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Isz Amerikos 
NamuStatymo 
Suvaržymai

Panaikinti
------- *

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas prane- 
sze, kad visi suvaržymai ant 
namu statymo yra panaikinti, 
ir dabar kas tik nori gali sau 
naujus namus statydintis, jei
gu tik gaus tavoro ir turės ga
na pinigu.

Tai geros ir linksmos naujie
nos, nes dabar tuoj aus kon- 
traktieriai ims daug nauju na
mu statyti. Bet ir vėl beda! Tie 
namai paszieliszkai daug kasz- 
tuos, nes valdžia dabar pavėli
na kontraktieriams imti kiek 
tik jie nori už statymą. Po val
džios priežiūra nebuvo valia 
naujas namas statyti ar par
duoti už daugiau negu $10,000. 
Dabar valdžia nieko nesakys 
jeigu kontraktierius ir du sy
kiu tiek praszys ir reikalaus. 
Bet ir tas bus paprastam žmo
geliui gerai. Dabar bagocziai 
sau statysis naujus namus ir 
iszsikraustys isz senu, in ku
riuos gales kiti insikraustyti.

Tai visiems bus lengviau ir 
geriau; ir randauninkams ir 
sanvininkams. Ko panaszaus 
reikėjo-jau seniai, bet valdinin
kai vis lauke visatidejo. Prezi
dentas Trumanas dabar pasi
skubino ta atlikti, nes visi De
mokratai gerai žinojo, kad jei
gu jie to nepadarys tai Repub- 
likonai tuoj aus ta padarys ir 
jiems bus visa garbe. Tai Tru
manas Republikonams už akiu 
užbėgo.

“Mažas Vaikas Juos Ves”

Szita mergaite Michelle Et- 
cheverry, ežia sėdi prie rasza-
mojo stalo su savo broliuku Do
minick. Ji parasze laiszka 
Amerikos Sekretoriui Byrnes 
pataria jam kaip iszriszti Tri
este miesto klausima. Septy
nių metu mergaite, pataria isz-

Kaip tik už tai William Green 
sykiu su geležinkelio unija vis 
prasze ir kalbino ir patarė Le-

rinkti komitetus isz to miesto 
gyventoju ir lesiti jiems savo
miesta valdyti. Michelle pra
dėjo rūpintis tarptautiniais 
klausimais kai jos tėvas, karei
vis Alfred Etcheverry žuvo ant 
karo lauko prie Luxembourg, 
1945 metuose.

“NEI VIENO PRA
KEIKTO DOLERIO!”

Atsiprašė Kalėdos Visoje Rusijos Europoje
V argingos

RYMAS, ITALIJOJE. —
Italijos valdžia net iszsigando, 
kai Rugpjuczio (Sept.) mene-!
syje, policijos virszininkas vie-l 
szai paskelbė plakata, kuris j 
buvo iszspauzdintas ir iszleis-

“ "" Soviet u Komunistai Stengiasi In
Szitu Italijonu Komunistu;

Draugyste save pasivadino 
“Troika.” Ju darbas ir parei
ga yra trukdyti visu Alijantu 
darba, prieszintis valdžiai ir 
iszgazdinti visus žmones, kurie
Komunistams prieszinasi.

Graikija Inlysti Ir Rubežius Pa
naikinti; Pasažierinis Trūkis

L r

Smarkiai Trenke In Autobosa
Visu szitu Komunistu vadas 

buvo Sovietu Armijos Pulki
ninkas Lebedieff, Draugyste 
turėjo ir tebeturi apie 280,000 
nariu, ir visi ligi dantų gink
luoti. Draugyste yra susikirs- 
tyta in mažas, trijų nariu dale
les. Tie trys nariai pasižada ir 
prisiekia koki darba atlikti. 
Jeigu jiems nepasiseka, tai jie

Arti Newberry, North Carolina
11 Studentai Užmuszti

ne j a ir taip pykdina Sovietu 
Rusija.

Ant rytojaus valdžia priver-

ATHENS GRAIKIJA. — Graiku suki

limai tarpu saves ir ju susikirtimai su Sovietais

UNIJOS JIESZKO
VIENYBES

i --------
DETROIT, MICH. — Phil 

Murray, CIO darbininku uni
jos Prezidentas sako, kad da
bar visos darbininku unijos tu
ri susivienyti ir palaikyti vie
nybe ir viena ranka priesz val
džia. Jis sako, kad visos darbi
ninku unijos turi pasimokinti 
isz Lewiso susikirtimo su val
džia, ir dabar sudaryti viena 
darbininku frunta.

Phil Murray jaucziasi kad 
dabar jam pasidarė gera proga: 
pasirodyti kaipo visu darbinin
ku vadas, ypacz kai Lewisas 
turėjo nusileisti.

Daug uniju, kurios prigulėjo 
prie Lewiso ir Amerikos darbi
ninku Federacijos, AFL, dabar 
nori pasitraukti, nes jos jau
cziasi kad ir j u geras vardas 
bus sutersztas per Lewisa.

wisui nusileisti ir susitaikinti 
su valdžia. Jis nujautė kad Le
wisas per daug nusikando ir 
kad visi žmones toms strai- 
koms prieszinsis ir valdžia ne- 
nusileis. Taip ir buvo. Į kantu papirktas per kara kada

Lewisas labai norėjo tapti vi; 
su darbininku uniju vadas, bet 
szitos straikos ir j u nepasiseki
mas ir su valdžia susikirtimas 
visas jo svajones, kaip szuva 
ant uodegos nusinesze. Net ir 
patys mainieriai dabar nepa
tenkinti kad jie nieko negavo 
isz szitu straiku ir tik isz pedes 
iszejo.

Unijos vadas Phil Murray 
dabar mato ir žino, 
daug darbo ir bėdos 
mobiliu darbininkai 
kuos. Jie reikalauja 
daugiau ant valandos ir pats' 
unijos vadas, Murray negali j 
savo darbininku suvaldyti ar 
sustabdyti nuo straiku jeigu 
jie negaus ko jie reikalauja. Ir 
Murray dabar norėtu, kad vi
sos unijos dabar viena ranka 
laikytu.

Dabar, kai mainieriai sugry
žo in savo darbus, ir visi fabri
kai vėl atsidarė, darbininkai 
visuose fabrikuose ima reika
lauti daugiau algos. Bet fabri
kantai ir kompanijos dabar 
drąsos ir vilties gavo kai Lewi
sas buvo sumusztas. Jie jau- 
czias kad ir jie gali dabar dar
bininku unijoms pasiprieszin- 
ti ir nesutikti ant algos pakėli
mo.

Jeigu darbininkai reikalaus! 
didesniu algų ir jeigu fabrikai!-; 
tai nesutiks, jokios kitokios 
iszeities nėra ir i 
kaip tik da didesnes ir ilgesnes 
straikos.

WASHINGTON, D. C. —
Senatorius Theodore G. Bilbo 
szitaip suriko Washingtone, 
kai Senatos komitetas ji intare 
kad jis buvo biznierių ir fabri-!

patys nusižudo, gala gauna. 
Draugyste susidaro ne vien tikį 
isz Italijonu, bet prie jos prigu 
Ii Sovietai ir Yugoslavai.

Kai policija pradėjo szitus 
Komunistiszkos draugystes na-

kad bus 
kai auto- 

sustrai- 
21 centą

i jis tiems fabrikantams parūpi- rius ir j u darbus susekti, tai 
no daug riebiu ir geru kontrak- Komunistiszkas Italijonu laik- 
tu isz valdžios. Kai jis buvo pa- 
szauktas atsakyti in priekaisz- 
tus, jis paraudės ir supykęs at
kirto: “Asz nei vieno prakeik
to dolerio negavau!” Senato 
komitetas neužginezyjamai 
priparode kad fabrikantai tam 
Senatoriui primokėjo mažiau
sia $25,000, apart duodami jam 
kaipo dovana brangu “Cadil
lac” automobiliu ir puikius na
mus.

Kontraktorius F. T. Newton, 
i isz Hattiesburg, Miss., po pri- 
sieka pasakė kad jis pats Se
natoriui Bilbo davė, czekiais, 
bet paskui visi tie pinigai buvo 
iszmainyti in dvideszimtines ir 
deszimtines ir paežiam Senato
riui Bilbo induoti “Royal Ko
telyje,” Jackson, Mississippi.

Kai Senatos komitetas pa- 
prasze Senatoriaus Bilbo kad 
jis savo ineigu ir iszlaidu kny-' 
gas parodytu, jis pasiaiszkino 
kad jis jokiu knygų nelaiko ir; 
neturi ir kad pinigai, kurie bu 
vo jo partijai padovanoti del 
rinkimu buvo praleisti taip 
greitai, kad nebuvo jokio rei
kalo knygas vesti.

Senato komitetas dabar sten
giasi parodyti kad Senatorius 
Bilbo yra netinkama sir nepa-'

rasztis “L’Unitą” vieszai j u 
darbus paskelbė ir pareiszke 
savo nepasitenkinimą ir pasi
piktinimą kad policija sznipi-

Naujas Ambasadorius

te policijos virszininka atsipra-
szyti Komunistu ir pati valdžia 
atsiprasze Rusijos ir prižadėjo'. m , m i i i . • j
daugiau nesikiszti ir leisti Ko-! Suvienyti! Tautu Taryba dabar turi parodyti

tams ir Italijos valdžia griauti k^d JI gall S3VO ZOdl tarti kaSlUlk SZltO klaUSlIDO. 
ir visa tvarka ardyti.

labai rupi Amerikaiir Amerikos dipliomatams.

