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Marshall Atsako Sovietams
Isz Amerikos 25 Vagystesln vpXak<
Prisipažino
Žmogžudyste

Dvi Sanvaites
; TARP

AMERIKOS IR 
EUROPOS

“RED ARROW”
TRAUKINIO

NELAIME

Už Kuria Kitas Buvo 
Apsūdytas

FRESNO, CALIF. — Po 
trisdeszimts menesiu Otho C. 
Stockdale, 25 metu amžiaus 
žmogus isz Fresno, California 
prisipažino kad jis nužudė ka
reivi Pete Defusco, isz Union
town, Pa. Žmogžudyste buvo 
papildyta in Camp Phillips, 
Salina mieste, Kansas valstijo
je. Kitas kareivis A. B. Richie, 
isz Hickory, North Carolina 
buvo intartas, suimtas ir apsū
dytas ant smert.

Visos aplinkybes taip susi
darė kad kareivis A. B. Richie 
likosi kaltas, nors jis užsigynė 
kad jis nieko nežinojo ir kad jis 
to kareivio nenužudė. Niekas 
jam neintikejo ir jis buvo pa
smerktas mirties bausme. Vien 
tik jo žmona tikėjo kad jis tei
sybe sako ir kad jis nekaltas. 
Ji visus savo pinigus padėjo 
advokatams ir visomis pastan
gomis stengėsi parodyti, kad 
jos vyras nekaltas, bet niekas 
jai neintikejo.

Kai ji dažinojo kad Prezi
dentas Trumanas atvažiuoja in 
sveezius in Independence mies
tą, ji visus savo paskutiniu pi
nigus susirinko ir kitus pasi
skolino ir tenais nuvažiavo. Ji 
miesto mayor a sutiko ir jam 
per asziaras viską iszpasakojo 
ir prasze kad jis kaip nors leis
tu ja pamatyti Prezidentą Tru- 
mana. Kai Prezidentas Truma
nas iszklause jos praszyma jis 
permaine bausme nuo mirties 
in ligi gyvos galvos in kalėji
mą.

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturi vyrukai buvo suimti ir 
paskui prisipažino kad jie ap
vogė -net dvideszimts-penkias 
vietas in dvi sanvaites. Per tris
dienas policijantai szitus vyru-’ 
kus tardė, klausinėjo ir intari- 
nejo pakol jie visi prisipažino 
prie visu tu vagyseziu. Jie pri
sipažino ir net didžiavosi kad 
kelis sykius jie tris vietas ap
vogė in pusvalandi.

Jie buvo suaresztuoti Pane- 
delyje kai policijas iszsiunte1 
perspėjimus net per tris valsti? 
jas visiems policijiantams. Su
imti vagiai yra: Louis Mc-J 
Cloud, 23 metu amžiaus isz N. 
Mascher ulyczios netoli nuo
Tioga. Jis ka tik neseniai isz kas kasztuoja net dvideszimts 
vaisko parėjo, kur jis buvo per penkis centus, 
keturis metus;
berts, 31 meto amžiaus, isz N.
Mascher prie Cambria uly
czios, kuris jau buvo kalėjime 
už visokias vagystes ir prasi
kaltimus ir neseniai buvo pa
leistas isz Eastern Penitentia
ry; Charles Dempsey, 31 meto 
amžiaus nuo East Sergeant 
ulyczios, netoli nuo Sepviva, 
kuris taipgi jau atsėdėjo kalė
jime ir kelis sykius isz kalėji
mo pabėgo, ir jo brolis Joseph 
Dempsey, 23 metu amžiaus, ku
ris neseniai isz vaisko pargry- 
žo.

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos pasztas rengiasi in- 
steigti “V-Mail” tarp Ameri- 

| kos ir Europos krasztu. Szita 
| “V-Mail,” kaip atsimenate, 
1 buvo visu musu vartojama per 
kara kai raszeme laiszkus ka
reiviams. Pasztas nutraukdavo 
musu paraszyto laiszko pa
veikslą ir paskui labai greitai! 
ta to laiszko nuotrauka nusiųs
davo skersai mares, ir tenai vėl 
kita nuotrauka padarydavo 
tam in kuri tas laiszkas buvo' 
raszytas.

Szitoks “V-Mail” pasztas 
labai greitai eina; deszimts sy
kiu greicziau negu paprastas 
laiszkas. Szitoks laiszkas kasz- 

; tuos tik deszimtuka, kur dabar 
paprastas, puses aunco laisz-

22 Žuvo; 128 Sužeisti

William Ro-

Jie pradėjo savo vagystes 
kai jiems pasisekė insilaužti in 
sztori kur karabinai ir revolve
riai yra parduodami. Jie ežia 
pasivogė apie dvideszimts-

1 penkis revolverius.

Tiedu vyrukai kurie buvo

Dabar po tiek laiko, viskas 
jszeina in virszu ir pasirodo, 
kad tos moteries darbias, pra-1 
kaitas, aszaros ir pasiaukoji
mas nenuėjo už dyka. Dabar 
tikras žmogžudys pasirodė ir 
jos vyras bus iszteisintas. Bet 
kas jam atmokės už tuos mene
sius kuriuos jis praleido kalėji
me, kas atlygins už visa ta 
skausmą ir szirdgela ir sarma
ta kurie jis ir visi jo gimines 
turėjo pergyventi? Nors kiek 
szitos skriaudos bus galima da
bar atitaisyti, bet ne baisu pa- 
manstyti kaip dabar tas teisė
jas jaustųsi jeigu Prezidentas 
Trumanas nebutu tos bausmes 
permaines, ir tas nekaltas ka
reivis butu buvęs mirties baus
me nubaustas.

Pasztas pranesza kad neužil
go visi galėsime ta “V-Mail” 
vartoti ir greicziau su žmonė
mis Europoje susiraszineti.

HOOVERIS
PAS POPIEŽIŲ

ISZ RYMO, ITALIJA. — 
Szventas Tėvas, Popiežius Pi
jus XII priėmė buvusi Ameri
kos Prezidentą Herbert Hoo
ver, su kurio jis pasisznekejo 
apie Europos maisto klausima. 
Hooveris per visa pusvalandi 
su Popiežiumi pasisznekejo ir 
pasitarė kaip ir isz ko iszmai- 
tinti badaujanczius Europoje.

Kas buvo nutarta per szita 
pasisznekejima, nežinia, bet j 
mes žinome kas buvo kai ana 
syki Hooveris pasisznekejo su 
Szventu Tėvu. Hooveris ana

ALTOONA, PA. — Kiek da
bar žinoma tai net dvideszimts 
du žmones žuvo ir apie szimtas

1 dvideszimts asztuoni buvo su
žeisti, kai didelis ir labai grei
tas traukinys, “Red Arrow,” 
važiuodamas isz Detroit in 
New York miestą, nusiverte 
nuo kalno tik deszimts myliu 
r.uo Altoona miesto.

Prie Altoona miesto, geležin
kelio kielias labai gražiai suka
si apie upe pakalnėje ir paskui 
eina staeziai in kaina, sudary
damas milžiniszka arklio pat- 
kaves pavidala.

“Red Arrow 
privažiavo prie szĮtos geležin
kelio patkaves ir 
kaina. Czia kalnas 
kad reikia dviej 
nu užtraukti tr 
kalnyje kas ten 
pirmas frlži 
giu. Antras 
pirma, ir abud 
griausmingai p 
kalne, kur jie sut 
do verdanti vand 
nanezius garus. Tiedu trauki
niai nusitraukė, nusigramzdi- 
no keturiolika traukinio karu.

