plūduriavo, musu kareiviai iszžudyti, kiti in ne
laisve paimti. Japonas iszszauke mus ant karo lauko, o mes 
pasijutome kad mes be ginklu ir tikrai bejiegiai.

Nuo tos juodos dienos iki karo pabaigos ir musu perga
les Amerikieczziai stebuklus padare, kalnus nuvertė. Fab
rikai diena ir nakti dirbo, jauni vyrukai in vaiska stojo; vi
sas krasztas sukruto ir kaip paszautas aras padangėse pasi
purtė.

Mums szis karas už Laisve ir Nepriklausomybe baisiai 
brangiai kasztavo. Bilijonus doleriu praleidome, tukstan- 
czius savo vaiku paaukojome, ir prieszui parodėme kaip 
mes Laisve ir Nepriklausomybe invertiname. Karas baig
tas, pergale musu ir kapai musu, bet dabar didesnis darbas, 
baisesne pareiga puola ant musu pecziu: “Tai yra taikos pa
reiga.” Kaip musu vaikai kariavo del pergales, taip mes da
bar turime darbuotis del taikos, kad kito tokio baisaus karo 
ir tokiu skerdynių jau nebutu. Bet ir dabar turime visiems 
valdovams duoti žinoti kad mums nors gyvastis brangi, bet 
laisve da brangesne! u

Liūdnos Sukaktuves
WASHINGTON, D. C. —

Už keliu dienu, mes Amerikie- 
cziai apvaikszcziosime “Labai 
Liūdnas Sukaktuves!” Penki 
metai atgal, Japonai užpuolė 
ant Pearl Harbor, ir Amerikos 
galinga laivyną taip sudaužė, 
kad jis atsidūrė ant mariu dug
no.

Armijos ir Laivyno Sztabas 
ta užpuolimą nujautė ir prama
tė ir visiems karininkams ir 
generolams ir admirolams pa
siuntė perspėjimus, kad Japo
nai jau prisirengė pultis ant 
Amerikiecziu kur nors Pacifi- 
ko Salose.

Japonu eroplanai, bomberiai 
ir kariszki laivai jau plauke in 
Pearl Harbor pro Aahu Salas. 
Lapkriczio, (Nov.) 29 d., Ame
rikos Laivynas drąsiai prane- 
sze, kad jis pasirengęs ir laukia 
Japonu.

Prezidentas Fr. D. Roosevel- 
tas greitai visu susirinkusiu j u 
atsiprasze ir pasitraukė nuo 
stalo per Dekavones Dienos 
(1941 metuose) pietus ir sku-

Vieno Zmo- Minksztos Anglies 
gaus Darbas Mainieriai Bus

NubaustiSAN FRANCISCO, CALIF. -fį- 1935 metuose, Komunistas 
ir jurininku unijos vadas Har
ry Bridges, pasiuntė savo žmo
nes in Hawaii Salas suorgani- a e ® ® 4
zuoti visus jurininkus ir taip;y ęįgįg KlOUSZeS Mikele PWOSZ 
sau darbininkus. Czia jokios, 
unijos nebuvo, tai jiems viskas J • • •• g9
kaip ant sviesto ėjo; jie suorga- Anglija; Kusija Uah Paskelbti 
mzavo ne tik jurininkus, bet! e __ _

Priesz 1 urkus; Penki Me- 
kurie cukernese dirbo ar ant 
lauko kur cukraus nendres au
ga.

Pernai jo ta unija pareikala
vo didesnes algos darbinin
kams ir gavo: mažiausia 41 
centą ant valandos. Sziais me
tais komunistas Harry Bridges 
mate proga priversti visus taip 
szokti kaip jis nori. Jis paskel
bė straikas ir reikalavo: dides
nes algas, trumpesnes valan
das, tik jo viena unija pripa
žinti, visos kompanieznos stu- 
bos turi būti po unijos priežiū
ra, kompanija turi parūpinti 
daktarus ir ligonbutes darbi
ninkams ir szilumos pristatyti 
už dyka.

Laivu ir ukiu sanvininkai 
nepristojo ir iszkilo straikos. 
Szitos straikos visa Hawaii 
kraszto pramone ir prekyba su
ardė ir beveik panaikino. Ha
waii Salos gyventojai kas me
tai daug svecziu susilaukdavo, 
o dabar per szitas straikas, ku
rios tęsęsi per septynias san- 
vaites nei vienas laivas nein- 
plauke. Tik trys laivai, Ameri
kos valdžios pasiunsti inplauke 
su maistu kuris buvo gyvento
jams reikalingas.

tai Atgal Japonai Užpuolė Ant 
Amerikonus Pearl Harbor; Ko

munistai Lenda In Italija
gryžti. kada aplinkybes bus 
jam palankesnes.

VYRAI SUSIPESZE
PRIE BRAVORO

HAIFA, PALESTINOJE — Laužai buvo 
uždegti ir kaip koks baisus gaisras visa Karme- 
iio kalno virszune paskendo liepsnose. Žydai 
szitaip pareiszke savo pasiprieszinima Angli
jos valdžiai ir kariuomenei, kai Anglija sustab
dė 3,370 Žydu kurie norėjo inplaukti su laivu 
in Palestinos uosta. Anglijos kareiviai, Su 
lazdomis visa valanda kovojo pakol visus nu- 
malszino. Deszimts kareiviu buvo sužeista ir

PHILADELPHIA, PA. — 
Du vyrai buvo suaresztuoti ir 
devyni buvo nuvežti in ligoni
ne, kai užsibaigė pesztynes prie 
C. Schmidt & Sons bravoro, ant 
Hancock ulyezios Girard Ave. 
Visas szimtas vyru susimusze, . . , ,
susipesze ir gerokai apsidaužė Vienas dingo, gal žuvo, kai dvieju tukstancziu 
kai priesztaraujanti straikinin- 
kai isz CIO unijos sustabdė 
aliejaus troka, invažiuojanti in 
bravorą, ir norėjo draiveri ir jo 
pagelbininka isz to troko isz- 
traukti.

Penkios deszimtys Amerikos 
Federacijos Darbininku uni
jos vyru szoko tiemdviem dar
bininkam in pagelba; o kita

tonu laivas Hameri Haivra (Lochita) tarp dvie
ju kariszku Anglijos laivu inplauke in Haifa 
uosta. Apie szimtas Žydu szoko nuo laivo ir 
stengėsi priplaukti prie kranto. Kai visi Žy
dai buvo numalszinti, tie pabėgėliai Žydai 
buvo perkelti in kariszkus Anglijos laivus 

i ir nugabenti in Cyprus Salas, kur ir kiti toki da-
binosi atgal in Washingtona
kai jis iszgirdo Japonu Premie- O kai tie kurie cukraus nen-
rio Tojo grasinanezius žodžius! dres ant lauko prižiūrėjo su-'tiek kitos unijos darbininku; - -

Kongresas iszgirdo Admiro- streikavo, tai mes netekome'szoko isz kitos puses, ir iszkilo Į)ar yfa laikomi. Žydai advokatai, Palestinoje
. — . •• n .. rvi „ boin 1QA OKA I nnc t+ihi ac Va <4 v. p t rDn.lo John H. Towers perspejima,] daugiau kaip 180,850 tonu cuk-j tikros pesztynes kad net dan- 
kad karas su Japonais negalinau3, nes tos cukraus nendres tys byrėjo.
būti iszvengtas ir visai be jo-' Hawaii kraszto kaitroje su-| Tuo laiku buvo tik apie de- 
kio pasiprieszinimo paskyrė 'džiūvo ar stacziai sudege. Dar- szimts policijantu tenai. Jie 
$8,000,000,000 del apsiginkla- bininkai neteko apie szesziu greitai pasiszauke kitus polici- 
vimo.

Su visais szitais prisirengi- uk?u sanvininkai neteko aPie. szimts-penki policijantai pri-
milijonu doleriu algomis, o tu jantus in talka ir apie dvide-

visomis pastangomis stengėsi tuos kariszkus 
Anglijos laivus sulaikyti, bet nepasišeke. Apie 
60,000 Žydu Palestinoje sustraikavo, šzitaip 

parodydami savo nepasitenkinimą. Vienas 
Anglijos karininkas papasakojo kaip tiemais ir perspėjimais sunku SV ^deszimts viena milijoną do- buvo. Policijantai nepaisė prie 

prasti kaip Armijos ir Laivyno eriU lzn10- a ia sa 0 a kurios unijos tie pesztuKai pri-, v . . , * ,
Sztabas galėjo tada pasiteisin-1 tsm krasztui lms mažiausia ke- gulej0 bet visiems pradėjo gal- Žydai pHCSZ JUOS kafiaVO: 1 ie prakeikti Žydai, 
.,.....................  . . . turis metus apsipeiketi, ir vėl vac kanotiti kad ne visai nesitikeio kad r ’ Vdb_. . . x . TT . ant savu kojų pasistoti.Jhponai juos ant Pearl Harbor, J
užpuls.