Sprogstanti
Bomba

Rusijoje

O. Max Gardnes buvo iždo, 
Po-Sekretorius ir dabar yra pa-! 
skirtas kaipo Amerikos Amba-- 
sadorius Anglijai, kur jis ūži-'

...J! geidaujamas žmogus Amerikos ma Averell Harriman vieta.’ 
t Senate. Senatorius Bilbo, kaip Harriman dabar yra Prekybos negali butu . . <<01-,, i„ , . « , 11 pirmiau saulėje raszeme, f<-1—«--j----------------------------- >

nepakenezia ateiviu, persekio-' 
ja Juodukus, ir priguli prie 
slaptos ir uždraustos draugys-

Pirkie U. S. Bonus Ites “Ku Klux Klam.

Sekretorius. Gardner pareina 
isz North Carolina; jis tuojaus 
iszvažiavo in Londoną save’ 
persistatyti.

Jeigu Suvienytu Tautu Tarybo szito klausimo 

neiszi isz, tai visi turėsime prisipažinti kad vi

sos tos konferencijos yra niekam nevertos!

Graikijos Premieras pats atvažiavo in Tau

tu Konferencija ir visa ta savo kraszto klausi

ma leptelėjo tiems atstovams in rankas. Grai

kijos valdžia intaria Sovietus, sako kad Sovie-STOCKHOLM. — Vokietis 
Profesorius Otto Hahn, Vokie-j 
tijos mokslinczius, kuris 1939 
metuose jau žinojo kaip pada-Į 
ryti ta sprogstanezia “Atom” kad Komunistai stengiasi in Graikija inlysti ir 
bomba, sako kad Rusija nežino; 
ir nemoka kaip tokios “Atom” 
bombos padaryti. Bet jis taip
gi sako, kad Rusijoje dabar 
randasi keli Vokiecziai moks- 
lincziai, kurie tiek apie ta 
sprogstanezia bomba žino ir ( 
moka kiek jis pats. Daktaras 
Gustav Hertz, Max Vollmer ir 
kiti Vokiecziai mokslincziai 
dabar dirba sykiu su Sovietu 
Profesorių Peter Kapitza. Pro-! 
fesorius Otto Hahn sako kad 
tie mokslincziai po prievarta' 
priversti Sovietams dirbti.
Profesorius Otto Hahn buvo( 

apdovanotas 34,000 doleriu 
dovana už jo moksliszkus ir!fcasztai po Rusij°s sparnu-
labdaringus darbus. Jis sako1 vaiskas ilgai PasiUks
kad Amerika daug daugiau Graikijoje »* tai, kad Anglijai 
mokslinsiu turi ir gali daug' rup* Komunistus tenai sumusz- 
daugiau tokiu baisiu sprogs-?'- Amerika savo parama duo- 
taneziu bombų pagaminti įn'° d pinigais ir maistu, 
viena diena, negu Rusija gali in 
deszimts metu.

tai kursto žmones priesz teisetina valdžia, ir

jos rubežius panaikinti.
Czia szitas klausimas labai 

painus ir keblus, nes Sovietai 
yra musu draugai, isz kitos pu
ses, Anglija su Amerika pasiry
žus visiems krasztams in talka 
stoti, kurie randasi prie Vidur-

i žemiu juru, nes Amerikie- 
i ežiams ir Anglams labai czia 
i rupi neinsileisti Rusijos ar jos 
1 palydovu.

Anglija su Amerika ne tik 
užstoja, bet net ir padeda Grai
kams inskusti Albanija, Yugo
slavia ir Bulgarija. Szitie

Komunistams Graikijoje la
bai nepatinka kad jie pralaimė
jo rinkimus ir kad Graikijos

karalius sugryžo in savo krasz- 
ta. Yugoslavai su pavydu žiuri 
in Macedonijos kraszta ir nori 
ji pasisavinti.

Graikijoje daug daugiau 
žmonių žuvo po karo negu per 
visa kara. Graikai drąsiai ka
riavo priesz Vokieczius ir Ita- 
lijonus ir tikėjosi kad Alijantai 
jiems atsilygins ir duos gerus 
ir tvirtus rubežius Bulgarijos 
kalnuose. Taip ir butu buvę, 
taip ir buvo jiems prižadėta, 
bet kai Rusija parode savo ne
pasitenkinimą, Amerika su 
Anglija nusileido.

Rusija pasirengus net ir in 
kara stoti už savo draugus 
priesz Graikija, bet Rusija pri
sibijo Amerikos ir Anglijos, ir 
už tai dabar tik slaptai ir isz 
pasalu ant Graikijos.
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Kas Girdėt
Geras dipliomatas yra tas, 

kuris gali ilgiausiai kalbėti ir 
mažiausia pasakyti.

Senis Butkus nusiskundžia 
kad žmogus gali siau siavo drau
gus pasirinkti 'bet ne kaimynus 
ar gimines.

Vienas jaunas vaikinas ’buvo! 
sugautas vagiant szimta svaru’ 
cukraus isz sjztoro. Kai jis 'buvo 
nuvestas in teismą, jo teviai pa
sisamdė gera ir kytra Žydeli už 
lajeri. Tas Žydelis taip gerai ir 
iszkalbingai kalbėjo, trap (ap
sukriai ta jauna vagi išteisino, 
kad teisėjas sutiko vuikui do
vanoti jeigu vaiko tėvai už ta 
cukru sztorninkui užmokės. Vi
si nudžiugo ir atsiduso kad 
taip greitai teismas užsibaigė, 
bet tas Žydelis da kita klausi
ma iszkele: “Ar tėvai turi už ta 
cukru mokėti tiek kiek sztor- 
ninkas isz žmonių lupa ar tiek, 
kiek sztorninkas už ji mokė
jo?”

Į bui, koki tu dirbi ir pusgalvis ą QVID FfcVQTI?
1 gali atlikti. Tavo darbas ne tik A11ILL/ZloZ/ilvU I □ 1 L/ 

in pasportus ir vizas pažiūrėti, 1 ALPIU KALNUOSE 
bet ir visus klausimus isztirti __ •
ir iszriszti ir šuoli savo nu-j jnTERLAKEN, SZVEICA-

: sprendimą. O dabar tu tik f ei- RJJA> _ paprastai mes kalba. 
czerio darba atlieki. j me apįe gro^ įU kalnu, kur ba-

Po szito susikirtimo, paspor-, goeziai cziužineja, rogėmis va
tu virszininkas paraudo ir uosi gjneja įr kur dideli Szvento

1 nuleido, ir
tiems Estoniecziams pasilikti klydusiam ir suszalusiam ke- visa kaina ir szilde visus. Pas- 
Amerikoje. Bet kad ne laik- Hautojui pagelbos ir sznapso kui mažesni eroplanai pribu- 
rasztininkai, raszytojai ir laik- 
raszcziai tai valdžia ir valdi
ninkai ’buitu tuos Estonieczius 
iszgujus isz Amerikos.

ba. Ant rytojaus szimtai ero- Buvo daug ginczu ir susikir- 
planu isz padangių pribuvo in timu kaslink vietos del szitu__
ta vieta, Szveicarai visa nakti 
ir ryta lipo in ta kaina ir pasie
kė Amerikieczius ir rado visus 
gyvus. Visa ta diena Szveicarai 
gaivino, szilde ir maitino tuos tas yra per toli nuo Rusijos. So- 
Amerikieczius. Ta nakti jau vi- vietai net Amerikieczius inta- 
si linksmi buvo nes ir maisto rinejo, sakydami kad Ameri- 

sutiko pavėlinti Bernardo szunes atnesza pa- buvo ir dideli laužai nuszviete

mmu. Vieni norėjo kad San 
Francisco butu iszrinktas. So
vietai labai prieszinosi, saky
dami kad San Francisco mies-

Wilson W. (Wyatt atsisakė 
isz savo vietos valdžioje pri
žiūrėti nauju1 namu statymo 
tvarka. Jis buvo laibai užpykęs 
ir norėjo daug dalyku vieszai

smizenijo su Thomas Grant.
Jiedu tuoj aus pradėjo viens 

kita intarineti. Ji sake kad jis 
turi paczia Italijoje, k"r jis bu- 

, vo per kara. Jis ja intarinejo ir 
sake kad ji susinesza ir uvside- 

I da su “taxi” draiveriu. Helenkie ežiai t y czia taip toli norėjo 
visus nutraukti nuo Europos. 
Bet Amerikiecziai patys neno
rėjo Satn Francisco miesto. Kiti 
norėjo kad Philadelphia, Pa., 
butu iszrinkta, bet ir czia nepa- 
siseke. Nors Philadelphia yra 
didelis miestas, bet tenai nėra 
tokio gero susisiekimo, nėra to į 
kiu dideliu vieszbucziu ar szto- 
ru kaip New York mieste.