Vieni buvo ant sykio už- 
muszti, kiti staeziai suszutinti 
nuo inžino garu, kiti sudege ir miesto pribuvo nuvežti mažiau 
daug buvo sutrinti.

Daktarai ir slauges greitai szimtai kvortų kraujo buvo la- 
pribuvo isz Altoona ligoniniu, kai greitai pristatyta tiems ku- 
To miesto ligonbutes buvo rie per savo žaizdas neteko 
kimszte prikimsztos sužeistu’ daug kraujo. Szitas kraujas 
žmonių. Geležinkelio kompani
ja greitai pasiuntė savo ligoni
ni traukini, kuris visus sužeis
tus nuveže in ligonbutes. Keli 
buvo taip baisiai sutrinti ar su-

traukinys

Amerika Rengia 
Insteigti “V-Mail” 

Paszta
Indija Aplaikys Savo Nepri 
klausomyhe Nuo Anglija; Trau
kiny s Nusiryto Nuo Kalno Arti 
Altoona, Pa,, 22 Žuvo; Inde
pendent Telefono Darbininkai 
Straikuos Balandžio 7 Diena

au lipo in 
toks status 
įdėliu inži- 
i. Pusiau- 
itiko kad

iszliko gyvi ir sveiki greitai WASHINGTON. — Amerikos Sekreto- 
pradėjo sužeistuosius isz ap- - — - - - -- . . - ..pUflClObllUolUM IbZl dįl” • na ar įs . • • g • *

virtusiu karu neszti. Neužilgo nūs George Marshall stacziai pasakė visiems
I Tvrilvu-vn iv l/nmndniins liornn t-’ 0 0 „ 1. X AnanJpę-Į pribuvo ir kompanijos ligoni- 

t paseke^ nis traukinys su daktarais ir 
zkedami 

o in pa- 
o ir palei- 
. ir szuti-

slaugėmis. Traukinio karu du
rys buvo užgriautos ar su
spaustos. Darbininkai turėjo 
tas duris iszgriauti ar iszdegin- 
ti pirm negu galėjo prie su
žeistųjų ar mirusiųjų prieiti.

Raudono Kryžiaus darbinin
kai pribuvo su savo pagelba, 
visi “taxicabs” isz Altoona

sužeistus in ligonbutes. Trys

buvo su eroplanu labai greitai 
atvežtas.

AUKSAS ISZ
RUSIJOS

kalėjime, buvo isz kalėjimo pa-1 meta taippat nuvažiavo pas
leisti pirm negu jiems paskirta Szventa Tęva pasitarti. Tada1 deginti kad negalima nei pa- 
’ ’ ............. — 1 ............................ • • ’ . žinti.

Szita baisi nelaime atsitiko, 
Utarninke apie treczia valanda' 
isz ryto, deszimts valandų nuo 
to laiko kade, traukinys isz va-’ 
žiavo isz Detroit. Beveik visi 
žmones sau

nei vieno svaro nepaaukojo, j kaip szitas “Red Arrow” trau- me ar su akmenimis maiszytas. 
Kai Hooveris pasisznekejo kinys privažiavo prie to užsi- Kai kokis krasztas gauna auk

su Popiežiumi, ant rytojaus sukimo ir lipo in kaina. f . .
Popiežius per radijo atsikreipė'

bausme buvo iszpildyta. Jie Pietų Amerika visai nepriside- 
buvo paleisti del savo gero pa-j jo prie Europos maitinimo? 
sielgimo ir pasižadėjimo, kad Amerika prasze Argentinos 
jie teisingai ir gražiai gyvens.! valdžios pasiunsti nors kiek ja- 
Kai jiedu susipažino su tais vu ir kviecziu Europos badau-’ 
dviem kareiviais, jie pradėjo'jantiems, bet visi Pietų Ame-

■ savo bizni, apvaginėti sztorus. rikos krasztai visai neklause ir 
Jie kas vakaras koki nors szto-
ra apvogė, ir kartais du ar tris 

. in viena vakaria.

WASHINGTON, D. C. —
Keli didesni krasztai jau atsi
sakė priimti auksa isz Rusijos. 
Rusijos valdžia savo skolas 
moka su auksu, bet szitas auk-

ramiai miegojo, sas nėra czystas; jis yra su že-

so isz Rusijos, reikia ta auksa
Geležines begiu buvo taip vel sutirpdinti ir iszskirti že- 

norejo greitai ir lengvai tapti'in v13113 pietu Amerikos krasz- iszardytos, sulankytos ir su-,r r"'"1'"1"'
tus ir prasze Europai pagelbos. suktos, inžinai taip sudaužyti, daug mažiau aukso negu Rusi- 
Pirm negu saulute nusileido kad bus sunku dažinoti kaip Ja savo skaieziumi pristatė, 
szimtai tukstaneziu tonu viso-'szita nelaime atsitiko. Medžiai! 
kio maisto plauke isz Pietų buvo iszrauti, nulaužti, iszvar-

Jie visi pasiaiszkino, kad jie mes nuo aukso ir taip pasilieka

JPirkie U. S. Bonus Sziandien!

bagoczzais. Buvo juos sunku 
sugauti, nes jie persimainyda
vo drabužius po savo darbo ir 
paskui jau kitaip apsirenge vi
sai in kita miesto kraszta savo 
vagyseziu darba vesdavo. Ju 
darbo pradžia buvo kai jie ap
vogė saliuninka Stanislova 
Morkūną ant kampo Vienuo
liktos ir York ulycziu, kur jie 
su revolveriais užstojo duris, 
apvogė bartindari Hugh Galla
gher ir visus kostumerius, ku
riuos jie sustatė prie sienos ir 
ju kiszenius iszkrauste. Už vo sugauti.

Amerikos in Europa. Gal kas tyti, telefono stulpai in sziupu- 
panaszaiis bus ir po szito pasi- liūs buvo suskaldyti, 
kalbėjimo.

į vo baisi tyla; sužeistieji never-j 
j pusvalandžio nuo szitos vagys-' 
tęs jie pasivogė automobiliu 
nuo George Stewart kuris gy-, 
vena ant 2712 North Penktos’ 
ulyczios. Nuo tada, jie kas va-1 
karas savo bizni vare pakol bu-’

Sovietams, kad Po-Sekretorius Dean Ache
son tiesa kalbėjo ir teisingai pastebėjo kad 
“Rusijos Užsienio Politika yra karinga, pla- 
cziai skecziasi ir visas kitas Tautas užpuola.”

Amerikos Sekretorius parasze savo laisz
ka Molotovui staeziai in Rusija, nes Mo
lotovas užsipuolė ant Po-Sekretoriaus Dean 
Acheson, ir sake kad visa Rusija jauezia- 
si inžeista ir reikalauja kad Po-Sekretorius 
atsipraszytu.

buvęs Generolas Geo. MarMolotovui
shall pasakė • kad Po-Sekretorius visai ne- 
sipuole ar neintare Sovietu politikos, bet 
atsake in klausima, kuri vienas Amerikos 
Senatorius jam uždavė. Po-Sekretorius nie
ko daugiau nepadare kaip tik savo pareiga 
iszpilde. : ■- .....