Szitos straikos ir pesztynes
Visa tai atsitiko pen-i Ir visa tai buvo vieno žmo- parodo kaip toli unijos dabar mus mesti, tai jie pradėjo mus 

ki metai atgal, kada Amerikos gaus darbas: Komunisto Harry jau trepais žemyn nuėjo. Dar- daužyti su maisto dežiutais, su 
Laivynas didžiavosi, kad jis Bridges. Ir jeigu butu paklaus- bininkai 
yra galingiausias ant viso svie
to, ir 
bas juokėsi ir szidino isz Japo
nu Laivyno.

Dabar, apvaikszcziodami Szi- 
tas “Liūdnas Sukaktuves,” ne 
pro szali Lutu pasiklausti: “Ar 
antru kartu kas panaszaus gali 
atsitikti?”

jis sake, neturėjo nei pagaliu nei akmenų in
Žydai iszkele ant savo laivo 

vieliava ant kurios buvo para- 
szyta: “Del kiekvieno nužudy
to ar sužeisto Žydo, Anglijos 
kareiviu dantys byres ir Ang
lijos kraujas užmokės!”

Anglijos Karo Sztabas visa 
Haifa miestą apsupo ir paskel
bė kad, visi Žydai turi sau na
mie būti, kad jiems nevalia nei 

Į nosies iszkiszti.!

czia nestraikuoja tais dalykais, kuriuos Ameri- 
, cvxxv ta ka darbininkai isz to laime- priesz bravorą ar priesz bravo- kos žmones juos szelpe ir nuo
ir kada musu Laivyno Szta-I jo, tai butu galima beveik sta-1 ro sanvininkus ar darbdavius, bado gynė. Kai mes tuos Žydus 

ežiai sakyti kad jie nieko ne-1 bet, “viena unija strąikuoja numalszinome, mes ant savo 
laimėjo. Jie gavo algas pakelti priesz kita, ir tarpu saves pe- laivo turėjome gana maisto del 

! 1814 centu ant valandos. Bet szasi.” Ir kai unijos tarp sa- keliu menesiu. Jie mus daužė 
I kompanijos ir sanvininkai tiek_ ves peszasi bravoras negali! su bulvėmis, kuopustais, kum- 
siulino ir priesz straikas. Visus'dirbti. Nei unija, nei darbinin- piais ir visokiu kitokiu mais
tuos kitus reikalavimus szuva kai nieko nepaiso kad szitos tu. ’ ’ 
ant uodegos nusinesze. Komu-j straikos baisiai daug kasztuoja;

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
nistas Harry Bridges turėjo(bravoro sanvininkams, kurie 

i nusileisti, bet jis prižada su- ežia visai nekalti.

(
i



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
fi, 'biznieriai tikėjosi baisu biz- 

i ni daryti. Automobilius pen
kiolikos szimtu doleriu vertes I ■
dabar kasztuoja tris tuksiu įr
ėžius. Radi jos, kuris ana mene-, 

septynios deszim- 
tys doleriu, dabar jau kasztuo
ja szimta puse, 
jau ima

’visi kostumeriai dingo. Pir- I . °
jiniau buvo per daug pirkėju ir, . 
. , . ar ko kito. Nuo Conquistador, per mažai tavoro, o dabar jau, 1

1 De Soto, Ispanu iszradejo iki
1 Italu spekulianto Beltrami, 
szie pionieriai (keleiviai), Is- 

; panai, Prancūzai, Portugalai, 
q1 Anglai, Szvėdai ir Italai, kovo

jo upes apylinkėse. Upe elgesį 
biauriszkai 'praeityje, iszmai- 
kindiama tukstanczius namu ir 
iszvaikindama tukstanczius 
gyventoju rasti gyvenimo vie
tas kitur; bet sziandien žino- 

. v. . . . gaus ranka ja suvaldo.Geriausios žinios ir malo
niausios naujienos kurias da' Mississippi Upe yra 2,450 

.iki sziol teko gauti isz Vokieti- myliu ilgio ir sudaro rubežiu 
jos, yra tai kad tie dideli Skoda deszimt valstijų. Ji bėga isz 
fabrikai, kurie beveik visai Vo- Itasca, Minnesota valstijoj iki 
kieti jai pristatė kariszkus Mexico Inlankos. Ant jos kran-
ginklus, dabar vėl diena ir nak- tu stovi mil’žiniszki miestai su 
ti dirba ir stato, niekados nein- durnojancziais fabrikais: Saint 
spetumete! Didžiausius bravo- Paul, La Crosse, Dubuque, 

Kai iszgirdome szitas Rock Island, Hannibal, Mern- 
i- phis, Natchez, Baton Rouge, ir 

tarp tu miestu yra turtingos ir 
vaisingos ukes.

Upes istorija yra viena 
dramatiszkiausiu. Priesz

OL’ MAN RIVER” KARAS SU RUSIJA j

• Musu laikraszcziai ir “mov- sį ]<aszfavo 
ing pikczieriai” daug priside-Į 
įda prie jaunuju isztvirkimo.' 
Slaptos FBI policijos vadas, J. Į k 
Edgar Hooveris sako kad mes, 
suaugusieji esame kalti del mu- 
SU vaiku isztvirkimo. Ana san-
yaite visi mes pamatėme ir su-!įaip tik atbuIai; sztoraį jau"be-1 
pratome ar bent galėjome su-. veik visko turi> ,bet nieka3 neJ 
prasti kad tai szventa teisybe.' norį pįrkįį 
Kai ant “moving pikczieriu” 
buvo parodyta paveikslas to 
sukcziaus ir vagies, Nickel, ku
ris per vienus metus prisivogė
daugiau negu $800,000 nuo sa-'tures paiaukti, nes Prezidentas 

_T-____ is neranda tinkamo
žmogaus in jo vieta.

Mississippi upe, tuom virsz- 
minetu vardu pagarsėjus Ame- 

! rikos dainose, tikrai yra visu 
* Vandeniu Tėvu, ir losze labai 

o , ■ • • • svarbia role istorijoj szios sza- Bet biznieriai . . .
.• • ii ■>1 lies. Isz kiekvieno kampelio pa- rugoti ir sako kad . . .

'šaulyje vyrai atvyko in kran
ktus tos upes jieszkodami aukso 

' ar ko kito.

Sekretorius Byrnes sako kad 
jo sveikata ne kokia, ir nori isz 

, savo darbo pasitraukti, bet da

vo kompanijos, tai yisi žmones Trumana 
tame teatre rankomis plojo ir 
sveikino ta sukcziu kad jis gu
driai padare.

Tai buvo geras pavyzdys 
musu vaikams kaip reikia ta 
insakyma užlaikyti kuris sako, 
*‘Nevok!”

Raszytojas ir juokdarys 
Mark Twain, mums jau seniai 
patarė apie Stock Marke ta ar
ija bagocziaus bizni biržoje. Jis 
tako kad Gruodžio menesyje 
labai pavojinga pirktis ar par
duoti stockas ar szierus. Kiti 
menesiai kurie taip pat pavo
jingi tokiam bizniui yra Sausis,
jVasaris, Kovas, Balandis, Ge
gužis, Birželis, Liepos, Rugpjū
tis, Rugsėjus, Spalis ir Lapkri
ty®.
) -------- : :•--------

Raszytojas Lincoln Steffens 
lapgailestauja kad Amerikos 
biznis ir visas biržos pirkliavi- 
mas velniop eina. “Viena die
na visi szierai staiga kelis 
laipsnius nupuolė. Ir kodėl taip 
atsitiko?” “Vai už tai,” aisz- 
Ėina szitas raszytojas, “kad 
Valdžia pranesze kad sziais me
tais kviecziai labai gerai ir gra
žiai užderėjo. Reiszkia, biržo 
biznieriams žinia kad bus vi
siems gana maisto, yra blogas 
Ženklas.”

! Butkus susitiko Sutku ant 
plyczios po rinkimu. “Na, 
(drauge už ka tu balsavai? Už 
įRepublikonus ar Demokra
tus?”