O prie to prisidėjo kad mili-į 
jemierius. John D. Rockefeller 

1 pasiulino už dyka atiduoti že-( 
' mes ir namu vertes $8,500,000 
doleriu. Visiems biznieriams 
rejo kad ta Suvienytu Tautu 

' labai rūpėjo ir visi jie labai no-!
. . t jn

i mieste, nes isz to butu baisiai] v v
geras biznis. Nes visi tie atsto- NUŽUDĖ ŽMONA 
vai ir j u palydovai nėra koki 

; skarmalai ar ubagai, bet visi] NORRISTOWN, PA. — 
bagoti. Reiszkia bus geras biz-j Thomas Grant, 46 metu am- 

! nis!

mainieriu straikos Amerikoje.' keturis vaikus. Kai ji gavo sa- 
Ne tik namai be szilumos, bet ir Vo divorsa,-persiskyrimą, ji ap- 
fatrikai turėjo užsidaryti.

Anglijoje net duona yra per
kama su tais tikietais, (kupo- 
ncvis) kuriuos mes del sviesto ir 
mėsos vartojome per kara, ir 
kuriuos mes dabar tik del cuk
raus vartojame.

Anglijoje mėsos trūksta ir Grant dirbo kaipo patarnauto- 
trumpa, už tai kad darbininkai j&, restaurane prie Maine ir 
Argentinoje sustraikavo. Swede ulycziu. Jos vyras Tho- 

Anglija tikėjosi daug maisto inas czia atėjo ir paskui jie isz- 
susilaukti isz Kanados, bet iki ėjo, rodos, pasiszneketi. Jis pa- 
sziol mažai isz Kanados kas in szauke “Taxi” ir rodos, abudu 
Anglija buvo pristatydinta. į ketino kur važiuoti. Bet tada 

i Lenkai pristato Italijonams Thomas Grant, jos vyras iszsi- 
1 anglių, bet ne visiems užtenka, trauke revolveri ir ja du sykiu 
nes didžiuma visko isz Lenki- perszove. Ji krito ant ulyežios 
jos eina in Rusija.

I Hollandijoje trumpa maisto
’ l ir anglių. Belgijoje plieno fab-

1 rikai turi užsidaryti 
liu nėra.

i Kalėdos visoje 
i skurdžios, prastos

i, i gos.

vo ir nusileido prie tos vietos. 
Jie visus Amerikieczius paėmė 
ir nuveže in ligonbuczius. Szi- 
toks mielaszirdystes darbas 
parodo kad laisvi žmones in- 
vertina ir brangina žmogaus 
gyvastį. Visi jie dirbo, in pavo
jinga darba stojo be jokio už- 
mokesczio, jiems tik vienas da
lykas rūpėjo: Tenai ant kalno 
žmones pavojuje.

susiszilti.
Bet ana sanvaite tie kalnai 

I neteko viso savo gražumo kai 
' dvylika Amerikiecziu tuose 
kalnuose szalo ir bada kentėjo. 
Jie buvo baisiai nuvargę, bet 
bijojo akis sudėti, kad amžinai 
neužmigtu. Armijos eroplanas, 
belėkdamas isz Munich in Mar- I i -i • •
seille nukrito ant Wetterhorn 
kalno apie 10,000 pedf. in pa
danges. j

buvo pargabentas czia kaipo ( Per sudužusio eroplano radi- KALĖDOS 
svietkas priesz kitus Nacius ir ja jie szaukesi pagelbos ir sten-i 
gyveno kaipo tikras ponas vie-^ gesi pasakyti kur tuose sniego 
name vieszbutyje Washinigto-^ ir pustyniu kalnuose jie randa- į 
ne, kur jis kele vakarienes ir si. Amerikos, Anglijos ir Fran-t Acziu Dievui, Amerikoje mes 
balius ir poniszkai vaiszino sa-^euzijos eroplanai tuojaus paki- esame laimingi, Kalėdų proga 
vo draugus. Ir už visa tai Ame- lo isz Paryžiaus ir pradėjo to dovanas vieni kitiems 
likos valdžia užmokėjo.

Kai laikrasztininkai dažino-'^le vežesi paklodžių, maisto ir įpirkti ir isztekliuje szventese 
jo, jie pradėjo apie tai klausi-(vaistu. Bet viesulos, vejai ir pasilinksminti.

szneketis ir raszyti. Tai sniegas jiems net padengese 
kelia užkirto. Per dvi dienas ir 

t0 naktis eroplanai padangėse uže
• . irvis jieszkojo tu Amerikie- tijos — Austrijos griuvėsiuose

svietąDaug lengviau visa 
mylėti, negu su savo kaimynu 
sugyventi.

Bajoras von Strempel buvo 
Vokiecziu Ambasados Sekteto
rius Washingtone ir agentas 
Naciu sznipams Amerikoje. Jis

m TD KMTTVT AI !latai ruPeJ° ir V1S1 Jie laDai 1 IK 1 / \ Į Administracija apsigyventu

galime 
nelaimingo eroplano jieszkoti. teikti, reikalingus dalykus nu-

į negyva.
Ant ulyczios buvo daug žmo

nių, nes visi vaiksztinejo ir pir- 
nes ang- kinejo Kalėdoms dovanas.

• Thomas paskui nuėjo pas poli- 
Europoje cijantus ir pats pasidavė trum- 

ir vargiu-' pai pasakydamas: “Asz ka tik 
dabar nuszoviau savo žmona, 
man tik tiek gaila kad jis mei
lužis tas “taxi” draiverys te
nai nebuvo sykiu.”

paskelbti apie visokiais sukty-j 
bes ir papirkimus ir parodyti 
visiems kad jo rankos buvo su- 
risztos ir jis nieko negalėjo da
ly ti. Bet Prezidentas Trumą- 
nas jam staeziai pasakė, jeigu 
jis tik iszsižios, tai jis bus pra
varytas ir isz Demokratu parti
jos iszmestas. Už tai Wilson W. 
Wyatt niekam nieko nesakęs ir 
visai nepasiaiszkines apleido 
savo vieta ir pats pasiszalino, 
nes jis nenori būti isz savo par
tijos isz'brauktas.

I

netis, 
už keliu dienu tas bajoras von 
Strempel iszsikrauste isz 
vieszbuczio (hotclio) ir dabai

I Amerikos valdžia nei laikrasz- 
lininkams nepasako kur tas 
ponas bajoras Vokietis apsigy
veno ir kaip savo draugus vai- 
szina.

Nelaimingi musu broliai ir 
seserys Lietuviai tramtiniai d i- KALĖDOS 
deliame skurde atsidūrė Vokie-

ISTORIJEapie Gre«orias>
I----------------- Isz Numirusiuziaus vyras, nuszove savo zmo-VT / ’ Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai-na Helen, su kuria jis tik dvy- „ ,x. /. . . .., n .. . | me, Szaltiszaiti ir Debesėlis, lika dienu atgal buvo apsizem- 

jes. Helen Grant, 33 metu am-
EUROPOJE Į žiaus moteris gavo “divorsa”!

nuo savo pirmo vyro, Anthony 
DiNolfi, su kuriuo ji iszgyveno

Kai tu su dumiu susiginczy- 
si, gerai apsižiūrėk ar ir jis ne 
su duniiu įginezyjaisi.

:: W ::
Saule Publishing Co., 

MAHANOY CITY, PA.
ežiu. Daugiau negu szimtas Liberijos miszkuose ir kitose 
eroplanu padengese skraidė ir szalyse. Jie nieko neturi ir Ka-1 
in tuos sniego kalnus žiurėjo, ledu Diedukas ju vaikucziu ne-' 
Amerikietis karininkas, Brigą- aplanko. Kucziose ir Kalėdose1 
dos Generolas Ralph Tate isz atsiminkime nelaiminguosius 
padangių diena ir nakti nesi- tremtinius savo maldose ingai-] 
leido, nes jo žmona ir vaikas lestingumu.
buvo ant to nukritusio eropla- Szvencziu ] 
no. Szveicaru kareiviai pešti Ii- nuoszirdžiausius 

1 po in tuos kalnus.
1 Treczia diena per radijo at- 
Į ėjo paskutinis praszymas pa- 

Ugiausia kelione prasideda gelbos isz to nukritusio eropla-1 
su pirmuoju žingsniu. j no:

Suvienytu Tautu Taryba isz- laikyti. Szi naktis mums pas- 
i,'kutinę.”

Ta vakara vienas Anglijos paszelpos Fondo Pirmininkas, 
kariszkas eroplanas užtiko ta1 
nukritusi eroplana ir tuoj aus
paleido maisto, sziltu drabužiu ************************** 
ir liekarstu. Paskui tas eropla- KUNIGAS 
nas greitai per radija visiems 
kitiems pranesze kur tas nukri
tęs eroplanas randasi. 73 Szvei-j 
carai per pūgas, pusnis, viesu
las ir ledus lipo in ta kaina; 40 
Amerikiecziu kareiviu buvo 
iszszaukta in eroplanus kad jie 
pasileistu isz padangių ir duo- 

1 tu tiems suszalusiems Ameri- 
’ikiecziams pagelbos. Szimtas 

Amerikiecziu kareiviu buvo 
tuojaus paszaukta isz Udine ir 
szeszi garsus Italijonai lakūnai 
net isz Rymos atlėkė in pagel-

i LONDON, ANGLIJA. —
jVisa Europa nukentejo nuo net devyniolika metu ir turėjo' Skaitykite “Saule”

Senis Butkus, daug pamoks
lu iszsiklauses, sako kad geras 
pamokslas turi gera pradžia ir į 
gera pabaiga, ir ta pradžia vi-, 
sai netoli nuo pabaigos.