Dabar beveik visos tautos 
reikalauja kad Rusija su tavo- 
ru mokėtu ir jos aukso nepri
ima. Rusija daug daugiau auk
so turi negu tavoro ir nenori’ 
tavoro isz savo kraszto isz- 

ke, nesiszauke pagelta, bet ty-1 si»nstl- Bet kelios tautos i“ 
Idai sėdėjo ar gulėjo ir lauke11]!tsake’ kad ios nutrauks visa 
pakol kas ateis juos iszgelbeti.

Vienas inžinierius buvo ant 
smert užmusztas, kitas baisiai 
apszutintas. Geležinkelio dar
bininkai ir kiti žmones, kurie

Visame slėnyje užvieszpata-

užsienio bizni su Rusija, jeigu 
joms da bus mokama su tokiu 
neczystu ir maiszytu auksu.

Skaitykite “Saule”

Amerikos Sek. G. Marshall 
labai gražiai primine Moloto
vui, kad Amerika tai ne Rusija 
ežia kiek vienas žmogus yra 
“laisvas žmogus, o ne vergas, 
ir būdamas laisvas žmogus, jis 
gali savo nuomone laisvai isz- 
reikszti. Toliau, Geo. Mar
shall paaiszkino Molotovui kad 
ežia, Amerikoje galima ne tik 
Rusijia ir Sovietus apkalbėti, 
bet ir paezia Amerikos val
džia kritikuoti, ir visgi būti ge
ru ir isztikimu piliecziu. Jei
gu Rusija savo žmonėms bur
nas uždaro ir protą atima, tai 
nereiszka kad ir mes Ameriko
je turime panesziai pasielgti!

Molotovas vis nieko in szita 
Amerikos Sekretoriaus laiszka 
neatsake, bet galima isz anksto

sakyti, kad Ponui Molotovui 
szitoks atsikirtimas baisiai ne
patinka! Jis nepamirsz. ir 
stengsis atsikerszinti kai Ame
rikos Sekretorius George Mar
shall atvažiuos pas ji in Mos
kva in sveezius. Bet ir ežia, 
del tos Konferencijos Moskvo- 
je, Amerikos Sekretorius Geo. 
Marshall jau isz kalno pasakė, 
kad jis per daug laiko nesugai- 
szins ir jokiu kivireziu nepra
dės. Jis tik apie dvi sanvaites 
tenai pabus ir paskui paliks 
mažesnėms žmonėms su Sovie
tais derintis. Reiszkia, Mos- 
kvos galybe ir Sovietu dideny
be maža ka reiszkia musu Sek
retoriui. Už ta mes szaukiame 
Valio!



Kas Girdei
Generolas Marshall, kaipo 

Amerikos Sekretorius dabar 
atitaiso baisia klaida kuria pa
dare Prezidentas Rooseveltas 
ir jo partija,Kinijoje. Preziden
tas Rooseveltas norėjo kad 
Amerika szelptu ir in talka sto
tu abiem, viena kitai prieszin- 
gom partijom Kinijoje. Jis no
rėjo szelpti Komunistus, ir pa
dėti Generolo Chiang Kai-shek 
partijai ir armijai. Tokia musu 
pagelba viską da labiau sumai- 
sze Kinijoje. Dabar Generolas 
Marshall sthcziai pareiszke, 
kad, Amerika szelps vien tik 
Chiang Kai-shek ir jam paigel- 
bos ranka iszties kad jis galė
tu geriau ir greicziau atsikirsti 
priesz Komunistus.

kisztiš in Japonijos reikalus. 
(Bet ežia Generolas MacAr
thur Sovietams koja pakiszo). 
Jis pripažino visus Stalino pa- 
dupezikus Balkanuose ir suli
ko sykiu su Rusija, valdyti Ko
rėjos gyventojus, kurie mums 
tiek daug padėjo per kara. su 
Japonais. Jis taipgi sutiko su 
Rusija neinsileisti Kinijos 'n 
konferencija, nors Kinija butu 
daug mums padėjus.

Dabar važiuoja Generolas 
Marshall; ka jis nuveiks, kaip 
jam pasiseks, kiek jis ten pa
liks ii- kiek iszsivesz tik ateitis 
mums pasakys.

GEORGE wasHTUGTOW

"SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Vieno laikraszczio redakto
rius Moskvoje labai nudžiugo 
kai Generolas Marshall buvo 
paskirtas Amerikos sekreto
riumi ir taip panasze savo laik- 
rasztyje. Nuo to laiko mes jau 
nieko daugiau negirdejome isz 
to redaktoriaus. Laukiame gal 
jis atsilieps isz Siberijo.

Lenkijos Komunistiszki ir 
neteisingi rinkimai tuojaus 
mums parodys Amerikos naujo 
Sekretoriaus nusistatymai ir jo 
užsienio politika. Mes prižadė
jome pripažinti Lenku nauja 
valdžia tik su ta sanlyga kad 
rinkimai butu teisingi ir be jo
kios prievartos ar smurto. Da
bar pamatysime ar Amerikos 
Sekretorius iszlaikys savo žodi 
ir nutrauks visus ryszius su ta 
Komunistiszka Lenku valdžai.

Generolas Marshall dabar 
važiuoja in Moskva pasitarti. 
Nebutu pro szali pažiūrėti ka 
kiti musu mokslincziai ir vadai 
gavo kai jie Rojaus sostine nu
važiavo; Spalio (Oct.) menesy
je, 1943 metais Sekretorius 
Cordėll Hull tenai nuvažiavo' 
su Anglijos Anthony Eden. 
Parsivežė gražius ir saldžius 
žodelius: Rusija in talka stos 
po karo prisidės prie visu nu
tarimu, Italijos valdžia bus De- 
mokratiszka ir Austrija bus 
■“Laisva ir Nepriklausoma.”

Prezidentas Rooseveltas, 
1945 metais nuvažiavo in Yal
ta ir sztai ka jis gavo ar nuvei
kė: Lenkija, kuri pirmutine 
Hitleriui kelia pastojo, neteko 
daugiau negu puse savo krasz- 
to, Vokietija buvo suskaldyta, 
Rytine Prūsija buvo praryta 
Komunistiszkos Lenkijos, Ru
sija užvieszpatavo visus Bal
kanų kiiasztus, Komunistas Ti
to, Stalino padupezikas likosi 
vieszpats ant visu tu krasztu, 
Mihailovich ir visi Serbijos 
Katalikai buvo suvedžioti ir 
iszduoti, Sovietai pavergė Vo- 
kieezius del darbo Rusijoje, 
Kinija, kuri beveik visa szimt- 
meti kariavo atgauti Manclm- 
rija 'buvo parduota ir iszduota 
Rusijai.

Sekretorius Byrnes, Gruo
džio menesyje, 1945 metais par
važiavo be keliniu ir be marsz- 
kiniu isZ Moškvos. Jis nušilei- 
do ir pripažino Rusijai teise

Vienas teisėjas New York 
mieste, lia’bai gerai ir protingai 
pasielgė. Jis rado viena insta- 
tyma, kuris 37 metai atgal bu
vo in teismo knygas inraszytas 
ii visu visiszkai pamirsztas. 
Jis szita inštatymai labai pro • 
tingai iszaiszkino ir pavartojo.