Sutkus pamanste, galva pa
pingojo ir isz lėto atsake: ‘ ‘ Mat 
szitaip su manimi buvo. Vienas 
iDemokratas politikierius man 
įdavė cigara ir patarė balsuoti 
už Demokratus. Republikonas 
politikierius man gerai užpuii- 
įdijo, kelis brangius cigarus 
jman padavė ir da bumaszka in 
ranka inbrauke. Tai asz visa 
tdalyka gerai apsvarstęs balsa
vau už Demokratus. ’ ’
1 “Na, kaip tai? Juk Republi- 
konai tau daug daugiau davė.” 
i “Mat, asz szitaip sau pats 
galvojau, tas kuris man mažiau 
davė yra mažesnis sukczius.”

rus.
linksmas naujienas mes apsi
laižėme, zubas nusiszluosteme 
ir skubinomies su savo skaity
tojais tomis žinutėmis pasida
linti.

isz
De
ve-

Dabar kai beveik visi suvar
žymai buvo valdžios panaikin-

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos' nes musu 
bankos reikalauja daszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekiu? 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima mąney 
orderio. A ežiu visiems.

i • t

i * Ba ules ’ ’ lie dj »le. f

Soto iszstatyma Ispanijos 
liavos ant jos kranto, ir beveik 

kurie daugiau ne- szimtmeti priesz keleiviu atvy- 
gu puse viso Graikijos tabako kima in Amerika, du iszrade- 
suvartuodavo. Dabar Graikai jai, Pineda ir Narvez pasiekė 
jieszko nauju kostumeriu del upes krauta, vįsisžkai nusie
to tabako, kuri pirmiau Vokie-( binti žiurėjo in vandenyno mil- 
cziai pirkdavo, nes dabar ne tik žiniszkuma. Iszpanai, nebijo- 
nera Vokiszku pinigu, bet ir darni mirties, prakirto kelius 
pącziu Vokiecziu daug mažiau, upes apylinkėse szimtmeti ir 
Anglija, sziais metais perka puse priesz Francuzu atvyki- 
11,000,000 svaru tabako nuo ma.
Graiku. Bet tai mažmožis, nes j Szvedas Radisson, kartu su 
Graikija szeszis sykius tiek kas draugu' Francuzu Groseilliers, 
metai iszsiunczia isz savo keliavo upe net keturis kartus, 
kraszto.

Didžiausi pypkoriai buvo 
Vokiecziai,

Radisson’o dienynas aprasze 
tu dienu gyventojus: “Mums 
papasakojo apie žmones kurie 
gyveno anapus tos upes. Milzi- 
niszki vyrai, jie valgė korinis ir 
arbūzus, milžiniszko didumo, 
vaisęs auga ant medžiu, geria 
toki geryma, kad per dienas jie

(Tašą Nuo 4 Puslapio)

Rusija gali paskelbti kara 
priesz Turkus, kurie nepasi
duotu ir szauktusi Amerikos ir 
Anglijos armijas in pagelba. 
Tada iszkiltu baisiai svarbus, 
pavojingas ir keblus klausi
mas: Ar mes Turkame stosime 
in talka priesz Rusija ir taip 
pradesime kita pasaulini kru
vina kari; ar, kaip visus tuos 
krasztus atidavėme Hitleriui 
del szventos ramybes, dabar 
atiduotume Stalinui Turkija?

Arba Sovietai galėtu pultis 
stacziai in vakarus priesz Ang
lija. Mokslincziai ir augszti ka
rininkai sako kad Anglija ne
atsilaikytu. Ir patys Anglijos 
karininkai prisipažinsta kad j u 
kraszias priesz tokia jiega var
giai atsilaikytu. Anglijos 
krasztas greitai susmuktu, bet 
ne Anglijos kariuomene ar lai
vynas. Kariuomene pasitrauk
tu visai isz Europos in salas, o 
Anglijos laivynas su Amerikos 
laivynu vestu kara ant mariu. 
“Szitoks karas butu isz tikro 
baisus, ilgas ir pražūtingas ir, 
su Amerikos pagelba, be abejo, 
Rusija butu sustabdyta, at
stumta ir sumuszta.” Bet isz 
tokio karo, niekas nieko nelai
mėtu, nes visiems krasztams

' imame supykti, tai tuojaus vi- sai kitus mums atsiunczia ku- 
I si tie Raudonieji riksniai nuty- rie visai kita daina rieda, ir tik 
1 la ir sau kur kampelyje tupi, o paskui, vėl insidrasine ima isz 
Rusija greitai savo tuos atsto
vus parsiszaukia namo pasi
tarti ir pasiszneketi ir j au vi-

Amerika parduoda eropla
nus kitiems krasztams. Jau 
apie 4,206 eroplanai yra par
duoti, už kuriuos Amerikos 
valdžia gavo $46,000,000. Tuos 
eroplanus nusipirko szitiej j—,
krasztai: Anglija, 1,387, Indija,! siunta.” Tai buvo 1650 metuo- 

1 se.
Penkiolika metu vėliau, 

Fransuzai — Marquette, Jo
liet, La Salle, su Francuzijos 
karaliaus pavelijimu pradėjo 
insteigti eile tvirtovių buvo 
pirmas lemiamas 'žygis milži- 
niszkoj kovoj tarp Francuzijos 
ir Anglijos del Naujo Pasaulio. 
Francuzai negaiszino laika 
jieszkodami aukso. Jie prakir
to seniausia, vagonams kelia 
Missouri valstijoj. Pirmas va
gonas nesze szvina. Revoliuci
jos Karo Amerikos kareiviai 
vartojo szia szvina.

Su laiku, visokį laivai plauke 
Mississippi upe. Amerikos gar
susis humoristas Mark Twain 
puikiai aprasze devyniolikto 
(mid) szimtmeczio gariniu lai-' 
vu dienas. Milžiniszkas Missis
sippi upes klonis yra turtin
giausias visame pasaulyje, už
ima suvirsz du milijonu kvad. 
myliu, daugiau kaip dvi-trecz 
dalys Su v. Valstijų.

Sziandien Senoji Upe ramiai 
teka pro ramias, turtingas 
ukes, milžiniškus miestus. 
Mokslas atakavo ir inveike jos’ 
vandenio insiutima ir pakili- ar nenori ar bijosi su mumis su-* 
mai sulaiko jos stiprias sroves, sikifsti. Rusijos dipliomatai ir 
Geležinkeliai alterne jos preky
ba. Garsioji daina sako: “OP 
Man River jos’ keeps on rollin’ 
along. ” — U. C. F. A. U.

411, Francuzija 359, Australija’ 
237, Czekoslovakija 200, Phili- 
ppinai 128, Hollandija 125, Ka
nada, 124 ir Szvedija 11.

Mums iszrodo kad valdžia 
gerai ir daro parduodama tuos 
croplanus. Reiketu ir kariszkus 
eroplanus parduoti ar sudegin
ti. Tada valdžia matytu reikalą 
statyti naujus kariszkus ero
planus, geresnius ir greitesnius 
už tuos kuriuos sziandien mes 
turime. O kol tuos senus ero
planus laikysimies, tol mes ne
matysime reikalo kitus staty
tis. Ir sakysime kad tie seni 
yra geri.. Taip mes dareme su 
savo laivynu kai turėjome ke
lis pasenusius kariszkus laivus, 
kurie nebuvo niekam verti, ir 
tik tada susipratome kad 
mums nauju reikia, kai Japo
nas musu neva galinga laivyną 
paskandino.

Kavalierius su savo mergele 
szitaip pasiszneke  jo:

“Ar rukai?”
“Nerūkau.”
“Ar geri?”
“Negeriu.”
“ Ar leistai man tave pabu- 

cziuoti?”
“Neleiscziau. ”
‘ ‘ Tai po szimts pypkių ka tu 

darai?”
“Ąsz meluoju.” v

naujo straksėti, didžiais staty
tis ir žiuri kaip toli jie gali nu
eiti ir kiek jie gali savo krasz-

Paroda Kalėjime

tui iszgauti riksmais, reikala
vimais ir grūmojimais. O kai 
Amerika vėl pasipurto, tai ir 
szitie didvyriai dipliomatai nu
tyla ir in savo rojų sugryžta ir 
kiti j u vietas užima.

baisiai brangiai atsieitu! Rusi
ja butu sumuszta, bet nenugalė
ta ir neužkariauta.

Bet kiek galima dabar pra
matyti ar inspeti, tai tie kurie 
sziandien mums sako kad Rusi-1 
ja gali pultis stacziai ant Ame- «■“ 
rikos, visai už dyka mus gazdi-' 
na ir baugina. Tokiam karui 
daug dalyku reikia, kuriu Ru-j 
sija sziandien neturi ir ilgai ne
turės. Pirmiausia, tokiam ka-! 
rui verktinai reikalingas ga-į 
lingas laivynas. “Amerika su 
Anglija turi didžiausia ir ga
lingiausia laivyną, kaip pasiro- puslapiu, 
de per pastaruosius du karus.” 
Eroplanai gali miestus sunai
kinti, bet nepaimti. Mes ta ma- 
teme per ana kai a, kai Naciai veikalais, 177 dideliu puslapiu. 85c 
diena ir nakti daužė Londoną No. 104 Trys istorijos, apie Ne- 

... . , , . ' valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-
ir sunaikino viską, bet miesto be3> Xaralaiti8 žmogus. 121 pus. 25c 
nepaeme. Ir mes Berlyną taip No. 106 Penkios istorijos, apie 
sudaužėme, kad beveik nekeli-’ ! Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
ko akmens ant akmens, bet tik No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 
tada Berlynas sugriuvo kada piuasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 

.. . v . . iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo
armijos insilauze. Uzkanavi- Raganjazka lazdele; Boba kaip ir ri
mui reikalinga didele karino- savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
mene, o kariuomene pristatyti',urg,i8! e>.iybe meiles:

’ c J sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos,
ant Amerikos kranto reikia lai- trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
vu, ir tuos laivus apsaugoti rei- puslapiu, ........................................15c
, ' No. 112 Trys apisakos apie pini-
Kalingas galingas laivynas. O gaĮ gaiva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
ant visu juriu, mariu Amerika bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
su Anglija vis vieszpatauja! tr.,uktgi:
Tokiam užpuolimui reikalinga 
baisiai daug didžiausiu bombe- puikus apraszymas.