$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
proga reiszkia Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prishiskite tik
7.3 sveikinimus

] bendradarbiams ir Valdybos] 
nariams, tarnautojams, sky-

i rianis, visiems bendradarbiaus
!ir tremtiniams szirdingiause No. 10i Kapitonas Velnias. Pui- 
užjuojauta, kad mes ju liepa-!kas apraszymas, didele knyga, 404

- ■ - ■ 50c
kri-
35c

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

Kai tie 48 Estoniecziai at
plaukė in Amerika isz savo 
kraszto nuo persekiojimu1, su 
mažais laiveliais, Amerikos 
valdžia nenorėjo juos priimti 
ir jiems insake kad czia jiems 
vietos nėra ir kad jie turi sau 
toliau keliauti, nes jie neturi 
nęi vizų nei pasportu.

Kai Amerikos laikrasztinin- 
kai, prie kuriu ir “Saule” pri
sidėjo pradėjo szaukti ir aisz- 
kinti visiems savo skaityto
jams kad visiems Amerikie- 
cziams tikra sarmata jeigu tie 
žmones czia negali būti priimti, 
tai pats Prezidentas Trumanas 
ir valdžios sztalbas atszauke 
savo pirma griežta nusistaty
mą ir tiems Estonietcziams pa
vėlino nors laikinai czia apsi
gyventi. Bet jiems nebuvo va
lia darbo jieszkoti ar dirbti, 
nes jie nebuvo Amerikos pilie- 
cziai. Reiszkia jiems buvo va
lia ubagauti, bet ne dirbti.

Amerikos Sekretoriaus Pa- 
gelbininkas, Major General 
John H. Hilldring, užpuolė ant 
pasportu ir vizų sztabo virszi- * 
minko. Jis su piktumu paklau- ★ 
se: “Ar tu ir tavo visas szitas t

★ sztabas niekados iszimties ne- ★ 
padarėte ir nieko niekados ne- ★ 
inleidote in Amerika be pas- J 
porto ? ” ★

“Niekados!” I
vinių atsake pasportu sztabo ★ 
virszininkas. Į įį

“Tai tu su visu savo sztabu * 
ylsai už dyka geras algas imi ★ 
jsz valdžios, nes tokiam dar-

insakyma Ispanijos valdžiai, 
kad Ispanai turi sugražinti vi
sa ta auksa, kuris buvo Vokie- 
cziu pavogtas ir in Ispanijos 
bankas padėtas. Ispanijos val
džia sako, kad ji sutinka taip 
padaryti jeigu Stalinas Ispani
jos sugražins visa ta auksa kuri 
Ispanijos Republikonai iszve- 
že isz Ispanijos in Rusija per 
Ispanijos kara. Stalinas, ži
noma, ant to jokiu budu nesu
tinka.

Karas vis palieka tris baisias' 
armija: slu'bu, kolieku armija,1 
naszliu ir naszlaicziu armija ir 
vagiu, razbaininku armija.

arba pradžia 
SKAITYMO

RASZYMO

* 
■A 

i ★ i

Su pasididžia-‘ *64 pus., Did. 5x7col ★ ★

Dabar Po 25c

MAHANOY CITY, PA. ★

Negalime jau ilgau iszsi-;
niirszome ir ju neapleisime.

Kum Juozapas B. Konczius minaliszka apraszymaa, 202 pus.
Bendrojo Amerikos Lietuviu' No. 103 Vaidelota, apisaka i»z

pualapiu. Popierinei apdarai.
No. 102 Prakeikta, meilingas

isz-

POLITIKIERIUS

pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 85c

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinąs! sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 

'Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt;

BRATISLAVA, CZEKO-
SLOVAKIJA. 938 metuose av0 liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Daktaras Tiso, nutukęs ir pil- Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
vuotas kunigas-politkierius,'sos bobos- , Teip-gi įuokai’ Kodo*’ 

° r trumpi pasakaitymai ir t. t. 52
buvo Hitlerio paskirtas Slavo-1 puslapiu, ........................................15c
kijcs Premjerių. 1939 metuose,' No. 112 Try® apisakos apie pini
kai Czekai buvo atskirti nuo 
Slavoku, Kunigas Tiso tapo 
Slavoku Prezidentu, Bratisla
vos sostinėje.

Ana sanvaite kunigas politi-

sos bobos. 
’ trumpi pasakaitymai ir t. t. 

. puslapiu, ..............................

gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog emert; 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: T-*toszis: 

j kierius Tiso buvo patrauktas Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
' in teismą už tai kad jis patai-1 ’ AoTSTiM istorijos 'apie v«iu- 
kavo Hitleriui ir sykiu su Vo-Jkas Isz girrios ir Ant nemano. 58 
kiecziais savo žmones valde, PuslaPlu ..... .

. v . No. 123 Septynios istorjos apie
kankino ir zude. JlS turi dabar stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
atsakyti UŽ 113 skundus, Žmog-1 grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sena- 
žndvstpc ir naverp-imim Žvdii'lis; Varg0 8aPna9 ir Pa8aka aPie ci" /.uaystes ir pavergimus, ^yctu gonug 45 pugiapiu................ 15c
kankinimus ir savo Žmonių SU-’ No. 127 Trys istorijos apie Duk- 
aresztavimus. Už kiekviena •* Pu8tvniui Peiemute; Du broiei 

, .. . . .Vargutis ir Skuputis. 60 pus... 15c
prasikaltima laukia jam mir-J 
ties bausme. Į “

NEW YORK 
MIESTAS

NEW YORK. — New York

Pottsville, Pa. t Gerai žino
ma visiems pone Agota (Pacen- 
ta) Trimbelįene, kuri laike sa- 
liuna prie 319 N. Second Uly., 
numirė pareita Subata, Gruo
džio (Dec.) 14-ta diena popiet, 
Pottsvilles ligonbute, ir likos 
palaidota Seredoj su Szv. M.i- 
szomis Szv. Patriko bažnyczio- 
je 9-ta valanda ryte. Velione
gimė Mahanojuje. Paliko dide-1 
liame nubudime 6 sūnūs: Am SUV. TAUTU NAMAI 
tana ir Edvardą Pasentai isz 
Pottsvilles; Juozapa Trimbela,' 
Port Carbon; Daniela, Trenton,’ 
N. J., Alberta, Reading; Clif-j 
f orda, Mt. Vernon, N. J., ir
dukterį Morta Nichols, Kear- miestas buvo iszrinktas kaipo 
ney, N. J. Taipgi dvi seserys: Suvienytu Tautu namai. Czia 
Marie Kralikiene, Newark, N. bus inrengta namai, mitingams 
J., ir Ona Lewisiene, Bronx, N. kambariai ir visi kiti dalykai 
Y. Velione po tėvais vadinosi kurie bus reikalingi visu tautu 
/Agota Vaitumaicziute. Amžina atstovams, ju szeimynoms ir jo 
Atilsi! ’darbininkams, I

| PUIKI ISTORIJA

^Kapitonas
Velnias

TIKTAI, ... 50c

SAULE PUBLISHING CO.
MAHANOY CITY, PA.

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-- 
nūs prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoias. 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,
48 puslapiu............................ ........15c

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

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasako jinai; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine ezalna. 
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; Ned&ejusia 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 ’etorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklą/ kuczios nakti. 
Nikitas . 61 put" ’.................. 15c

No. 150 Keturios .'"rijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A>2t 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 Eaji- 
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; Pabe 
gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
<10 onsianin .................................15*

Jeigu užraszysite savo drau 
giu ar drauge ‘ ‘ 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 piraztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Egh 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puil/ 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

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

No. 162 Trys istorijos apie Bais* 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpų 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. 25o

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.......................  15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinau 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisiaa prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................2&«

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo muse 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausi! 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni* 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61 
puslapiu ..........................................15s

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15«

No. 175 Pasiskaitimo knygele; 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrat 
Piemenlis; Isz ko susidarę Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku Ir Paveikslo. 
Praks .............................................

Adresas:
■ • ■ *• - . ' • v >< “ f
Saule Publishing Co.,

_________________________ ' 1 _____________
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juos namo. Bet su tavim, kurs 
■ esi su karaliais lygus, visu bur-

jTasa)

i

BALTRUVIENE

J .-t !■ ,V, i '■ -
.. J ', ' - f I- / ' L

Javu Karalius

Ilgai manstavo karalius, kad 
žiedo nustojo. Didžiausius tur
tus pažadėjo tam, kas suras ir 
suradęs jam laitnesz žiedą, ir žy
nius ir burtininkas klausė, nie
kas jam nieko pasakyti negale-| 
jo. Sužinojo pagaliau karalius; 
apie musu žmogeli, kad jis mo
ka visa atspėti, moka nurodyti, 
kur randasi dingusis daiktas. 
Nusiuntė karalius in ji tarnus, 
kad jis tuojau atvyktu ir pasa
kytu jam, kur dingo žižedas. 
Nusigando žmogelis, kai atvy
kę karaliaus tarnai papasakojo 
kokiam reikalui karalius ji 
szaukia.