“Divorsota,” su savo vyru 
persiskyrusi mengpaiaike, Ge
nevieve Rivera paliko savo 
vaika pas savo mocziaka, kai ji 
persiskyrė su savo vyru 1943 
metuose. Nuo to laiko ji 'gyve-j 
no nuo vieno saliuno iki kito, 
nuo vieno hotelio iki kito, nuo 
vienos paleistuvystes iki kitos; 
ji gere, baliavuojo, szoko, ulia- 
vuojo.

O jos vaikas irgi namie ne
sėdėjo, bet vėjais ėjo. In mo
kykla nesilanke, mokslo suolo 
neszilde, bet po ulyczias valkio
josi, naktimis trankėsi, sklia- 
puose ar urvuose naktis pra
leisdavo, vaginėjo ir bomiavo. 
Jis greitai buvo suaresztuotas 
kai jis paszove tris žmones su 
karabinu, kuri jis buvo pasivo
gęs isz antru ranku sztoro.

Kai vaikas ‘buvo in teisina 
paimtas, teisėjas pareikalavo, 
kad to vaiko motina butu taip
gi in teismą patraukta. Kai Ge
nevieve Rivera, latejo in teismą, 
teisėjas ne vaika nubaudė, bot 
jo motina ant visu metu in ka
lėjimą prie sunkaus darbo.

Tokiu teisėju mums daugiau 
reikia sziandien.

Kongresas jau rengiasi in
vest! kelis instatymus, kurie 
baisiai nepatiks unijoms, bet 
kurie 'bus laibai geri paprastam 
darbo žmogeliui.

Profesorius J. Locke, isz 
Universiteto Kalifornijoje sa
ko, kad tie kurie eina in ba-žny- 
czia retai kada reikalauja ‘ ‘ di- 
vorso.” Jis taipgi sako kad 
bažnyczia yra laibiau reikalin
ga vyrams negu moterims.

Reikia dabar tikro stebuklo 
sutaikinti Prezidentą Trumą- 
na su Kongresu. Net ir užsienio 
reikaluose jie negali sutikti ar 
susitaikinti. Senatorius Van
denberg jau daibair parodo ir 
perspėja kad Prezidentas jokiu 
bud'u negali dirbti iszvien su 
Kongresu.

Vien tik Generolas Marshall 
Amerikos naujas Sekretorius 
gali prie abieju partijų prieiti 
ir Prezidentą su Kongresu 
taikinti.

. t ————-

ISTORIJE apie Greff°riu*
-------- -----------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

Saule Publishing Co., 
MAHANOY CITY, PA.

“Insteigiame pavyzdi, kuri 
iszmintingai ir teisingai žmo
nes gales pataisyti.”

Raszydami Konstitucija, 'bu
vo siūloma., kad prezidentą ne
galima antru kart iszrinkti.

Jis nenorėjo 'būti pirmu pre
zidentu, 'bet kada Alexander 
Hamilton inrode jam, kad pasi
sekimas naujos valdžios pri
klauso nuo jo, jis pasidavė. 
Pirmoje iszventinimo kalboje 
Jurgis Washingtonas, sake:

“Užlaikymas laisves szven- 
tos ugnies ir repulblikoniszkos 
valdžios formos likimas yra. gi
liai ir galutinai apsvarstyti.

Per dviejus terminus, Wash
ingtonas iszsireiszke, ne viena 
bet kelis kartus, apie tikybines 
laisves būda kuris yra tautos 
pagrindas. Žydu Kongregaci
jai, Newporte, Rhode Island, 
jis rasze:

“Dabar, viena giufpe žmonių 
nemano kad tik viena kliase 
žmonių džiaugiasi ju prigimto
mis teisėmis. Laime, kad Suv. 
Valstijų valdžia kuri neapken- 
czia fanatiszkuma ir kuri nepa
deda jokiame persekiojimams, 
reikalauja nuo tu, kurie ežia 
gyvena, kad jie visuomet 'butu 
geri pilieežiai, ir visuomet duo
tu savo valdžiai patinkama pa
rama. ’ ’

Rugsėjo men., 1796 metuose 
Washingtonas iszleido jo gar
sųjį “Farewell Address.” Ap
gailestavo partijų nesutikimus 
ir vietinius jausmus. Ir kiek
vienas sekamas prezidentas 
pareiszke tuos paiczius apra- 
szymus.
“gero"’pasitikę 
visoms tautoms

< < Invykdinti 
kia isznaikinti 
sivyriavusias - 
priesz kokia 
t'nt 
tu ir reiketu 
ir draugingus 
Tauta kuri k 
ežia arba perdaltg myli yra tik
rai vergas, tudiii užmirszti sa 
vo pareigas ir sjavo veikimus.’

Apleisdamas viesza gyveni
mą, Washingtonas gryžo in 
Mount Vernon, 1799 metuose, 
jis mire ten kur jis norėjo gy
venti, “džiaugdamas kukliu 
gyvenimu. ’ ’

Visoj Amerikos istorijoj 
Washingtonas neturi sau ly
gaus asmens. Patartina vi
siems visuomet latsiminti jo žo
džius savo tautiecziams: “Visi 
skirtumai” turi “skėsti vardu 
American. ’ ’ —C.C.F.A.U.

Rooseveltiene 
ir lietuviai

ba junga per kara nesze: Vo- 
kiecziu ir Sovietu nelaisvės 
panezius. Rusija bijosi mažos 
Lietuvos! Tai isz tikro stebuk
las. Tai gražesne pasaka negu 
apie kalina ir pelyte, apie vil
ką ir avinėli. Isz tikro, sunku 
tikėti kad jau ir rodos mokinta 
ir protinga moteriszke tokias 
nesąmones ir kvailystes plepė
tu.

Ji labai mandagiai užbaigia 
savo laiszkeli, pastebėdama 
kad szitos nuomones yra tik jos 
o ne kieno kito. Mes už tai gali
me giliai atsidusti ir pasakyti 
“Acziu Dievui” kad tik ji vie- 

i na taip in Pabaltijos klausima 
ir Lietuvos likimą žiuri.

Kaip Dukteria Szian- 
dien Leidžia Už Vyro

NEW YORK. — Prezidento 
Roosevelto žmona parasze la
bai gražu ir labiau tuszczia 
laiszka Ponui Zuriui, kuriame 
ji pareiszkia savo nusistatymą 
kaslink Lietuviu vergijos ir 
Rusijos botago. Ji tame laiszke 
tarp kita ko sako: “Mano nuo
mone yra kad didžiausias So
vietu Unijos tikslas valdyti 
Pabaltijos Tautas yra, kad ji 
galėtu sau susitverti galinga 
tvirtove del savo rubežiu apsi
saugojimo. Kai Pabaltijos žmo
nes parodys Sovietams kad jie 
nori būti draugai ir kai Sovie
tai matys kad jie gali Pabalti
jos žmonėmis pasitikėti, ir kad 
jie isz tikro yra draugai ir Ali
jantai, ir kad isz ju negresia 
Rusijai pavojus, tada Rusija 
su jais pasielgs kaip su drau
gais. Szitoks Rusijos nusista
tymas yra visai natūralūs ir 
paprastas visiems Europos 
krasztasns, kurie bijosi kad su- 
siedai juos neužpultu.’’

Tai isz tikro, kvailesnes nuo
mones mes da niekur negirde
jome, durnesnio galvojimo mes 
nematėme, ir tusztesniu žodžiu 
už szitus mes niekur neskaito
me!

Ignas—Girdėjau leidi duk
terį už vyro?