. , , , . 1 No. 119 Ketui.uonu, eroplanu, kokiu Rusija Garžia Haremo nevalninke: T bosais: 
sziandien nei vieno neturi.

Kaliniai, Texas State kalėjime surengs paroda, Huntsville, Texas. Visos szitos muzi
kantes kurios ant gitarų grajina ir dainuoja, yra prasikaltele3 kalėjime. Bert Stonehocker
su savo gerai iszmokintu ir iszlavintu asilu visus gražiai pralinksmino. Bert, ant rytojaus 
buvo paleistas isz kalėjimo. Per szita paroda kaliniai visokiu szposu iszsigalvojo ir visi 
pasilinksmino. Pinigai, kurie per szita paroda buvo surinkti, yra skiriami del tu kaliniu 
kurie būva paleisti ir da neranda sau darbo ar užsiėmimo.

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta. 4
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau- 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nūs prigauna. 58 puslapiu. ..... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigias 
turi savo vieta; Ka pasak j ka iras 
paeziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 138 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... loc

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

No. 189 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; 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 ............. .....................20e

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; Osieczns. 40 puslapiu 

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkaa; 
Ar paszaukt tęva zoxoninka Berną- 
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; Stebua ■ kuezios nakti. 
Nikitas , 61 puiUpz- .................. 15c

No. 150 Keturiom Marijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; A*xt 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 

nuelanin 1
Jeigu užraszysite savo drau 

giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia liuksmybia per 
visus metus!

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 daugiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egl< 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik/ 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties krauto; Mistras ir Krepe- 
ežius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 106 puslapiu.................... 25«

No. 162 Trys Istorijos apie BalsA 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas anK 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
2£ poslapiu ................................. 10«

No. 164 Septynos Istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergalei Pono Morka- 
u?; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 26<#

No, 166 Trys istorijos Sumos Ma- 
Iklaus; Iszklaosyta malda vargsioi 
Geras Medėjos................................ 15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniazkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ko- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinota 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisiau prasi
žengėlis; Dokte malkakerczio. 121 
nuslapiu ................  25e

No. 171 Vieoiolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvam©; Su Dievo; Grigo Kala
des; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo muša 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jaunl- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu..... .25*

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mario; Sruolia hz Lietuvos. 61 
poslapiu ......................................... 1M

No. 178 Trio istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isa- , 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15<

No. 175 Pasiskaitimo knygele; 
Kuezios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemeulis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimieczio Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgaviu 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu» 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .................................. ..........

404 
50c 
kri- 
85c 
isz 

isz-

No. 102
| tninaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka
1 pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa-

Vaidelota, apisaka

liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c 
No. 116 Istorija apie Sierata, 

. 119 pus....15c 
Keturios istorijos apie

Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .......... 15c

Karas su Rusija gali iszkilti, no. 120 Dvi istorijos apie Vaiu- 
tai visi mes žinome ir prisipa- kaa lsE siTrio0 “■ Ant nemuno. 58 

. -r. U-i t •• . -puslapiu .......................  15czinstame. Bet kad Rusija sta-. No 123 SeptyniOs istorjos apie 
ežiai ant Amerikos užsipultu, Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
tai nei vienas dipliomatas nei Rrsb«lls; Dr*’“a ".“°1 K<>!,ra:r i lis; Vargo sapnas ir pasaka apie ci-
karininkas netiki. Rusija grei-; gOnu8. 45 puslapiu.................... 15c
cziausiai stengtųsi mus mira- No. 127 Trys istorijos apie Duk- 

. A. , . , ..te pustvniu^ Peleniute; Du broleiminti, mums akis apdumpti, VarKUtis ir skuputis. 60 pus.. .15c 
mus taip suvedžioti, kad mes 
sau ramiai ežia namie butume, 
kai ji visai Europai kara pa
skelbs. Ji mums viską prižadė
tu, kad tik mes jai laisva ran
ka Europoje duotume. Taip 
Hitleris darė, taip ir Stalinas 
darytu.

Isz visko matyti, kad Rusija,

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

atstovai labai drąsiai straksi 
ir visa kosere priesz mus szu- 
kauja, kai jie mato kad mes nu- 
sileidžiame ar nepaisome. Bet 
kai tik pamato kad mes jau

TIKTAI, 50c

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA.

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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PER GERA SAVO SZIRDI NELAIME
- - - APTURĖJO - - -

(Tasa) jo pasakyt.
Ant rytojaus anksti sugirgž

dėjo kalėjimo durys, per ku
rias inejo sargas, eme Vaitiekų 
ir nuvede in kancelarija, kurio-! 
je burmistras su rodininkais 
aplink stala apsedia lauke. Vi-j 

i su veidai rustai iszrode, kas į 
’i Vaitiekų labai nugazdino; 

.J kraujas puolė in galva ir net1 
i protas pradėjo maiszytis. Po( 
i valandeliai, liepe burmistras

gis paliko. Radau jiais anksti 
stoneleje.

Vaitekus tais vyžas pakabi
no tam tikroj vietoj, o prie ju 
su paraszia: 1

“Kas ketin kibot, — kibos!”
— GALAS —

ryta Saule Ir | 
Žvaigždes

Szalta pasidaro ponui Vai
tiekui, kada ta paczia diena in
ejo in jo narna trys su bardy- 
szais palicijantai, o kada jam 
pasakė, jog yra aresztavotas, 
nutirpo. Nebuvo rodos, jautėsi 
kaltu, norint negalėjo suprast 
kokiu budu apie tai galė jo da- 
žinot, vienok atsidusęs pradėjo 
ronktis, o jo pati verkt. Žiūrint, 
kaip Vaitiekus rengėsi, tai ne- . . 1 . , .... . . ...... v prisiartint, idant teisybe iszpa-reikejo verkt, tiktai juoktis, ba 
isz baimes ir neva gr 
eme kas jam in rankas papuo
lė, lair tai paezios jeke, ar anda- 
rokas, jog ‘žmogus vos apsirėdė.
Kada jau apsirėdė, pati mėtėsi j 
jam ant kaklo ir jokiu budu jo, 
nenorėjo paleist.

— Apsimalszink, paeziut, ne 
yra rodos, reikia eitie. Juk ma
nes tenai nesuvalgis, ne galvos 
nenukirs, asz esu nekaltas. Ka
da sugrysziu, papasakosiu tau 
viską, o tuom laik gerai elgkis.

Emia miestiszki polici jauta u 
Vaitiekų in tarpa saves, vede 
in miestą. Ko tik szirdis naba
gui netruko, kada vede per uly- 
czia ėjo kaip kokis piktadaris, 
o tie, ka jam kitados žemai klo- 
niojosi, dabar pirsztais kaiszio- 
jo. Kiti vela, kurie ji mylėjo, isz 
tolo szalinosi. Atvede ji in kan
celarija ir jo gerai pažinstamas 
su skaudėjimu szirdies, uždėjo 
geležinius ant ranku ir koja 
panezius ir uždare in tamsu ka
lėjimo. Vaitiekus nei puse 'žo
džio nepratare, o kada duris 
uždare, puolė ant pluoszto 
trakiniu, ka kamputije kalėjimo 
gulėjo ir pradėjo verkt* 
, Drebėjo nuo szalczio o karsz- 
cziavo, per visa naktį akiu ne- 
užmerke, taip labai rūpinosi. 
Miainstijo, kaip teisinsis, kad jo 
klaus, tai vela negalėjo paimtie 
kaip palicija apie tai galėjo da- 
žinot, apie ka tik jis ir pakarta
sis žinojo, o pakartasis negale-

., ’ ižintu. reitumo,1

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo i 
Draugui ar Draugei,

raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me-. 
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 , 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre-‘ 
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Vaitiekaus duszia tupėjo jau 
užkulni j, nes kada pamate ant 
stalo savo gulinezius czėbatus, 
tai net jam akys aptemo.

Dabar viskas iszsirode, ba 
' suprato, jog tuos czėbatus tas 
vagis isz kamaraites pavogė, 
ka szale stoneles stovėjo. Tuo
jaus iszaiszkino viską tesingai 
iszpažint ir kada burmistras 
paklausė, viską, kas su pakore- 
liu atsitiko, papasakojo nieką 
neslėpdamas: jog jam buvo 
gaila nebago, kad taip ilgai ka
bodamas nepasibaigė ir kaip 
jam norėjo arkli isz stoneles 
pavogt ir pabėgt, kaip ji su 
szake perdure ir vela nuvežęs 
pakorė.