— Ar taip turiu mirti, ar 
taip turiu mirti, mano sau žmo
gelis. Kur asz ta žiedą surasiu, 
jei surasti jo negalėjo didžiausi 
žyniai galvocziai. Reikia pra
tęsti laikas, gal tuomet žiedus 
patsai susiras.

Ir nerodydamas baimes at
sake žhiogelis karaliau^ pa
siuntiniams :

— Vyksiu in karalių tik tuo
met, kai atsius man karieta J 
kurioje jis patsai važinėja.

Pasiuntiniai eme aiszkinti 
jam, kad tai negalimas daik
tas, kad apie tai jie net pra- 
neszti neiszdris karalių. Nieka
dos da nebuvo, kad kas isz- 
dristu karaliaus paklausyti ir 
dargi statyti jam reikalavi
mus.

— Niekas nedrįso, o asz 
dristu, atsake jiems žmogelis. 
O kai pasiuntiniai prigrasė 
jam, kad ji prievarta priversiu 
nuvykti in karalių, jis atsake:

— Pamėginkite tiktai. Ne 
vienas jus u namo gy vias nesu- 
grisz.

Pagalvojo pasiuntiniai ir pa
bijojo prievartos panaudoti. 
Toks didelis raganius, kur net 
karaliaus nebijo, visa gali, ka 
panori. Geriau jo neleisti, kad 
nelaimes iszvenlgus.

Pargryžo karaliaus pasiunti
niai nieko nepesze, ir papasa
kojo, ka reikalavo burtininkas.

— Gerai, tarė karalius: pa
siųskite jam karieta, kurioje 
asz važinėju. Bet jai nepanoręs 
dabar vykti, nukirskite jam 
galva ir atveszkite czion.

Nuvyko vėl pasiuntiniai jau 
dabar su karaliaus karieta, 
kaip kad burtininkas reikala
vo, ir pranesze jam, ka liepe ka
ralius. Mato musu žmogelis, 
kad su karalius menki juokai, 
atsisėdo ir nu važiavo.

Kai tik atvažiavo in kara
liaus vieta tuojau nuvede ji pas 
karalių. ,

“Tu manai kad esi toks dide
lis burtininkas su karalium ly
gus. Tik tokioje nori karietoje 
važinėti, kurioje asz važinėju. 
Asz tavo reikaląvima patenki
nau ir tau garbe didele sutei
kiau, o dabar tu mano turi rei
kalą vima patenkinti: turi su
rasti mano žiedą. Paprastiems 
burtininkams asz žadėdavau 
dideles dovanas, o kai jie nesu
rasdavo, ramiai atleisdavau

*
KALENDORIAI

1947 M.
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New Yorke buvau, 
Kalėdų daigtu pirkinejau, 
Apie tenaitines bevaikes 

dalžinojau, 
Del ko moterėlės vaiku 

, nenori,
Kad su vaikais ergeli 

turi, 
Namie turi sėdėt, 

Ir szeimyna per dienas 
prižiūrėt, 

O kaip vyrai in darba 
iszeina, 

Tuojaus moteres sueina, 
Kelios eina in sztorus, 
Ar kokio pelno nebus, 

Sztai, kaip sueina pradeda 
deret, 

Tai net sunku žiūrėt, 
Nes kožna turi ka pavogt, 
O paskui isz sztorninko 

pasijuokt, 
Bet nesenei tas buvo, 

Kad viena beveike pagavo, 
Pasikiszo tavoro prie 

saves, 
Ir ant savo nelaimes, 

Jau namo eis, 
Tuom syk viena mergina 

nežiūrėjo, 
Ir szaukt pradėjo, 

Kad vagi sulaikytu. 
Ne gražu taip daryti!

* * *
Skrantono kareivis mergele 

isz kitur parsigabeno, 
Ir apsipaeziavo, 

Tokiu badu paeziule gavo.
Dabar tiktai gyvent, 
Bet paeziule ant savo 

vyro, 
Visai nežiūrėjo,

Beda tau vargingas 
vyreli,

Ka daryti dabar, 
Didele klaida padarai, 

Kad ta nieksziia parsitraukai, 
Dabar nei pacziules nei 

pinigu neturi, 
Nes bobele ir pinigai 

dingo!
* * *

Havaja, Havaja, 
Mano balandėlės, 
Kaip jau žinote, 

Asz visados ant džiaibo. 
Ana diena in Pottsvilles 

miestą atsibaladojau, 
Daug vaszkiniu lėliukių, 
Isz Schuylkill pavieto 

pamaeziau, 
Manstinau sau

Kas tai gali būti Į 
Kad visu veidai 

kaip giltines balti! 
Buvo tai iszmaliavotos 

mufsu kaimo mergeles, 
Mat, su kito tauto užsideda, 

Automobiliais keliauja, 
Nei sarmatos neturi.

Ant Lietuviszku vaikinu 
nežiūri!

Girdėjau apie jas daugiau, 
Ir apie jas gerai žinau, 
Bet, kaip nepasiliaus, 
Tai tiek velniu gaus,
Net viskas dulkes, 

Ir miltai nuo 
“feisu” nubyrės!

szita,' suimkite ji greiežiau ir 
isžmeskit per i$hg£. v, bf

0 tai buvo trecziame auksz- 
te ir karalius mane, kad burti
ninkas mirtinai užisimusz, isz- 
krites isz tokios auksztumos.

Sugryžes jis sako burtinin
kui :

— Gerai, dabar gali eit sau 
namo.

Musu 'žmogelis atsikėlė, pa
dėkojo karaliui ir jau rengėsi 
iszeiti. Kai jis buvo arti durti, 
karalius ji sulaikė ir juokda
rėms paklausė.

— Na, visa žinantis burti
ninke, ar tu žinai, kada tu mir
si?

Žinau, atsake jam žmogelis: 
Trimis dienomis ankszcziau ne
gu tu, szviesiausias karaliau.

Iszgirdes sziuos žodžius ka
ralius baisiai nusigando, nes 
patikėjo, kad žynys tikra tiesa 
pasakęs. Jis sulaikė ji, apdova
nojo dvarais ir dideliais turtais 
apstatė ji tarnais ir sargyba, 
paliepė žiūrėti, kad nedirbtu, 
tik lengvai gyventu, gardžiai 
valgy tu ir saldžiai gertu. Kara
lius mane, kad taip begyven
ant, jis ilgai gyvens, bus gyvas 
ir karalius.

Žmogus apsigyveno padova
notuose dvaruose, parsigabeno 
ten savo 'žmona ir vaikus, leng
vai visi ten gyveno, nieko ne- 
dirbdami tik gardžiai valgė, 
saldžiai gere diena ir nakti 
linksminosi.

• »'

kad jam taip gerai pasisekė už

tininku karalius, taip pasielgti 
asz negaliu. Jai surasi mano 
žiedai, gausi tiek turto, jog bu
si su manim lygus, bet jai nesu
rasi, kaip kad kiti nesurado, 
liepsiu nukirsti galva.”

j — Szviesiausias karaliau,!
surasti tavo žiedą nesunku, bet 

I turi man duoti tris dienas lai- 
'ko.
1 — Gerai, atsake karalius: 
duodu tau tris dienas laiko. O;I 
kad tu nepabėgtai mane apga-l 
ves, gy vensi po priežiūra mano 
valdyba.•/

i Ir liepe ji nuvesti in auksz- 
cziausi bokszta ir ten uždaryti.

Eme ten 'žmogelis melstis, 
nes žinojo, kad jis žiedo nieku 
budu surasti negales nes nenu
mano, kaip ir kur jis jieszkoti. 
Meldžiasi visa diena iki vaka
ro, o visi mani, kad jisai buria, 
ten vienas kambary sėdėdamas.

Kai sutemo, vienas tarnu, 
kurie buvo karaliaus žiedą se
nai radę, bet paslėpė, sako:

— Eisiu pamatysiu, ka szis 
raganius ten daro ? Ar negresia 
tik mums pavojus.

Antras tik nusijuokė.
— Tiek garsiu žyniu ir ne

vienais neatspėjo. Neatspes ir 
szitas, sako trecziasis.

— Gal ir neatspes, atsake
pirmasis: Bet vis geriau pasi-'ri°je Alyvavo ūkininkai isz 
teirauti, ka jis ten daro. arti “ toU>ir visi geriausius sa-

'”.,i tik prieina prie suolelio, ka- 
ralius liepia tuoj prisėst., nes 
„iat, vaikszezioti pesetas ne- 
„riprates, tai gi-eit Pay>y •

Bevaikszcziodamas, bekalbė
damas mosterėjo karalius rau- 
ka ir pagavo vabalėli, o paon 
ves klausia musu žmogeli.