Tamas—Na taipl
Ignas—Už ko iszleidi?

Tarnas—Tegul tik pirmiau- 
se ima, o paskui dasižinosi- 
me!

SKAITYKIT 
BS^SAULE”^ 

PLATINKIT!
Minėjimas Jurgio Washing 

tono gimtadienio (Vasario- 
Feb. 22, 1732) visiems primina 
žmogų, kuris vede Kontinenti
nę Armija Amerikos kovoje už 
nepriklausomybe ir kuris tapo 
pirmas prezidentas szalies, ku
ria padėjo insteigti.

Sziame 215-tame sukaktyje 
pasvarstykime Jurgio Wash- 
ingtono tartus žodžius. Jo žo
džiai nupieszia jo asmenybe.

Kada Antras Kontinentinis 
Kongresas paskyrė ji Ameri
kos Armijos vadu, Washingto- 
nas sake: “Lai kiekvienas 
džentelmonas sziame kambary
je atsimena, kad įasz szia diena 
nuoszirdžiai pareiszkiu, kad ne 
esu vertas komandos kuri man 
inteikta.” Savo žmonai jis ra
sze: “Gal likimais paskyrė man 
szia role. Turiu turėti vilti, kad 
szis mano žygis inseis ant ge
ro.” j. I ■;

Pirmais karo metais Wash- 
ingtonas daug pralosze,' bet jo 
drąsumas niekad nepasikeite. 
Jis tapo patriotu bylos geriau
siu vadu ir parama.

Kada k a r a’s užsibaigė, 
Washingtonas norėjo gryžti in 
savo mylima Mount Vernon. 
Neturejii progos. Negalėjo ap
leisti savo pareigas. Szalies pa
dėtis buvo labai rimta. Nepa
tenkinta įairmija stovėjo ap
ginkluota; pirmosios origina
tes valstybes da nesugebejo in
steigti tikrai tautine valdžia. 
Žmones visur nusiminė, neri
mavo, daugelis tikėjo, kad tik 
monarchija arba militarine 
diktaturs iszgelbes. kiraszta ir 
visi pripažino, kad Washing- 
tonas buvo svarbiausias asmuo 
saloje krizėje. Armijoj, szis bū
das buvo rimtai svarstomas, ir 
laiszlias buvo pasiustas Wash- 
ingtonui.

In ta laiszka, Washingtonas 
atsake: “Nesuprantu kaip ma
no laikysena galėjo iszkelti ta 
minti. Tai butu blogas dalykas 
krasztui. ”

Kada, paskutinis Britas ap 
leido kraszta, kada Kongresas 
galutinai padare tinkamus in-- 
statynpus apsaugoti kareiviu 
teises, tada Washingtonas 
“trumpam laikui tapo privatis 
pilietis ant Potomac Pakran- 
czio.” Bet nęgfalejo užmirszti 
vieszu dalyku. Viena karta jis 
komentavo apie nenorą valsti
jų pavesti tinkama galia Kon
gresui, Federaliai valdžiai, jie 
pavydėjo ta kuna ir vienas ki- 

J1j ta. ‘ ‘ Ingyjome taika ir nepri- 
kjaysQinybe veltui jeigu mes 
negalime įgalėti savo neapy
kantos. ”

Galutinai valstijų seimas bu
vo suszauktas ir tuoj invyko 
Konstitncijonaliszkas seimas 
1787' metuose. Washingtonas, 
visuomet skaitė save kareiviu 
ne dipliomatu ir jis lanke Kon- 
stitucijini Seimą nenoromis.

Kokiam Menesyje 
Esi Gimus, Toki 

Buda Turi
Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

su-

Neseniai Ryma pasiekė' 
Vatikanas pranesze kad Bol- 
szevikai Baigųdijoje, neteisin
gai apkaltino penkis Rytu 
Apeigų Katalikus vyskupus ir 
be jokio teismo ar pragos pasi- 
aiszkinti ar apsiginti, juos nu 
szove.

Skait>kite “Saule”

Jis ragino užlaikyma 
o ir teisybes 
Jis sake — 
i būda, rei- 
štovias ir in- 
antipartijas 

tauta, karsz-
•te Kitu tau- 

dti teisingus 
imus visiems, 
auta neken-

Skaitykite “Saule”

arba pradžia 
SKAITYMO
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Kokiu tvirtovių Rusijai rei
kia atsiginti nuo Lietuviu? 
Koks pavojus Rusijai gresia 
isz Lietuvos? Kai ir kada ver
gas su ponu gali draugauti? 
Lietuviai per szita kara buvo 
Alijantai, nors neturėjo progos 
stoti in karo lauka, nes dvigu-

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

O?" Knygele, Dabar $1.00 'ri&S 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:
Bažnytinis meta padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetinei!.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo. Vilties, Meiles i 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 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 Szv. Sakramento.
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 Procesija.
Giesme Laba Nakt.
Minis tranturas.

Szv. Tamosziatu.
prie Vieszpatiez Jėzau*.
prie Panos Szvencziauiios.
Szv. Bernardo prie Szv.

Del palinksminimo musu pa
togiu skaitytoju patalpiname 
czionais inšpejima senoviszko 
Astrologo kuris perspėja būda 
merginos ar moteres menesyje 
kuriame ji yra gimus. Jis spė
ja kad:

Sausis—January: Motere gi- 
, mus sziame menesyje bus gera 

gaspadine, tankiai užsimansti- 
. mus, bet turės gera būda.

Vasaris—February: Bus
žmoniszka, mylinti paeziule ir 
jausli motina savo vaikams.

Kovas—March: Myles dang 
’ kalbėti ir turės kovojanti būda 

ir nesutikima su visais.1
Balandis—April: Nepasedes 

' ant vietos, bus labai iszmintin- 
' ga, patogi ir mylėta nuo visu 

del jos patogumo, bet proto tu
rės mažai ir gyvens nuolati
niam pasisziaiuszime.

Gegužis-—May: Bus patogi 
ii labai jausli motere, o pr-iek 
tam ir laiminga po isztekeji- 
mui.

Birželis—June: Neturės
tvirto budo, nesirūpins nie- 
kuom ir greitai isztekes už vy
ro.

Liepos—July : Bus gana pa
togi, bet lakstanczio budo ir 
nepadorei pasielgines.

Rugpiutis—August: 
meili, darbszti, neapkalbines 
kitu ir kaip rodos isztekes už 
turtingo vyro.

Rugsėjis—September: Bus 
mylėta nuo visu su kuriais 
draugaus, turės iszminting'a 
būda ir bus paezedi motere.

Spalis—October: Bus pasi- 
sziauszus, nekeneziama ir ne
su tinkanezio budo ir paklius in 
nelaimes' per savo liežuvi.

Laipkritys—November: Bus 
tvirto budo, gera darbininke ir 
bus mylėta nuo savo kaimynu 
kuriems visame prigelbes per 
savo mielaszirdiilguma.

Gruodis—Decemiber: 
puiku sudėjimą kūno, 
bus akyva, ant visokiu 
ežiu, bet visame bus iszmintin
ga motere ir nesiduos apsigaut.