Ant galo tarė Vaitiekus :
— Szviesiausi slidžios! Ant 

kartuvių jam buvo paskirta 
vieta ir to neiszsisaugojo. Juk 
jam vis tiek, ar jis per pakori
mą butu numiręs, ar nuo sza- 
kes. Pagal teismą ir visaka, ne
ketino but gyvu, tai ne yra di
deliu nusidėjimu perdurtie ne
gyva žmogų su szake, ba kas 
ketino but pakartu, tas turi ka
bot.

Tas iszpažinimas ant gero 
Vaitiekų iszejo. Ponas burmis
tras da kelis klausymus užda
vė, po tam liepe Vaitiekui isz- 
eit, idant palauktu iki viroka 
sudarys.

Surodavojo taip, kaip Vai
tiekus teisinosi, ba kitaip ne
galėjo ir kad Vaitiekus neper - 
dure gyva žmogų, tiktai pa
karta.

Kada vela paszauke in kan
celarija Vaitiekų, burmistras 
tare in ji:

— Garbingas Vaitiekau, 
szitai virokas puolė, jog esi su
vis nekaltas, nes atsiminkie, 
jo'g tai paskutinis kartas ir kad' 
daugiaus pakorelio negelbetu- 
mtt, ba butu atminta del jus ir 
už szita. Už tai lieka tavo szitie 
czebatai, kurie bus parduoti 
ant Imitacijos, o tie pinigai busi 
už kasztus.

Pasikloniojo Vaitiekus taip 
žemai, jog net žeme su nose pa
siekė, po tam bego trepais že
myn taip jog vos sau sprando 
nenusisuko, o kada buvo ant 
rinkos, apspito ji prieteliai ir 
pažinstamiai su džiaugsmu. Isz 
džiaugsmo iszsigere, o kada 
Vaitiekus su ketais prietelais 
gryžo pro kartuves namo, pa- 
szauke:

— Jau dabar nesirūpink, ne
vidone, vagie! Ne busiu taip 
paikas, idant tave paleist:

TARADAIKA

Sako kad Jonukas puikia 
moterių; gavo, 

Broleli kaip in purvyną 
inlindo, 

Keletą menesiu tik praslinko, 
Sztai ir garnys atslinko,

Gyva dovanelia priesz Kalėdų 
paliko, 

Jeigu da, laikas prabėgs, 
Tai kelta garnys apteiks,

Ir reikia priimti.* * *
Vyrukai gerdami susibarė, 
Ir musztyne tarp saves kylo, 

Kas buvo do priežastis, 
Nes vienais pasibarė, 

Turbut uiž peides, 
Ar kitoks paibalis, 

Nes du isz ju ant kito 
užklupo, 

Ir gerai kaili iszlupo.
Tasai sumusztas per duris 

iszbego,
In policijos stoti nubėgo, 

Tuojaus su dviem policijantais 
pribuvo, 

Bet viens jau nebuvo,
Nes kaip tik pajuto, 

Tuojaus laukan iszsmuko, 
Ir ant galo taip pasidarė: 
Kad sumuszta in lakupa 

nuvarė.
Badai veže autobile, 

To tikrai man nežine. 
Daug subėgo žmonių, 

Žiurėjo kaip polici jauta i 
palydėjo, 

Ir in lakupa indejo.
* * *

Ej, jus vyrukai,
Bukite geri vaikinai, 

Saliune mandagiau apsieikite. 
Juk žinote kad saliuninkas už 

viską turi užmokėti,
O jus ant bargo kaip kada 

gaunate.
Apie szita gerai pamanstykite!

* * *
Po Skulkillio slankiojau, 

In nekurtas vietas atsilankiau, 
Gera giluki turėjau, 
Ant vestuves užėjau.

Kuri priesz Adventu buvo, 
Kožnas gert ir valgyt gavo.

Orkiesta nuolatos grieže, 
Diena, ir per nakti,

Ba buvo užtektinai gėrimo, 
Todėl, valgė ir gere, 
Už tai sudėjo daug, 

Ba labai mylėjo, 
Jeigu taip daug sudėjo.

Turbūt kiekvienas mate baž- 
nycziose prie sietynu ir likto- 
riu kybanezius trikampinius 
stiklelius, kurie spindi visomis 
vaivoryksztes (laumes juos-jw 
tos) spalvomis. Jei paimtum ££ 
toki trikampi stikleli ir pro ji vii 
žiūrėtum, tai visi balti daiktai 
atrodo spalvuoti. Spalvos su
dėtos paeiliui: raudona, ruda,’ 
geltona, žalia, mėlyna, melsva 
ir fioletine, kaip ir vaivory'ksz- 
teje. j

Mokslo vyrai, pastebėję toki 
indomu reiszkini pradėjo tyri-' 
neti. Szita vaivoryksztes juos- 
ta labai aiszki 'buna tada, kada imi 
saules szviesa pro maža plysze-' 
Ii inleidžia in visiszkai tamsu M- 
kambari. Saules pro mažai lan- 
ginese plyszeli ineina in kam- 34 
bari. Jei dabar prie plyszio pri- 
dėtum ta trikampi stikleli, tai 
kambaryje ant sienos mes pa- w 
matysime vaivorykszte su viso-|^ 
mis jos spalvomis, pardedant^ 
nuo raudonos ir 'baigiant fiole
tine. Szita vaivoryksztes juos
ta moksliszkai vaidina spek
tru. į

Bet jei geriau in ta juosta in- 
sižiūrėtum, ypacz jei žiūrėtum 
pro padidinamus stiklus, tai 
mes juostoje pamatysime dau
gybe juodu brukszneliu (lini
jų). Vienas mokslininkas 
Fraungoferas tuos brukszne- 
lius gerai isztyre, paženklino, 
kur jie stovi ir pažymėjo kiek
viena brukszneli atskira raide.

Jei labai inkai tintum koki 
nors kietai daikta, pavyzdžiui: 
angli, geleži, kalkes, akmeni ar 
ka kita, tai ir jie szviestu. Mė
gino isz szitu inkaitintu daiktu 
szviesa praleisti pro trikampi 
stikleli. Ir taip pat gavo tokia 
pat vaivoryksztes juosta su vi
somis spalvomis. Vienok buvo 
tas skirtumas, kad szitoje vai- 
vorykszteje visai nebuvo tam
siu brukszneliu. Juosta buvo 
isztisa.

pamatytume vaivorykšte
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Mokslininkai, pastėbeje toki 
skirtumą, norėjo isztirti, clelko 
taip yra. Degantis spiritas duo
da laibai silpna szviesa. Szitos 
szviesos ir vaivoryksztes juos
ta vos vos inžiurima. Jei in spi
rito liepsna inkisztum valgo
mosios druskos trupinėli, tai 
spirito liepsna pasidaro labai 
szviesi — geltona. Mat valgo
moj druskoj yna natro, kuris 
karsztoje spirito liepsnoje isz- 
tirpsta, pavirsta garais ir de
ga. Natras dega geltona liepsna 
dėlto ir spirito bespalve lieps
na nudažo geltonai. Jei dabar 
szita natro szviesa praleistum 
pro trikampi stikleli, tad pasi
rodo, kad mes negauname vai
voryksztes juostos, o tiktai vie
na geltona brukszni ir toje pat 
vietoje, kur saules vaivoryksz
tes juostoje yra tamsus bruksz- 
nys paženklintas raide D. Jei 
pro stiklini trikampi sykiu su1 
natro geltona szviesa leistume' 
ir kokio nors kieto, labai inkai- 
tinto kūno balta szviesa, tai

juosta su v.enu tamsiu brufc cz‘o yra virto invairiu . , ' 
' ’ garais-Saules balU • Palvu

dama pro te. swiesa, ei.
’dus vLoU r8™8 sluoks- 
(^•iniu) ei::e^xxicrin 

v,rika^ 

dementu kurio r Z"iUS U 
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epsnoja. Sprendžiant iš tu 
isz'tok " T'* 
rnusn Pat 61ement“> kaip ir 
musu žeme. Taip sauI(sj a. 
geležies natro, magnijaus, kai. 
ujaus, hrorno, nikelio, bario, 
vaiio, cinko, vandenilio ir kitu.

Saules vaivoryksztes juosto
je da yra ir tokiu brukszniu, 
kuriems atatinkamu elementu 
žemeje da nežino, bet tikisi, 
kada da surasią, nes neperse
niai surado nauja elementą, he
li, kurio atatinkama brukszni 
saules vaivoryksztes juostoje 
senai buvo radę.

Tiriant ir žvaigždžių szviesos 
vaivoryksztes juostas, ir tenai 
rado panasziu brukszniu, kurie 
pagal savo padėti pilnai atatin- 
ka elementams, isz kuriu pada
ryta žeme. Dėlto galima drąsiai 
sakyti, kad visas pasaulis pa-

niu toje vietoje, kur saules vai- 
oryksztes juostoje stovi 
bruksznys D. Dabar jau moks 
liniukai tarė, kad degantis nat
ras duoda geltona szviesa ir1 
vaivoryksztes juostoje užima 
savo nuolatine vieta, kuri pa
žymėta raide D. Daugybe tyri
mu parode, kad jei kurio nors 
labai inkaitinto daikto szvie
sos vaivoryksztes juostoje ran
dama. tamsus bruksznys toje 
vietoje, kuri pažymėta raide D, 
tai jau nėra abejones, kad ta
me daikte yra natro. Ir chemi
niai tyrimai visada tai patvir
tindavo.

darytas isz vienos ir tos pa- 
czios medžiagos.