__ Pasakyk, ka dabar turiu 
aukoje?
_ Nelaimingas A abaleli, 

ad patekai karaliaus rankon, 
yvas neisztruksi, atsidusus

-linkiai ir nusiminęs tarė musu 
žmO'geli'S, manydamas, kad v iš
tiek karalius pastebės ji nieko 
nenusimanant ir lieps nužudy
ti. Jis taip dare todėl, kad jo 
pavarde buvo Vabalėlis. Bet 
karalius iszgirdes sziuos žo
džius, net krutelejo ir todėl su
gniaužė stipriai ranka. Kai at- 
gniausze ranka, vabalas tikrai 
buvo negvvas.

— Atspėjai vėl, sako kara
lius. Dabar padarysiu tau pas
kutini bandymą.

Taip tares, nusivedė ji savo 
tai kad jis geros traszos daugi bambariuosia. Ten jis paliepė 
dėjo in savo žeme ir daugiau atneszti kiausziniu, padėti juos 
prakaito praliejo ant tos žemes J ant kietos kėdės ir užkloti bal- 

Jo sūnūs Lair, vienolikos me-1 ta paklode. Kai visa buvo atlik
tu, laimėjo pirma garbes vieta ta. jis privedė prie kėdės ir lie- 
tarp jaunuju ūkininku. Jis' pe žmogeliui atsisėsti. O musu 
sako, kad jam ta garbe teko,, už žmogelis nežinojo, kad po pak 
tai, kad jis vis paklausė savo lode buvo kiauszi’niai Bet ia™

L. Halterman, isz

ūkininku pavydėta

Newton
Rushville, Ind., laimėjo labai 
augszta ir
garbe, kai jis buvo paskelbtas
kaipo “Javu Karalius.’’ Chi
cago j e buvo laikoma Tarptau
tine Szieno ir Javu Paroda, ku-

įsirauti, ka jis ten daro. arti “toli-ir visi geriausius sa-
0 tuo metu musu žmogelis ™ >vus atsivežė ant parodos, 

meldėsi, ruoszdamasis mirtij Ūkininkas Halterman !
nes žinojo, kad surasti žiedą jis------------- -

Besimelsdamas girdi, liūs jis palieps mums nukirsti dėtu burtininkui turtu, 
galvas.

— Karalius nieko nesužinos, 
jai manes paklausysite. !
jusu gaila, 
jusu metu sūnūs, 
noriu jus gelbėti.

— Klausysime 
visa, ka paliepsi, 
mus. Suszuko visi

Jis paliepė jiems inraityti 
žiedą duonos minksztiman ir 
inkiszti ji kalakutui gerklei, 
kad jis ta žiedą rytu, o paskui

sako,
tėvo ir isz jo daug ko pasimo
kino.

negali.
kad kažkas inejo kitan kamba
rin, atsargiai priėjo prie duriu 
ir, tur but, žiuri per rakto sky- 
lele. Musu žmogelis pamanė 
kad gal tai karaliaus budelis 
atėjo ji nugalabinti, bet atsimi
nė, kad praslinko tik viena die
na, ir lengviau atsiduso.

— Acziu Dievui, da tik vie
nas, o du da liko.

Jis norėjo pasakyti, kad pra
slinko tik vienas vakaras, o da 
liko jam gyventi du vakaru.
Bet karaliaus tarnas pamanė, nupeszti tam kalakutui uode- 
kad jis pasakęs, kad atejas vie- ga.
na,s nuikaltelis, o dar du liku-į Jie visa padare, taip kaip 
siu. Jis 'baisiai nusigandęs nu
bėgo pas du kitu ir sako.

— Vai, szis visa žino. Kai 
tik atėjau, ir rodos ėjau taip ty
liai, jdg jis net ir iszgirsti ne
galėjo, szis žynys ir sako: Vie
nas jau atėjo, da du liko!

Kiti du nenorėjo jam patikė
ti ir todėl nutarė kita vakara, kad tu ne burtininku karalius, 
kai visi suguls, nueiti ir pa- ipe.į apgavikas, ir kaip su apga- 
klausyti, ka pasakys tasai už
darytas žynys.

Nusivedė ji karalius savo so-
oluv. Man,dan’ vaikszczi°ja su juo, klau- 

, neiIsz taiu kaip'“?®’11’ ‘y1™. buda atspėjo ji- 
ir todėl asz k“! kavaIlaus zmdas, kokiu 

i budu. jis užgijo mokslu, utspoti 
darysim'tur raadasi d!nS®ris daiktas!

■el'bek' ^ma8ebs daugiausia tyli jr n;0_
ir 
tik g< 
trys. ko neatsakinėja, o karalius vi. 

kaip viszta. ant kiausziniu 
Sėsk patsai, jai nori c 
daugiau ir daugiau kl 
bet kadangi žmogelis 
Sakyti, <tai karalius 
pykti.

Bevaikszcziodanii

0 ne mane 
-la u sine ja, 
’ neturi ka 

ima net

jiems 'buvo paliepęs.
Suėjo trys dienos : 

karalius žyni, kad 
kur randasi jo žiedas.

— Na, sako jisai: Trys die
nos sukako, kaip tu prasziai. 
.Jai man nepasakysi, kur randa
si mano žiedas tai pamanysiu,

mkyrejo vis sesdineti ir, be to, 
nuvargo laukdamas nelaimes. ’ 

~~ Tebūnie greiežiau, kas 
tiek "j1' Jai'galasman>taiviS- 
laliuNu’ nuslgrež«s m ka- 

<U1U Piktai pratarė:

sodinki " r Sldlni>

..... -
žmogus m. PaV°' 

kia su i ’ maiI° Jisai, rei- t. su juo pabaigti 
21anriai ir nem °. • . ’ kaip 
nimkaJbasi, da
veliau. kerszysman

iS2m- Ž5K8 **
11 eis pro

ari ir

Skaitykite ‘"Saule”
L. TRASKAUSKAS

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiams
• : Reikalams ::

520 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

, MAHANOY CITY, PENNA.

P° soda,

u žmogelis, o ten pamatysim

ir szaukia 
pasakytu,

ir sako: Jau du atėjo, liko da 
vienas! Kas mums daryti da
bar?

Tarėsi, tarėsi ir nutarė eiti 
pas žynį ir viską jam pasakyti.

Iszklau'se ju musu žmogelis ir 
tarė:

— Gerai, kad pasisakėte. O 
jau asz norėjau apie jus pra-
neszti karaliui, tik laukiau nu- leisiu, turiu da iszlbandyti, 
statyto laiko.

— Kas mums dabar daryti? 
Klausia jie. Kai sužinos kara-'

tau, tu nori tuszicziais iszsisuk- 
kad da tikit! žodžiais, bet tau nepasiseks

iku, su tavimi asz pasielgsiu.
— Tavo namuose yra vagis,

Kai tik atėjo antras vakaras, kuris, patsai to nežinodamas,! 
nuėjo pirmasis su kitu.

Kai tik jie patylomis priėjo
prie duriu, musu žmogelis vėl kas mano žiedą pagrobti ir ne
nusigando ir pamanė, kad ate- žinoti, kad yra pagrobęs. Ma- 
jo karaliaus budeliai ji nužu
dyti, bet atsiminė,
du vakaru praslinko, todėl at-[mane apgauti, 
siduses sako:

— Acziu Dievui, jau du, o Ii-' paukszcziai, sako karaliui mu
ko tik vienas.

Nusidėjėliai, iszgirde sziuos ar tave apgaudineju.
ir nubege! Nuėjo visi ten, kur buvo ka

raliaus paukszcziai. Musu žmo-

nupeszta uodega, ir sako:
— Szis kalakutas praryjo 

tavo žiedą. Liepk ji paplauti ir 
pajieszkoti viduriuose.

— Pažiūrėsim, tarė ka.ra-

Eiva ten, kur randasi tavo

; laiko tavo žiedą pagribes.
— Niekus kalbi. Kaip gali

žodžius, nusigando
pasiszauke treczia ir sako:

Tikrai szis žynys viską žino. 'gelis apėjo visus, apžiurėjo, su- 
Vos tik priėjome prie duru, jis [ stojo ties kalakutu kuris turėjo

Gal jis pasigailės ju ir nežudys, liūs ir liepe tuojau paplauti ka- 
Kaip sumanė taip ir padare.1 lakuta ir iszskrosti jo vidurius.

Surado žiedą. Nusistebėjo ( 
karalius ir sako:

— Matau, kad tu tikrai daug 
žinai. Bet pirm negu tave at-Į 

ar 
tu tikrai esi toks gudrus kaip 
apie tave kalba.

. v a\c&\j Viekas j 

sieves^

toj. ..
m, bet,



■'SAULE" MA H AN O Y CITY, PA.

Žinios Vietines
G ydose Locust M t. ligoribute.| 
Steponas Kolutis isz Mt. Car-i 
mel, turėjo operacija toje .ligon- 
bute.

KALTAS IR INTARTAS

Maryd, Pa. — Charles KoliL 
mer, 34 metu amžiaus mainie- 

susiginezino
szelptumete pinigiszkai, 
galėtu padalint dovaneles del 
vaigingu vaiku per Kalėdas. 
Kliubas bu's visiems dėkingas 
liž aukas.

— Rusnaku Kalėdos pripuo
la Sausio (Jan.) 7-ta diena.

—• Angliakasiai szimet tu
rės geresnes Kalėdas, nes ka
syklos dirbo pilna laika, todėl 
ir užmokestis didesne.

— Subatoj pirma diena žie
mos.