Lai musu merginos ir mote
rėles tUom buriniu nenusimena 
ir nenuliūsta, nes gal planietos 
kartais permaino žmonių bu
dus nes daug priguli nuo pa
ties žmogaus kad savo būda 
permainytu ir butu mylėti nuo 
kitu.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKASV. 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Ant Gavėnios

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V, 
Jėzaus Kristaus 100. Laisžkas 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 50. Tretininku 
Seraphiszkas officium 100. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 100. Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 200. Maldų Vaini
kėlis knygute $1.00.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Bus

Turės 
labai 
žinu-

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

20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.
SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa. • JJ.SJ

Neužmirszkite Guodotžni Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 J I

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15<f ::

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir greicziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
a plaiko te. “ Saules ’ ’ Redyste

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Žinios Vietines 6,000 MAINIERIAI 
STRAIKUOJA

IS3XTJEE’S MAHAN 0 Y CITY, PX.

Komunistas
Ar Pabijotas

-—" 1 11... "

balsas pasirodo, tai reiszkia 
kad toks žmogus tokiam dar
bui yra pavojingas. Bet Prezi
dentas Trumanas sako kad. jis 
nenusileis ir neatszauks savo 
paskyrima. Szitoks užsispyri
mas nėra nei Trumanui nei mu- 

krasztui negerai.

vienas Komunistas nesigiria 
savo Komunizmu kai valdžia ji 
sucziupa. Pats Marksas ir Le
ninas jau seniai pamokino Ko
munistus kaip iszsisukti ir isz- 
simeluoti.

Czia negalima pasakyti kie
no teisybe, negalima Pono Li-

tai. Tik keli menesiai atgal vi
sas Senatas ir Kongresas kaip! 
vienas žmogus sukilo priesz 
Prezidentą Trumana kai jis 
viena savo draugą paskyrė in 
atsakominga vieta. Tas žmo
gus turėjo nusileisti ir atsisa
kyti, ir Prezidentas Trumanas 
turėjo pats nusileisti ir kita

LANSFORD, PA. — 6,000 
kietos anglies mainieriu vis 
straikuoja ir neina dirbti nuo 
to laiko kada keli mainieriai 
susiginezino su kompanija 
apie užmokesti del pilno “szip- 
to,” kai jie vos tik puse szipto 
iszdirbo. Lehigh Navigation Į vis jam nesiseka ir gana. JL, vėl inklimpo kai jis paskyrė' 
Kompanijos žmones sako kad nelaimingas kad. nemoka kaip David E. Lilienthal I '

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas Kur tik

do kad Lilienthal yra tikras 
Komunistas, ar nors Komunis
tams prielankus.

Laikrasztininkai atsimena ir 
visiems primena kad, kai Li
lienthal buvo Tennessee Valley 
Administracijos Pirmininkas, 
in ta Administracija inlindo
baisiąi daug Komunistu ir net lienthal kaltinti ar ji intarineti 
augsztas ir atsako mingas vie-' 
tas užėmė. Jie stacziai nesako,' 
kad Lilienthal yia Komunis-| 

kaipo! tas, bet jie sako, kad jis tyczia

su

stoja, ten ir inklimsta. Jis kad žmogų in ta vieta paskirti.
Dabar nabagas Trumanas ir.ir geriausia nori padaryti, bet
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apie 6,000 mainieriu ne eina in sau pagelbininkus pasirinkti,! Sprogstanczios Bombos Komi-' užsimerke akis kai Komunistai
Panther Valley Ka-'nA Tj'aIt žini-r in žinnxraii« o — „ 4„ x— aj—-------

syklose.

Czia mainieriu unija nieko 
neturi su szitomis straikomis, 
bet patys mainieriai sustraika- 
vo. Kompanija dabar kelia 
klausima: “Kam reikia unijos 
jeigu mainieriai patys gali, be 
unijos žinios iszszaukti strai- 
kas. Jeigu kompanija turi de
rintis ir skaitytis su unija, tai 
ir darbininkai tik per unija ga
lėtu iszszaukti straikas.”

Mainieriu unijos vadai pasi- 
aiszkina kad jie nieko negali 
daryti pakol nors trys isz tu 
kurie pirmueziausia sustraika- 
vo praszys kad butu mainieriu 
mitingas. Nieks to mitingo ne- 
szaukia!

— Gavėnia.
— S u b a t o j Amerikos 

Szvente, Prezidento Jurgio 
■Washingtono gimimo diena.

J Ženklelis Nr. 53 yra ge
ras del pelikių svaru cukraus 
per Kovo (Mar.); Naujas ženk
lelis bus geras del deszimts 
svaru cukraus per Balandžio 
(April) menesio.

— Kita1 sanvaite: Nedelioj darba in 
pripuola pirma Gavėnios Ne
gelia taipgi Szvento Petro Da- 
jniniano, Panedelyje Szv. Mo
tiejų Apsztalio; Utarninke 
Szv. Val'burgo; Seredoj Szv. 
Nestoro Vysk., pasninkas; 
Ketverge Szv. Gabrielaus C., 
Petnyczioj Szv. Romanio Abi., 
pasninkas ; Subatoj pirma die
na Kovo (March), menesis pa- 
ėzvenstas ant garbes Szvento 
Juozapo, pasninkas; taipgi ta 
Įdiena yra Szv. Albino.

— Otto kasyklos breikerys 
prie Ashlando vėl pradėjo 
įdirbti ir apie 110 darbininku 
ėngryžo prie savo darbo po 
trumpam straikui.

— Raudono Kryžiaus Drau
gavę turės vaju mieste, kurie 
nuo jus reikalauja paszelpos.

—> Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbu'to je: 
Ona Stukiene isz Zion Grove; 
Stanislovas Jankaitis isz Tur
key Run. Sekantieji turėjo ope
racijas Ashland ligonbutoje: 
Marijona Seibertiene isz Ma- 
hanoy City; Ludvika Kersa- 
yiez isz Wilberton.

— Kita sanvaite Czvertis 
Meto pasninkai: Seredo je, 
petnyczioje ir Subatoje.

Shenandoah, Pa.
Katarina E. Beckiene, isz Pros- bet visa ta apylinke. Biznieriai' 
pect Park, Pa., apreiszke su
žieduotines savo dukreles pa
nele Charlotte M. Beckiute, su 
Klemensą D. Kazuna isz Phila-* 
jdelfijos. Klemenas Kazunas 
paeina isz Shenandoah, Pa., ir 
yra seserėnas p. Vik. Bocz- 
kausku ir ponios W- D. Bocz- 
kauskienes isz Mahanoy City.

Girardville, Pa. — Nedelioj, 
Kovo (Mar.) 2 d., 7 vai., vaka
re Szv. Vincento Lietuviu Baž
nyczioj invyks Bažnytinis 
Koncertas, kuri rengia Szv. 
Vincento Parapijos Choras po 
vadovybe Vargoninko L. So
lio. Mat sziais metais Kun. M. 
F. Daumantas parap. klebonas 
naujai perdirbo Bažnyczios 
Vargonus, kurie dabar bus pa- 
szventinti ir szi invyki paminė
ti rengiamas Didelis Bažnyti
nis Koncertas. Tam Koncertui 
Klebonas pakvietė pasižymė
jusi Amerikoj Lietuvi Muzika 
ir Vargonų Koncertista isz Eli
zabeth, N. J., p. Joną Czizaus- 
ka. Jis žymu dali szio Koncerto 
iszpildys pats grodamas pa
garsėjusiu Muziku kurinius, 
Jjeto jis ir pats pagiedos keletą 
kuriniu nes turi gera iszlavinta 
(baritono baisa. Jam pagelbės 
su gerai iszlavintu Girardvilles 
Choru Prof. L. Šorys, kuris griežtai nusistatė priesz toki

nes jis ne tiek žiuir in žmogaus sijos Pirmininku. Senatoriai lindo in tos Administracijos 
rvc, wi ii et n m i K. i +1 in ly /■» 11 11 n 1*1 -r v • ■ • i 1 v •gabumus ar in jo tinkamumus sukilo, Kongresmonai nesutia- valdžia.
darbui, bet in draugyste ir in į 
partijos isztikimybe.