Sztai ka gali padaryti ir pa
sakyti žmogaus protas, pridė
tas prie menko stiklelio. —K.

KAIP RANKOSE
LAIKYTI KŪDIKI

Namie papasakojo apie vis- jinti savo prenumerata už laik-j S 
ka paežiai kurie davė jam pa-.raszti “Saule.” Del daugelis į | . . e Į J
mokslą, idant niekados pusiau- laikas jau pasibaigė ir apie tau* 
numirusio ant kartuvių pako-j praneszeme! Bizni be pinigu J 
relio nejieszkotu. Po tam iszejo J sunku varyti, ypatingai lai‘k-!$ 

kuris sureikalauja S• I ir nepoilgam sugryžo su dviem 
senom vyžom.

— Pragaiszinai gražius ir 
' brangius czėbatus, ežia sztai
turi dabar vyžas, kurias tau va- ♦*^w*******«**4********<«.*<^»*w*«

raszczio, 
kožna doleri. ACZIU!
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Mokslininkai pradėjo pana- 
sziu budu tyrinėti ir kitus ele
mentus: geleži, kali, kalci, 
szvina, eina, vandenili ir kitus. 
Kai kurie isz elementu duoda 
aiszku viena, brukszni, kiti du, 
tris ir net keletą szimtu spal
vuotu brukszniu, kuriems sau
les vaivoryksztes juostoje yra 
atatinkamu tamsiu brukszniu. 
Pavyzdžiui, vandenilis duoda 
tris spalvuotas bruksznius: ru
da, žalia ir mėlyna, kuriems 
saules szviesos vaivoryksztes 
juostoje yra atatinkami tamsus 
brukszniai, pažymėti raidėmis 
C, F ir G. Tokiu budu isztyre 
visus elementus, sužinojo, ko
kios spalvos ir kiek brukszniu 
ju szviesa duoda, taip pat ku
rioje vietoje tie brukszniai sto
vi. Ir jei tiktai kurio nors labai 
inkaitinio kūno szviesos vaivo
ryksztes juostoje yra tu ar ki
tu tamsiu brukszniu, tai jau isz 
tu 'brukszniu mokslininkai ga
li pasakyti, kurie elementai yra 
to inkaitinto kūno liepsnoje. 
Reikia pažymėti, kad bruksz
nius parodo tiktai tie elemen
tai, kurie nuo karszczio pavir
to garais.

Saule yra taip pat laibai 
karsztas kūnas, isz saves lei
džia labai didele balta szviesa. 
Dauguma elementu, isz kiniu 
yra padaryta saule, nuo kaisz-

Pasiskaitymo Knygeles
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. . .25tf

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

° Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa-

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

Tiktai 15<i ::
_ Mahanoy City, Pa.“ Saule

Kūdikis turi but atsargiai 
kilnotas. Kauliukai vis da pu
siau kremzles ir lengvai lenkė
si ir gali lūžti. Kitos blogos pa
sekmes tankaus ir neatsargaus 
kilnojimo yra skaudus musku
lai, kurie pykdinia kūdiki. Kū
diki tuoj po valgiu ir nereikia 
kilnoti. Kratymas palieka kū
diki sujudintu ir nervuotu.

Mažas kūdikis negali pats 
save apsiversti. Muskulai pa
ilsta jeigu ilga laika pasilieka 
vienoje vietoje. Kuomet pakel
tas del penėjimo arba valymo, 
pozicija turi but permainyta, 
nuo vienos puses in kita, arba 
jeigu gulėjo ant pecziu tai rei
kia paguldyti ant pilvelio. Bet 
visuomet galvele su pecziukais 
turi but tiesiog laikyti ir ran
kutes ir kojukes liuosos. Ause
les laikytos tiesiai ir lygiai prie 
galveles. Akeles reikia saugot 
nuo szviesos. Laikyti kūdiki 
ant vienos rankos reikia pagul
dyti ant savo kairios rankos, 
laikydama sprandą ir galvele 
su delnu ir pirsztais, priglau
džiau! kūdikio kuna prie savo 
su kaire alkūne. Niekuomet ne
laikyk kūdiki ant savo pecziu.

Nepratinkite kūdiki kelti 
galvele pakol nesulauks ketu- 
riu menesiu ir nepratinkite sė
dėti pakol nesulauks szesziu 
menesiu. Nugarkaulis, spran
das ir galvele visuomet turi but 
paremti. Niekuomet nepakelk 
kūdiki rankutėms. Tvirtai pa
imk kuna arba pecziukus. 
Vaiksztinedami su 
greitai nevaikszcziok o 
rankutes nes laibai 
taip vaikszczioti.

vaikais, 
ir neimk 
nuobodu
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Žinios Vietines
, — Gruodis — December.

— Pirma karta szia žiemia 
turėjome musu apylinkėje szal- į 
ti, kuris daejo iki zero. Nede- 
lioj vakare taipgi pasnigo. į 

-j- Panedelyje 11:45 vai., 
ryte ugninis signolas suszvilpe 
bet tai 'ženklino kad signolai 
buvo paguldyt i.

—< Ponas Antanas Šlovins
imas su paczia; isz New Philadel- 
f i jos motoravo in miestą kurie 
atlankė patinstamus, prie tos 
progos atlankė ir “Saules” re
dakcija, nes ponstva Šlovins
imai yra musu seni skaitytojai. 
Acziu už atsilankyma.

— Utarninke pripuola Szv. 
Pranciszko Ksav. .1

— Ateinanczia Nedelia 
Gruodžio (Dec.) 8-ta diena 
prasidės Keturesdeszimts Va
landų Atlaidai Szvento Juoza
po 'biažnyczioje. Klebonas Kun. 
P. C. Czesna u'aprasze daugeli 
kunigu in pagelba.

—• Seredoj pripuola Szv. 
Barboros.
t Senas gyventojas Juoza

pas Oszmanskas, nuo 600 W. 
South Uly., numirė Petnyczios 
vakara, 11-ta valanda namie. 
Velionis sirgo per penkes san- 
vaites. Gimęs Lietuvoj, pribu
vo in Girardvilles miestą, apie 
asztuoniolika metu adgal per- 
eikele in Mahanojuje. Buvo 
angliakasis ir dirbo prie Park 
Place kasyklose. Buvo narys 
Szvento Juozapo parrapijos. 
Paliko savo paczia Katarina; 
Bunu Normanda ir dukteri 
Adella, pati Jono Uraiczio 
mieste. Laidos Utarninke su 
apiegomis Szv. Juozapo ba'žny- 
czioje 9 valanda ryte, ir parapi
joj kapinėse. Graborius L. 
Traskauskas laidos.

— Subatoj, Gruodžio (Dec.) 
7-ta diena, sueis penki metai 
kaip Japonai ulžpuole ant Ame- 
rikonius Pearl Harbor.

— Subatoj, 9-ta valanda 
ryte, Szvento Juozapo bažny- 
czioje, Kunigas K. Rakauskas, 
suriszo mazgu moterystes pa
neles Helena, duktė ponios 
Marijonos Vaitukieviczienes 
(White), nuo 27 So. 5-th uly.., 
su Jonu Draszdžio sunns pons. 
Jono Draszdžiu isz Maizevilles. 
Svotai buvo Alese Vaitukievi- 
cziute ir Stephen Tokarchick, 
taipgi Teresa Draszdžiute, Ag
nieszka Misseriute, Tomas Vai- 
tukieviczia ir Vincas Leskis.

Po suriszimui jaunavedžiu, 
Kun. K. Rakauskas atlaike 
Szv. Miszias.

— Ketverge Szvento Sabo.
f Gerai žinomas visiems, 

'buvusia kareivis isz 1-mos Sve
tines Kares, Jonas Petrauskas, 
kuris gyveno pas savo seseri 
pone Marie Novakiene, 512 E. 
Pine uly., numirė Nedėlioję, 
apie 4-ta valanda ryte sirgda
mas trumpa laika. Velionis gi
nies Lietuvoj, pribuvo in Ame
rika būdama jaunas vyrukas.1 
Vedas, paliko paczia ir duktė-1 
ria, taipgi seseri Marie Nova
kiene ir Margarieta Andrulio-J 
niene mieste. Velionis prigulė j 
prie “Amerikos Legioną Post 
74,” ir draugai isz Legiono da-] 
lyvaus laidotuvėse. Laidotuves' 
invyks Seredoj, 10-ta valanda! 
ryte, ir bus palaidotas ant Lais- j 
viu kapines Shenandoah. Gra
borius Liudvikas Traskauskas 
laidos.