—- Užsiorderuokite dabar 
baczka ar baksa gero alaus ant 
Kalėdų nuo savo tautiecziu 
Petra Staczioka ir Alberta* 
Kristapaviczia 532 W. Spruce* 
[Ulyczia, arba telefonokite 
5’24-R.
i ■—• “Saules” Redakcijos 
ofisais per Kalėdas bus uždary- 
jtas visa diena. ,

■—• Petnyczioj Szvento Li
terato, taipgi pasninkas.

Subatoj Szvento Mato, 
taipgi pasninkas.
j — Kita sanvaite: Nedelioj 
4ta Adventu Nedelia; Panede- 
Jyje Szv. Viktorijos; Utarninke 
•|Szv. Adomo ir Jevos — Ku- 
Iczios ir pasninkas; Seredoj Ka
lėdos, Viesz. Jėzaus Gim., Ket
verge Szv. Stepono; Petnyczioj 
Szv. Jono Apast., ir Evangelis
to; Subatoj Nekalti Vaikeliai.

Szvento Juozapo Bažnyczioje 
atsibus: 6 — 8 — 9 — 10 valan
da ryte. !

— Kai vaiksztinejate po 
Fztorus ir perkate visokias do
vanas savo giminėms, drau
gams ir pažystamiems, nepa- 
mirszkite pasiunsti savo gimi
nėms ar pažystamiems Europo
je Kalėdų dovanele. Labai 
lengva pasiunsti savo Kalėdų 
dovanele žmonėms Europoje. 

tTik pasiunskite czeki ar “mo
ney orderi“ už deszimts dole
riu in “Care” Ine., 50 Broad 
Street, New York, N. Y., ir isz 
ten bus pasiunSta staeziai in 
Europa jupu dovanele. Tik ge
rai paraszykite varda, pavarde 
ir adresu kur jus norite kad ta 
jusu dovanele nueitu. Jusu pi
nigai neprapuls, nes jeigu ta 
kompanija negales tam jusu gi
minei ar draugui tos dovaneles 
pristatyti, jus gausite savo pi
nigus atgal.

'Szita kompanija sudaro gra
žu pundeli visokiu reikalin
giausiu daigtu ir pasiunezia. 
ten kur jus norite ir garantuo
ja kad tas pundelis ten nueis ir 
bus to žmogaus priimtas, o jei
gu ne, tai jums visus jusu pini
gus sugražins. Szita kompani
ja iszsiunczia apie 9,000 tokiu 
pundeliu kasdien.

— Publikines mokyklos už
sidarys ant Szvencziu Petny
czioj, Gruodžio (Dec.) 20-ta d., 
4 valanda popiet ir bus uždary
tos lig Panedelyje Sausio 
'(Jan.) 6-ta diena. Parapines 
taipgi užsidarys Petnyczioj, 4- 
ta valandą popiet, o bus užda
rytos lig Ketverge, Sausio 

; (J an.)' 2-tra diena.
— Vincas Bokus isz miesto, 

ir Antanas Serokas isz Shena- 
doro, turėjo operacijas Locust 
Mt. ligonbute.

f —- “Social Kliubas” kuris 
pastate puikia egle prie kampo 
,W. Centre ir Catawissa uly- 
czios, meldžia visu kad juos su- rys, (Rusnakas)

kad ir paskui susipesze su savo Su
siedu Ivan Simak, taipgi Rus
nakas, Kupetz saliune Nedė
lios vakare. Charles Kohlmer, 
supykęs, stumtelėjo savo kai
myną Ivan Simak, kuris prie' 
baro sėdėjo ant augszto kriesįo. 
Ivan parvirto augsztieninkas 
ir nusisuko sprandą.1

Abudu buvo susiedai ir gerai 
draugiszkai sugyveno, bet ežia 
saliune jie už koki ten mažmoži 
susiginezino ir susipesze. Poli
cija dabar laiko Charles Kohl
mer ibe jokios kaucijos, nes ne- 

| žino ar jis bus kaltinamas už 
j žmogžudyste ar ne. Vyrai pri
guli prie Graiku Kataliku pa
rapijos Brockton, Pa.

Per Kalėdas Pamaldos

Wilkes-Barre, Pa. — Mi
chael Amatia., 26 metu vyrukas 
buvo nužudytas, jo galva buvo 
praskelta ir visas jo kūnas bai
siai sudaužytas. Policija rado 
jo lavona prie Lehigh Valley 
Railroad geležinkelio, netoli 
nuo Pittstono. Policija sako 
kad jis buvo nužudytas, bet ne
žino kas ji nužudė. Nužudyto 
vyruko pinigai 'buvo pavogti. 
Jis turėjo apie dvideszimts do
leriu su savimi. Ir ’buvo pa
vogti jo czeverykai, paneziakos 
ir skrybėlė. Jis 'buvo ka tik ne
seniai pargryžes isz vaisko, ve
das ir dirbo Peoples Light 
Company fabrike, Pittstone.

Kalėdų Szvencziu
Iszvakarese Atsimin

kime Tremtinius

Kalėdų Szvencziu proga, 
BALF Direktorių Taryba ir 
valdyba siunezia nuoszirdžiau- 
sius sveikinimus ir linkėjimus 
visiems BALF Skyriams, ir ju 
Valdyboms, visiems BALF ar- 
timiausiems Bendradarbiams, 
Lietuviszkiems Laikrasz 
ežiams, Lietuviszkoms Radijo 

| Programoms, Visoms BALF 
Darbe Talkininkaujanczioms 
Organizacijoms ir j u vadams.

Maloniai praszome sziose 
Kaledose ypatingai atsiminti 
tukstanezius Lietuviu tremti
niu, kuriu Kalėdų Szvencziu 
stalas bus beveik tuszczias, ku
riu vaikucziai negales džiaug
tis Kalėdinė eglute ir jos pa- 
puoszalais, kuriu iszvargusio 
kūno nedengs patogus drabu
žis, kuriu rytojus visiszkai ne- 
aiszkus. O szis atsiminimas ne
bus tuszczias, jei kiekvienas 
Lietuviu tremtiniu prietelis
Kalėdų Szventese paskirs do- unijas isz valdžios. Jie teipgi 
vana Lietuviams tremtiniams1 mato kad dabar ir fabrikantai 
suszelpti ir ja tuojau atsius BA* taip greitai nenusileis, kai uni- 
LF Adresu: United Lithuanian j u galingiausias vadas turėjo 
Relief Fund of America, Inc.
19 West 44th St., New York 18, 
N. Y.

Shenandoah, Pa. — Petras 
Klimka/u'skas nuo 330 So. West 
įUly., likos sužeistas in koja lai- 
įe darbo Maple Hill kasyklose..

Lewisas Vaikszczioja Pats Sau Vienas

jis žino ka. Bet Lewisas visus juos ap- 
kitos to- leido, kai jis, niekam nieko ne

sakęs paskelbė laikrasztinin-

jis jau mate kad neilgai mai- 
nieriai mainose dirbs ir neilgai 
mainieriu unija tiek daug na
riu turės ir bus tokia galinga. 
Už tai jis seiles rijo ir su pavy
dėjimu žiurėjo in kitas unijas. 
Per szitas straikas jam mainie
riai mažai rūpėjo; jis norėjo ki-

tuoti ir naujas mainas neatida- jo Lewisui ir mainieriams in 
ro bet isz virszaus kasa anglis, talka priesz valdžia, net ir jo 

Lewisas visa tai žino ir gerai prieszai kitose unijose pamir- 
supranta. Už tai jis taip nuliu-! szo visus kersztus ir pagiežas1 
do kai suprato kad szita syki j ir stojo jam kaip vienas in tal- 
jam jau nepasiseke: 
kad jau kito sykio, 
klos progos nebus.

j Penki metai atgal Lewisas kams kad jis pasiduoda ir mai- 
laimejo straikas ta diena kada nieriams nieko negavęs pasi- 
Japonai užpuolė ant musu traukia.
kraszto. 1943 metuose, Lewisas' Lewisas gražius sapnus sap- 
nusileido tik penkiolika minu- navo, didelius darbus ketino 
ežiu priesz tai kada pats PrezD nuveikti. Jam neužteko būti 
dentas Rooseveltas butu per ra mainieriu unijos prezidentu; 
dija kreipęsis in visus mainie
rius nepaisant Lewiso. Lewi
sas prisibijojo ir nusileido. Ana 
pavasari Lewisas nusileido ir 
pasidavė tik trimis valandomis 
priesz tai kada Prezidentas 
Trumanas pareikalavo kad jis 
asmeniszkai ateitu pas ji atsa
kyti už straikas. Dabar ir vėl toms unijoms pasirodyti koks 
tas pats atsitiko. Prezidentas jis galingas ir kiek jis gali, kad 
Trumanas jau buvo vieszai pa- jis ateinaneziai metais butu isz- 
skelbes kad jis per radija in vi- rinktas visu uniju bosu ir pre
sus Amerikieczius ir mainie- zidentu. Už tai, dabar, Lewisas 
rius kreipsis priesz Lewisa. Le-| per tas kelias dienas teisme 

“net ir paseno!” Jis mato ir 
supranta kad jo paskutine pro
ga kitas darbininku unijas už
imti parėjo, dabar jam liko tik 
mainieriai, kuriu unija turi 
apie $13,000,000. O jeigu reikes 
$3,500,000 ta bauda užsimokėti 
tai bus jam tikra beda!