Jau ne pirmas sykis Truma- 
nui prasiszokti ar inklimti kai 
jis koki žmogų paskiria kokiai 
augsztai ir atsakomingai vie-

ka, laikrasztininkai susiskaldę 
in grupes ir partijas. Vieni in 
padanges kelia Lilienthal var
dą ir sako, kad jis pavyzdingas’

Kieno czia tiesa? — Sunku' 
| pasakyti. Pats Lilienthal po 
j prisieka užsigina kad jis Ko- 
I munistas ar kad jis ka bendra

Ponia

Mainieriai kurie straikuoja 
sako kad ne visur mainose ran
dasi tos paczios aplinkybes ir 
už tai negalima stacziai sakyti 
kad kiekvienas mainierys turi 
tiek ar tiek valandų dirbti. Tie 
mainieriai kurie szitas strai- 
kas pradėjo susitaikė su kom
panija ir gryžo in darba, bet 
dabar tie kurie tuos pirmuo
sius užtarė, straikuoja ir neno
ri gryžti in darba.

Nuo szitokiu straiku ne vien 
tik patys mainieriai nukenczia,

ir sako kad 
Kai darbi- 
tai biznie- 
Dabar be-

jau ima biedavoti 
jiems labai riestai, 
ninkai straikuoja, 
riai biznio nedaro,
veik visur galima iszgirsti, 
kad ne tik darbininkas, bet ir 
visi kiti ima pajusti kaip pra
gyvenimas eina trepais žemyn. 
Darbininkai nedirba, pargry- 
žusieji kareiviai jau negauna 
tos dvideszimtines in sanvaite 
nes jau metai iszejo. Dabar sa- 
liunuose dauguma gerią alų, 
nes neturi isz ko sznapsėli 
pirktis, buezieriai jau mato 
kad daugiau ir daugiau ima' 
ant knygutes, dideli sztorai 
mato kad tik pigesnius daigius

I žmones perka ir vis jieszkineja 
kur pigiau ir kur daugiau už 
doleri galima gauti. Visi szitie' 
pasireiszkimai yra negerai 
ženklas ir rodo kad tie geri 
sziesai jau praėjo.

pats baigės Troy, N. Y., Kon- 
servatorija ir jau czia vargo- 
ninkauja 12 metu. Bažnyczioj 
jokios inžangos nebus, taip kad 
kiekvienas kuris nori iszgirsti 
gražios ir turiningos Bažnyti
nes Muzikos, galės atvykti. 
Klebonas jau iszanksto ragina 
savo žmones ir apielihkes pa
žystamus atvykai ir pasiklau
syti Girardvifie^ gražios muzi
kos ir pasigėrėti gražia Bažny- 
czia.. —S z v.-Vincent o BarapL 
gos Valdybą.

kad jis Komunistas, nes mes 
mažai ka apie ji žinome. Bet 
galima stacziai kaltinti Prezi
dentą Trumana už toki pasky
rimą. In tokia atsakominga 
vieta kaip pidmininkyste ko
misijos
bombos, reikia paskirti žmo
gus kuris nėra niekieno neinta- 
riamas, ir kuris tikrai neturi 
nieko bendra su Komunistais.

Nieko Ne Kenke

ant sprogstanczios

ir garbingas Amerikos pilietis. turį su Komunistais. Bet jo už- Czia abejojimui nėra vietos. 
Kiti po prisieka taipgidr priro-j siginimas mažai ko vertas. Nei Jeigu tik vienas prieszingas

Pone—Ka dirbi Mariute, su 
skepetaite del nosies tu 
szluostai torielkas?
Mariute—Nieko ne kenke, 

nes ji jau ir taip yra labai su- 
j uodus!

■ /"“l 
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LAUKIA
KONFERENCIJOS

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos valdžia nieko nesako 
ir nedaro apie tuos instatymus 
del ėmimo in vaiska visu jaunu 
vyruku, nes visi žmones yra

There's a Man
that

FRANCIS H. KELLY
We’d like you to meet Meter 

Reader Francis H. Kelly, better known 
as “Dutch,” who reads here in the Ma- 
hanoy City District.

“Dutch,” with PP&L for 2^ 
years, lives at 1029 Brock Street, Ash
land, his home town for the past year.

And folks, the next time your 
meter reader comes around, think of 
him as a friend and your fellow citi- 

He’s one of the home-town folks 
real home-town industry!

musztra taikos laiku. Valdžia 
sako, kad reikia palaukti pakol 
po tos Konferencijos Moskvo- 
je, kada patys žmones pamatys 
ir susipras kad reikia palaiky
ti galinga armija ir galingesni 
laivyną.

Isz to matyti, kad Anglijos 
valdžia nesitiki nieko gero isz 
tos Konferencijos Moskvoje,! 
nes ji jau dabar sako kad po 
tos konferencijos visi jos žmo
nes supras ir matys reikalą ge
rai apsiginkluoti!

Comes to your House

He’s the meter man who reads the “time clock” that measures the 
hours your electric servant, Reddy Kilowatt, works for you. You’ve often 
heard his cheery whistle ... or enjoyed his friendly smile! In fact orte of 
the first qualifications of a good meter reader is that he likes people.

His work, too, is important training for up-the-line positions ... meter 
reading has been the starting job for many fellows who are today in our 
meter-testing departments, our commercial forces and many other depart
ments. So the daily task of traveling from one home to another, reading 
meter after meter, is no “dead end” job ... for all jobs in this company 
pointed upward. We believe in opportunities for advancement for 
people.

*

are
our

Like all the rest of us, the meter man who comes to your house is 
of the home-town folks of PP&L ... local people in a local industry. You’ll 
find us among your friends and neighbors and fellow citizens. Members 
of your churches! Our sons and daughters in the same schools as yours! 
Our purchases made in your stores! Our savings in your banks! Our 
homes on your streets! And our interest in the common good of the 
community!

one

zen I 
in a

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
A HOME-TOWN INDUSTRY AND A WILLING. HELPFUL CITIZEN EVERYWHERE WE SERVE
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Nedora floteriszke
Tikras Sportininkas

Buvo gražus sudėjimo, buvo 
paklusnus ir puikei vedesi ir 
per tai .aplaike (tinsta seržanto. 
Tarp draugu Ibuvo vienas su 
kuriuom kaip su 'broliu sutiko? 
Vienas be antro negalėjo rimt, 
o ir su paskutiniu kąsniu dali
nosi.

Viena diena eina taip sau

■ ta. | Bet ubage kas. diena „ e.jo men-
Apsipacziavo tada antru kyn ir buvo galima suprast jog 

kartu. | ilgai nepates. Prijautė tai ir ji
Viena diena, kada sau sede-Įir noringai norėjo ta varginga

jau ant žemes 'būna nuo Dievo 
nubausti.