— Petnyczioj Szv. Nikalo- 
jaus.

pick) Yankaloniene isz New
ton, prie William Penn, pasimi
rė Ketvergo ryta, 2-tra valanda 
Misericordia ligonbute, Phila- 
delphijoje, sirgdama per koki 
tai laika. Velione gimė Lietu
voje, pribuvo in czionais būda
ma jauna mergina. Vedusi du 
syk. Abudu vyrai iszmire. Pir
mas: Juozapas Popick, antras: 
Juozapas Yankalonis. Paliko 
penkis sūnūs: Alberta Popick, 
Philadelphia; Juozapa Popick, 
Mt. Carmel; Vinca Popick, 
Denver Colo., Leona Yankaloni 
namie ir Jeronimą Yankaloni 
kuris tarnauja Kinuose. Taipgi į 
trys seserys: Eliz. Shum, Van- 
dike, Mich., Blanczia Kruger, 
Beach Bottom, O., ir Helena 
Balavicziene, California; tris 
brolius: Juozapa ir Stanislova 
Balavicziai, Wolfhurst, O., ir 
Joną Balaviczia, Denver, Colo. 
Graborius T. O’Haren laidos.

t Danielukas, 3^2 metu 
amžiaus sūnelis pons. Edvardo 
Goubu (Gober) nuo 518 E. Cen
tre uly., numirė Seredos ryta, 
Locust Mt. ligonbute. Vaikutis 
turėjo užkrecziama liga. Pali
ko dideliame nuliudime savo 
tėvelius, ir broli Edvardą. Lai
dotuves atsibuvo Ketverge po
piet, isz Graboriaus Chaikaus- 
ko koplyczios 318 E. Centre 
uly., ir palaidotas Szv. Stanis
lavo kapinėse.

1,160 MOKYTOJU 
STRAIKUOJA

Mokyklos Uždarytos
ST. PAUL, MINN. — Vie- 

szuju mokyklų mokytojai ir 
mokytojos sustraikavo, ir rei
kalauja kad visiems algos bu
tu pakeltos. Dabar apie 30,000 
vaiku neturi mokyklos. Moky
tojos ir mokyklų rėmėjos mar
inos savo nepasitenkinimą su 
szavo prie mokyklų parodyda- 
mažomis algomis mokytojoms.

Gubernatorius Edward Thye 
suszauke Miesto Tarybos susi
rinkimą pasitarti ir kaip nors 
tas straikas sustabdyti.

Szitos yra didžiausios moky
toju straikos ir uždare visas tos 
valstijos mokyklas. Miesto Ta
ryba teisinasi ir sako, kad jo
kiu budu negalima mokyto
joms pakelti algas, nes pinigu 
gana nėra. Bet miesto ir mo
kyklos taryba randa gana pini
gu statyti gražiausius kamba
rius inveesti visokius niekam 
nereikalingus mokslus, ir taip 
visur pinigus po tukstaneziais 
meto, o del mokytoju, tai tik 
ubago alga gali mokėti.

Mokytojai skersai upe in 
Twin City buvo pasirenge tuo 
paežiu sykiu sustraikuoti, bet 
tenai Miesto Taryba ta pati va
kara sutiko visiems mokyto
jams pakelti algas ir taip isz- 
venge straiku kurios butu už
dare mokyklas 70,000 vaikams.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
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Koliekas Kareivis Stoja In Vaiska

Buves kareivis, Saržentas Richard Montgomery, isz 
Pittsburgh, Pa., kuris gražumu praszesi kad jis butu priim
tas atgal in armija, nors jis rankos neteko per kara. Jis krei
pėsi in Generolą Dwight Eisenhower ir buvo priimtas. Da
bar daug sužeistu ir kolieku kareiviu gryžta in vaiska. Czia 
Major General Edward F. Witsell prisiekdina Sarženta 
Montgomery ir priima atgal in vaiska.

Karas Su 
Rusija

zmogus 
kulkas

spėti, 
pasau-

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar, kur tik eini, vis girdi, 
žmones kalbant, sznekant ir 
spejant, kas bus kai iszkils ka
ras tarp Rusijos ir Amerikos. 
Niekas tikrai negali pasakyti, 
kaip tada butu nes, kaip žmo
gaus, taip ir vieszpatyscziu at
eitis Dievo rankose. Už tai Lie
tuviai ir sako kad ‘ ‘ 
szaudo, bet Dievas tas 
gaudo.”

Bet visgi galima 
koks tas treczias
linis karas butu. Mes isz praei
ties žinome kaip kiti karai pra
sidėjo ir kaip jie buvo vedami; 
tai isz praeities pasimokinę, 
galime spėti koks szitas karas 
butu.

Isz pat pradžios reikia pasa
kyti kad dabar beveik nei vie
nas dipliomatas netiki kad 
toks karas iszkils szioje karto
je, nes Rusija tokiam karui ne
pasirengus, Amerikie ežiams 
jau ligi gyvo kaulo insipyko 
kariauti. Bet, nežiūrint ir ne
paisant to, vis tas klausimas 
yra statomas: “Kas butu jei
gu Rusija, kaip Japonai, ant 
musu užpultu?”

Szitoks karas gali keleriopu 
budu prasidėti. Rusija gal da 
vis toliau savo rubežius stum
tu, kitus krasztus pavergtu, iki 
Anglija su Amerika neturėtu 
jokios iszeities, kaip tik pa
skelbti kara priesz Rusija; ir 
tada Amerika galėtu prisireng
ti tam karui ir sau pasirinkti 
laika ir vieta del to užpuolimo.
Tada karas butu daug langviau mokėjo szeszios deszimts ir Į 
mums vesti, bet czia kita labai septynios deszimts doleriu už KALĖDŲ DIEDUKAS 
didele kliūtis randasi. Butu be kambari del vienos nakvynes.1 
galo sunku Amerikieczius in- 
tikinti kad karas reikalingas. 
Amerikiecziai paprastai ki
tiems karo neskelbia, bet tiks žinoti, pakiszo vienam draive- 
ginasi kai juos užpuola. O Ko-!riui penkios deszimts doleriu

suvažiavo in Denver miestą ir 
! Vaikucziai szoko ir dainavo savo seimą laike Shirley-Savoy 
i isz tos džiaugsmo, kad Kalėdų1 hotelyje. Szita nauja unija jau-

isz vakaro ir prižadėjo da szim-j bar vieszpataus iki Kalėdų, 
ta duoti, jei jis ji ant rytojaus! 
nuvesz ir parvesz.

Armijos ir Laivyno fut-boli- Diedukas jau parvažiavo links- cziasi labai galinga, nes jos at- 
ninku susikirtimas žaidime yra mint vaikus savo. Visi vaiku- stovai sako kad dabar jie gali 
toks svarbus Amerikiecziams ežiai dabar už andaroko ar si- vienu žodžiu sustabdyti 30,- 
kad jie isz tolimiausiu krasztu jono traukia mamytes in szto- 000, 000 telefonu Amerikoje, 
suvažiuoja. Visi politikieriai ir rus pamatyti Kalėdų Dieduko,1 jįe jau jahar rengiasi prie 
bagoeziai varžosi viens už kita nes jie nori jam pasakyti ko jie £traįku kada telefono inžinie- 
kad gautu nors kelis tikietus nori ir laukia ant Kalėdų. | riu kontraktas užsibaigs Kovo, 
del szitos dienos. Ir isz tikro Miesto biznieriai szita paro- (jyjar ) menesyje 1947 m. Jie 
yra kas pamatyti. Apart tos da kas metai surengia ir taip jau jakar pasirenge visiems sa- 

1 fut-boles žaidimo vis būva la- pasigarsina kad Kalėdų pirki- vo darbininkas iszkovoti di- _ - ... 1j /

bai gražios parodos kurias su- mas ir pardavimas prasidėjo. (Įgsnes algas, geresnes unijas,
------------------ trr.mpernes darbo valandas ir 

SLAUGĖMS ALGOS ilgesnes vakacijas. Szitos uni
jos delegatai sako kad szita 
unija yra dabar viena isz galin
giausiu ir darbininkai jau da- 

NEW YORK. — Slauges,1 bar paskelbia kad kompanijos 
(nurses) gavo pakelti algas turės su szita ju unija skaitytis.

daro Armijos karininku moki- J i
niai ir Laivyno karininku stu
dentai. Jie tenai marszuoja,- 
dainuoja ir didžiausi benai, 
kapelijos grajina.