Mainieriai dabar linksmai ir 
su džiaugsmu sugryžo in savo 
darbus, kad nors kiek užsidirb
ti del Kalėdų. Kompanijos ir 
fabrikantai dabar džiaugiasi 
unijas prieszintis. Ir už visa 
tai, fabrikantai taria Lewisui 
aeziu!

Kai kurie žmones pyksta ant 
laikrasztininku kad tie laik- 
rasztininkai taip užsipuolė ant 
Lewiso. Jie isz to mausto kad 
ežia ir ant mainieriu užsipulta. 
“Bet visai ne!” Laikraszcziai 
ir raszytojai per visas szitas 
straikas ir per visa teismą ne 
mainierius nagan erne, bet Le
wisa, kuris mainierius taip su
vedžiojo ir paskui nieko jiems 
nelaimėjo. Tik dabar tiek vi
siems darbininkams beda, kad 
Kai valdžia, kongresas ir sena
tas inves naujus instatymus 
priesz tokius kaip Lewisas tai 
visi darbininkai sykiu nuken
tės. Taip gyvenime labai tan
kiai atsitinka, norėdami vie
nam atkerszinti ar ji nubausti, 
mes kitus nuskriaudžiame.

’ wisas dabar kaip ir pirmiau tik'
dinti, bet tada Lewisas butu invede “NRA” tvarka, “Visos 
visu laikomas kaipo koks mu- 1 
czelninkas, tai kalėjimo baus
me yra panaikinta, bet, ta bau
da uždėta ant mainieriu Lewis
ui daugiau sarmatos ir bėdos 
atnesz, negu in kalėjimą patup- 
dinimas.

Mainieriu ir Lewiso advoka
tas, garsingas ir iszkalbus Jo
seph Padway, per aszaras pra
sze teisėjo atszaukti ta nu
sprendimą ir pasmerkimą. Į 
Padway iki sziol nei vieno 
skundo ar apgynimo nebuvo 
pralaimejes. Paskui, kai jis su
prato kad teisėjas neatszauks 
savo pasmerkimo, jis užpykęs 
ir rankomis mosikodamas ir 
kumsztimis grūmodamas suri
ko: “Tu nori panaikinti Mai
nieriu Unija. Bet asz tau dabar 
sakau, Mainieriu unija visados 
bus ir gyvuos.”

Lewiso advokatas Welly 
Hopkins atsistojo ir susijaudi-l 
ries verkszleno: “Vaidžia da-;

atjaus szitas straikas už szesziu ^arHn Trnncrn i
menesiu.

Kitu uniju vadai ir prezi-|kaįp kokia kirmėlė ir kasa ang-| per szitas straikas apie 33,000 
dentai dabar nori visas unijas Įjs kad ponai galėtu szildytis ir, darbininku dirbo ir visai ne
suvienyti ir bendra frunta su- piniguotis. Sarmata valdžiai, I paisė apie Lewiso paskelbtas 
daryti priesz valdžios instaty-^ sarmata visam szitam teismui straikas.
mus, kuriuos visi jie mato iri kad taip darbo žmogus yra nu- Szita syki krasztas ant 
atjauczia ateinant, dabar kai skriaustas. Asz pasmerkiu szia Lewiso užpyko už szitas strai-l

WASHINGTON, D. C. — 
Visai, sau vienas, ir rodos nie
kieno nei nepažinstamas, ‘Mai
nieriu Bosas,’ John L. Lewis 
eina pasivaikszczioti po Wash- 
ingtono ulyczias, kai valdžios 
Teisėjas T. Alan Goldsborough 
rado Lewisa kaltu už pasi 
prieszinima valdžiai ir nepa- 
klausyma insakymo nestrai- 
kuoti. Lewisas buvo nubaus
tas 10,000 doleriu baudos. 
Apart to, Unija buvo nubausta 
su 3,500,000 doleriu už straikas!

Lewisas dabar kreipiasi in 
augszcziausi teismą, ir praszo 
kad pirmojo teismo nusprendi
mas butu panaikintas.’ Tas 
Amerikos Augszcziausias Teis
mas szito klausimo neszvars- 
tys po Nauju Metu.

Mainieriai dabar visi jau 
dirba, ir fabrikai gauna gana 
anglių. Bet, viso kraszto pra
mone buvo taip suardyta, kad 
kiti fabrikai, kaip plieno, ge
ležies ir automobiliu fabrikai

bar prispaudžia darbo žmogų, 
maineri, kuris lenda po žeme

Tautos Atsigavimo Adminis
tracija.” Iki tada Lewisas bu 
vo bejiegis.

1919 metuose Lewisas nusi 
leido priesz valdžia kai Prezi
dentas Woodrow Wilson jam 
insake visas straikas sustabdy
ti. Lewisas tada savo mainie- 
riams pasiaiszkino kad mainie
riai negali priesz valdžia pasi
stoti.

Mainieriu advokatas Pad
way suszuko: “Visados bus 
mainieriu unija.” Ar jis isz 
tikro taip ir tikėjo? Mainieriu 
Unija yra tik 56 metu senumo. 
Dvideszimts metu atgal, Mai
nieriu Unija buvo visu užmirsz- 
ta ir pakavota kai visi tarpu 
saves peszesi ir nesutiko. 1932 
metuose Mainieriu Unija turė
jo tik apie 109,000 nariu. Tada 
per tas straikas mainieriai gal
vas guldė už Lewisa. Bet dabar 

I jau kita pasaka! Ana pavasari, 
, mainieriai straikavo per 59 
' dienas, dabar szitos straikos 
! mainieriams labai pakenkė.

tada nusileido, kada suprato, i 
kad valdžia ir visi Amerikie-' 
ežiai jau baiku nekreczia.

Visos Darbininku Unijos sto-

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

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

Aiszkus drukas; smagi

piniguotis. Sarmata valdžiai,! paisė apie Lewiso paskelbtas

Szita syki visas krasztas ant

Lewisas susikirto su valdžia.
Per Lewiso teismą, visi uniju] skriauda yra visiems darbiniu- fabrikuose neteko darbu del tu 

vadai stojo, kaip vienas už 
Lewisa ir geriausias unijos ad
vokatai gynė Lewisa ir mai
nierius, bet dabar tie patys va
dai jau ne taip labai nori su 
Lewisu draugauti ar po jo va
dovyste būti, nes ji sako kad jis 
ir kitu uniju gera varda suga
dins.

Darbininku Uniju Vadai da
bar bijosi ir sako, kad jie nu- 
jauezia daug visokiu nauju in- 
statymu priesz darbininkus ir

elemta diena kada tokia’ kas. 70,000 darbininku plieno

kams padaryta.
Paskui pats Lewisas atsisto- tomobiliu fabrikuose neturėjo 

jo ir pradėjo aiszkintis kad jis'darbo; 50,000 darbininku ant 
apie pinigus visai nepaiso, kad' 
jis mažai pinigu turi, bet kad 
jam visai negalvoj kiek pinigu 
isz jo tesimas iszlups. Teisėjas 
Goldsborough patarė Lewisui 
susilaikyti ir gerai apsvarstyti 
ka jis sako kad jis vėl nebutu

maszinos užims mainieriu dar
bus. Bet, ir ežia da ne galas! Se
ni mainieriai, vienas po kito 
mirszta, j u skaiezius mažėja, o 
jauni vyrukai nesiskubina m 
mainas. Paskui daug kompani
jų dabar pradeda tuos didelius 
kastuvus “Steamshovels” var-

straiku; 40,000 darbininku au-

geležinkeliu buvo nuo savo 
darbo atstatyti del mainieriu 
straikos.

Da ir tai ne visa pasaka. 
Anglių kompanijos ana pava
sari nutarė pirktis visokiu ma- 
szinu už $200,000,000. Szitos

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetinei.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dievo.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų*. 
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.
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 Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba N ak t. 
Ministranturas.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

b

Szr. Sakramento 
Tamosziaus. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.
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Su giliu dėkingumu, 
B ALF Valdyba.
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t®" Neužmirszkite Guodotini Skai

tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
teil&asaęsifl. PASKUBINKITE J 1 J

nusileisti ir pasiduoti.
Lewisas visiems sako, kad jis 

tikisi kad augszcziausias teis
mas ji ir visus mainierius isz- 
teisins.

Kai Lewisas iszgirdo savo, 
teismą ir suprato kad jis mai
nieriams straikas pralaimėjo, 
jis rankas nuleido ir savo gal
va nukarojo ir iszrode ne kaip 
galingas didvyris, bet kaip se
nas, szeszios deszimts metu 
žmogus!

Teisėjas Goldsborough pa- 
aiszkino Lewisui, kad jis galė
tu ji in kalėjimą dabar patup-

kaltas del teismo paniekinimo.
Lewisas daug sykiu su val

džia ir su kompanijims susikir
to. Kartais jis laimėjo, kartais 
pralaimėjo, bet niekados nieko 
panaszaus nebuvo kaip dabar. 
Lewisas mainieriu akyse paki
lo kai Prezidentas Rooseveltas

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^

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