Ta diena niekas tenai nepai
so apie pinigus ar kasztus ar 
buteliukus. Visi atsinesza bu- nuo $180 in menesi iki $200, ir 
teliukus sznapso nuo szalczioj darbo valandos buvo joms sa
kėt retas kuris gauna proga' trumpintos. Taipgi ir visiems 
daugiau negu viena syki isz sa-Į kitiems ligoninėje darbinin- 
vo buteliuko iszmaukti, nes bu-į kams algos buvo pakeltos. Szi- 
teliukai eina isz ranku in ran-'tos padidintos algos nepabran-

Pakeltos

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

kas ir sau ramiai sėdėdamas gino kasztus ligonims. Ligoni- Knygele, Dabar $1.00

munistu propaganda sukursty
tu Amerikieczius priesz ta par
tija ar valdžia kuri drystu toki 
kara paskelbti.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

ARMIJOS FUT-BOLI
NINKAI LAIMĖJO
PRIESZ LAIVYNO

ežia kaip mokyklos taip ir Ii-

gali ir pasigerti tik ragauda- niu sztabas paaiszkino kad vi- 
mas isz tu buteliukiu kuriu, ro-' siems darbininkams ir visoms 
dos nėra nei pradžios nei galo.' slaugėms algos buvo pakeltos 
Merginos, moterys ir moterisz-' už tai, kad tokie darbininkai 
kės ateina tenai gražiasiai pa-1 yra labai reikalingi.
sipuosziusios, su kailiniais ku-Į New York miestas ir vaisti
ne kasztuoja nuo szimto ligi ja visados daug geriau supran- 
trisdeszimts tukstaneziu dole- ta tokius dalykus negu kitos 
riu. Ir visos turi po kvietkaj valstijos. Jau seniai czia moky- 
vienos geltona, kitos balta? tojos gauna daug didesnes al- 
Spalvos kvietku ir guzikeliu1 gas negu kitose valstijose. Tas 
pareina nuo to už kuri fut-bolo 'pats ir su slaugėms. Ir už tai 
rateli galva guldai.

Czia paprastam žmogeliui gonines yra kur kas geresnes, 
jau ne vieta. Nes jeigu jau tau1 
geriausiai pasiseks ir tu per ko-1, 
kius stebuklus gausi du tikie-i 
tu už nustatyta kaina ir niekur 
nemetinsi už dyka dolereliu, 
szitiek tau kasztuos. Už tikie- 
tus užsimokėsi $9.60. Be auto- 

Įmobiliaus tu tenai neprivažiuo-i
įlinkai stoja priesz Laivyno j si, tai turi jau imti savo auto-j ------
fut-bolininkus. Tai svarbiau- mobiliu už kuri užsimokėsi do- ^er v^sa na>kti, 
sias ir didžiausias sporto arįleri kad tau pavėlins ji kur in 
žaidimo invykis Amerikoje, kampa inkiszti. O jeigu pasi
žmonės isz visos Amerikos su-! sektu tau “taxi” j_ 
važiuoja pažiūrėti kaip szitie draiverys visai su tavimi nei 
fut-bolininkai žaidžia, grajina] nesiderins jeigu tu jam neduo- 
fut-bole.

Brangiausias tikietas ineiti] kysziaus “tipso. 
szito žaidimo pažiūrėti kasz
tuoja $4.80. Bet Žydeliai ir kiti 
felczeriai susiperka daug tu ti
kietu isz anksto ir paskui szim- 
teriopai užsidirba parduodami 
tuos tikietus kitiems. Jie zuli
nusi prie vartų ir tarp žmonių 
ir parduoda szituos tikietus. 
Kokia valanda priesz to žaidi
mo prasidejima Subatoj, szim
tai žmonių pirko tikietus isz tu 
Žydeliu ir felezeriu. ir mokėjo 
po trisdeszimts ir keturias de
szimts doleriu už viena tikieta. 
Už du tikietu greta jie reikala
vo viso szimto doleriu ir gavo. 
Szito fut-boles žaidimo pama
tyti susirinko 102,000 žmonių. 
Visame mieste nebuvo nei vie-i 
no kambario vieszbucziuose 
(hoteluose) tuszczio. Tie, ku
rie vėliau atvažiavo mielu noru

$100 Už Du Tikietu
PHILADELPHIA, PA. — 

Kas metai, ta Subata po Deka- 
vones Dienos Armijos fut-boh-

Vieni Laimėjo, 
Kiti Nukertėjo

WASHINGTON, D. C. —
, diena ir kita 

1 nakti, iki penkių isz ryto, du 
I vyrai ginezinosi, tarėsi ir tai- 

gauti tai Vieszbuczio kambarys bu- 
vo prirūkytas, ant padlagu 

i szimtai sudegusiu cigaretgaliu, 
1 pustuszti szaltos kavos podu- 
kai buvo ant stalo, ir galu gale, 
po daug ginezu irsusikirtimu, 
Paul Richter, Vice-Prezidentas 
Transcontinental & Western 
Air, Inc., eroplanu kompanijos 
pasirasze sutarti su David 

1 Behncke, Lakunu unijos Prezi- 
1 dentu.
1 Eroplanu lakūnai straikavo|

si mažiausia dvieju doleriu 
Prie vartų 

vaikai tau inkisz dvi to žaidimo 
programėlės. Jos kasztuoja po 
doleri. Paskui visos merginos 
ir moterys turi turėti po kviet 
ka. Už ta kvietka ir kitas dole
ris. Paskui nepamirszk kad 
czia be buteliuko tik skarmalai 
ateina. Tau tas buteliukas 
kasztavo apie penkis dolerius.] Per dvideszimts penkias dienas 
Tiek užsimokejes jau gali sau dabar jie straikas laimėjo, 
grūstis, stumtis ir per kitus lip-' gavo ko jie reikalavo. 1,400 la- 
ti kad rastai kur tavo vieta se-' hunu per ta laika prarado apie, 
dėti ant kietos lentos ar ant $850,000 per algas. Eroplanu 
szalto akmenio. Visa tai atlikęskompanija prarado apie $7,-j 
dabar gali sau kaip ponas tarp 000,000. Howard Hughes, kuris, 
ponu tupėti ir iszsisziepes žiu-1 daugiausia pinigu turi indėj es 
reti kur tenai toli žemai fut-bo-' szitas kompanijas su piktu- 
lininkai grumiasi ir viens kita mu pasakė: “Ims kelis metus 
stumdo. Taip kitais metais bu- pakol kompanija atgaus tuos 
vo, taip ir Subatoj buvo. Arini-1 pinigus. Musu kompanija inejo 
jos Fut-Bolininkai laimėjo in skyle apie $8,000,000 da 
priesz Laivyno: 18—21.

Vienas bagoezius norėdamas 
kad jam butu “taxi cab” nu
važiuoti in ta sportą ir parva-

AGRICULTURAL WASHINGTON
FARM AND RURAL NEWS * HOMEMAKERS’ 
NOTES * TIMELY INTERVIEWS WITH 
FOLKS IN THE NEWS * SIGNIFICANT 
PRICE TRENDS * HIGHLIGHTS OF THE 
WEEK AFFECTING FARM AND RURAL LIFE

WPPA Every Wednesday 
1:30 to 1:45 P. M.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

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

Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimai. 
Pasnikai. 
Kalendorių*. 
Maldos Rytmetine*. 
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszlcas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* i> 
Gailesczio. 
Maldos vakarine*. 

Giesme ant pradžios Misziu. 
Misziu Maldo*. ' J
Psalme 45. p. Į
Giesme Szventas Dieve. , ’
Miszparu Maldos. 
Maldos pirm Iszpažintie*. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties. !
Litanija apie visus szventu*. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijom. 
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. 
Malda prie Szv. Sakramento po

Komunijos. j
Garbinimas Szv. Sakramento- I 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos. ' į
Ranžancziu* prie Szv. Marijos I 

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 Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt- 
Ministrantura*.

Szv. Tamosziau*.
prie Vieszpaties Jėzaus.
prie Panos Szvencziausios.
Szv. Bernardo prie Szv.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Uncle Sam Says <

Was the victory won on the battle
field at so high a price wasted in 
your case? Are you doing anything 
this Armistice Day about making 
your future a happier, brighter fu
ture? How should my nieces and 
nephews observe Armistice Day? 
First, honor the memory of the 
Americans who died for the security 
of all we hold dear. Then, make the 
day a day of action on behalf of 
your security. Rejoin the Payroll 
Savings Plan. Sign up for security. 
I U, S. Treasury Department

priesz szitas straikas. Darbi
ninkai negali savo kompanijas 
taip nubankrutuoti ir da tikė
tis kad kas gero isz to iszeis.” į 

Ir visai neužilgo pasirodė 
kad tos straikos darbininkams 
neužsimoka. Nors kompanija 

i priėmė atgal in darba tuos 1,- 
400 lakūnus, bet tuo paežiu sy- 

•I kiu atstatė apie 15,000 kitu 
■ darbininku, kad sumažinus isz- 
i kasezius. Dabar mažiau ero- 

T, . , I planu lėks, tai mažiau ir darbi- Kaledu Die- . ,, . .i.. ' ninku reikes.duka susitiko 
1,400 muzikan
tu ir nulydėjo 
ji per Broad 
uly., in miestą 
ir in visus szto-
rus, kur jis da- gatai isz telefono darbininku

ATVAŽIAVO
PHILADELPHIA, PA. — 

Lapkriczio (Nov.) dvideszinits 
asztunta diena, Kalėdų Diedu
kas atvažiavo in Philadelphi- 
jos miestą ir sutiko apie 750,- 
000 žmonių.

NAUJA GALINGA
UNIJA

DENVER, COL. — 350 dele-