Ir musu nelaimingas seržeip 
tas negalėjo įaint savo apsigyni
mo turėt jokio iszsiteisinimo. i jo pakajuje ir ant keliu supo Į gyvasti pabaigt kad ne tas, ka'

Monty Stratton, kuris pir
miau losze beisbole su Chicago 
White Sox, neteko vienos ko
jos per nelaime bemedžiojant. 
Jis dabar sugryžo loszti beis
bole, nepaisant to kad jis da
bar turi viena medine koja. 
Sporto raszytojai ir laikraszti- 
ninkai jam padovanojo szita 
garbes ženklą už tai kad jis yra 
tikras sportininkas ir drąsus 
vyrukas. Jam buvo surengta 
graži vakariene ir szitas gar
bes ženklas inteiktas Philadei- 
phijoje.

yiENAM mieste gyveno 
kupczius kuris badai laike 

save už laimingiausia ant svie
to. Turėjo turto gana, nes jo 
kromas buvo visados prikimsz- 
tas pirkikais ir viskas jiam ve
dėsi giliukningai ir pagal norą. 
Bet, kas ji labiausia laimingu 
dare tai paeziule kuri buvo la
bai jSatogi; Kupczius taip jos 
mylėjo jog gatavas buvo visa 
turtą ir gyvastį prarast negu 
jos netekt.

Kas vienok laint laimes gali 
tiktai remtis? Juk tai yra ant 
svieto daigias atmąiriingiau- 
ses. Sziandien ant vežimo, ry
toj po vežimu.

Tai ir kupczius iszpažino, 
nes liga jo paeziule paguldo in 
lova, ežia atėjo smertis ir pa
ėmė jam ka turėjo ant svieto 
brangiausio ir ka daugiausia 
mylėjo.

O verke, verke, nebagelis, 
taip jog akmuo butu pasigaile- 
jas, bet tasai verksmas ir deja
vimas nieko jam nepagelbejo. 
Ta savo brangiausia skarba 
priverstas buvo atiduot žemei.

Po laidotuvių ne tiktai jog 
nepaliovė verkes, bet kožna 
dieną vaikszcziojo ant jos kapo 
melstis. Meldėsi jis ne už jos 
duszia bet prasze Dievo idant 
jam jo brangiausia paeziule at
gaivintu.

Bet žmonių liežuviai visados 
su džiaugsmu szlove artimo 
drasko ir apkalbinėja ji. Isz to
sios priežasties kupczius jau ne ' 
diena, bet naktyje vaiksztiiie- 
ja ant kapo ir tai kas nakti.

Taip tai traukėsi visa meta.
Viena nakti stojo priesz ji, 

kada idttit kappo raudojo, kokia 
tai balta ypata ir kalba in ji, 
idant paliautu tokio negirdeto 
daigto prąszyt ir apie gyvas
ties sugrąžinimą nepraszyt, 
nes yra karta nusprensta jog 
žmogus turi numirt. Tai tokia 
malda yra prieszinga norams. 
Dievo ir gamtos, o ir yrą nusi
dėjimu.

Kupczius vienok ant to ne
paisė ir ateinanezia nakti vela 
nuėjo melstis ir 'raudot. Czia 
vėlai pasirodo jam ta pati ypa
ta ir vela jam perdestineja jo 
kvailybe. Davinėjo rodą atsi- 
duot ant valios Dievo ir apie 
tai užmirszt.

Kupczius ir dabar nepaiso 
ant prasergejimu ir papeikimu 
nes ant treczios nakties vela ei
na melstis. Vela stoja priesz ji 
ta pati ypa'tia, ir tarė:

— O kad priverstinai nieki
ni Dievo tiesas ir nuolatos kla
bini-idant tavo paeziule atsi
keltu isz kapu, tai ir ja turėsi, 
nes žinok joig įsu ja nebusi lai
mingu. Sztai, te pleczkute ku
rioje yra stebuklingas aliejus: 
atkasės duobe, patepsi negyvė
les smilkinius, o atgis ji del ta
vos. Da yna laikas susilaikyti 
nuo to, o busi laimingu.

Tai pasakius toji ypata 
nyko.

Kupczius nusidžiaugęs

isz-

iiu-
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bego namon špato ir sugryžes 
ant kapiniu tuojaus atkasė ku
na, paskui padare kas buvo 
jam insakyta o ant jo didelio 
džiaugsmo plati isz numirusiu 
atsikėlė ir užkaboriais parsive
dė namon.

Kada jau iszauszio, vienas 
isz kupeziaus gizeliu nubėgo in 
kambaryje praustis kad sztai 
savo senovės, o dabar isz grabo 
parvesta paregėjo ponia. Pe
rimtas nemaža baime nubėgo 
pais kita gizeli apsakydamas 
jog ju ponia, kuri priesz meta 
numirė, kuknioje pasirodė. 
Baime puolė ant abieju ir tik
tai tada apsakė kas stojosi.

Kaip balsiais varpo, taip toji 
žinia pasklydo po miestą. Žmo
nes, kaip paprastai akyvi, at
bėgo priesz narna kuriame kup
czius gyveno, norėdami apie ta 
stebuklą ,savo akimis persitik
rink

Bet in kroma niekas neineiti- 
nejo tiktai stovėdami lauke in- 
kiszinejo galvas per duris ir 
per langus ir in vidurį nieka s 
nedryso ineiti. Tai-gi dabar ir 
kupezysta nesiejo, nieko nepir
ko ir tavorai pleko sudėti ant j 
lentynų. Vieni isz baimes ne- 
pirkinejo, o kiti biaurinosi le
nais pirkinet kur žmogus, ku
ris jau buvo numiręs ir per vi
sa meta gulėjo žemeje, dabar 
ezion buria.

Turtas kupeziaus mažinėsi' 
kasdiena. Jis, suprasdamas jog 
netrukus stosis ubagu, nu
sprendė persikelt kur tolilaus 
in svietą kur apie tai nieko ne
žinos, o ir niekas ji nežinos ne
pažins ir vela gales puiku an- 
deli vest. Tame tai mierije ap
garsino jog visus tavorus par- 
duoda o tiktai reikalingiausius 
su savim paims.

Užėjo apt galo diena isziva-
žiavimo. Tryse, tai yra: jis, pa- menesio jau tikra ir senoviszka 

Jjtiir jo vienas tarnas, katra sau žiema pasirodė: snigo ir szalo 
pasiliko, sėdo ant vežimėlio kad net tvoros braszkejo ir

Inmestas in kalėjimą po trum-' 
pam tyrinėjimui likos apsudin-l 
tas ant smert, ant nukirtimo!

Jo isztikimas prietelis atei-1 negiadejo jai atsakyt prieglau- 
davo pas langeli kalėjimo at-'dos. Dave jai kampeli grinezio- 
lankyt ji ir su ramint. Kada jau 
buvo po virokui, 
tare in savo prieteli, kuris pas-1 
kutini karta laite jo ji aplankyt:'

— Klausyk, mielais drauge! 
Kada jau busiu nukirstas ir už
kastas, tada ateikie nakti, at-' 
kask duobe, atidaryk graiba, o 
isz tosios pleczkutes, kuria tau , 
duodu, pridejas galva prie 
kaklo, patepsi su tuom aliejum1 
nukirsdinta vieta., taipgi smil-1 
kinius, o asz atgysiu!

Draugas jo prižadėjo ta pa
daryt.

Po nukirtimui ir palaidoji-J 
njui kūno, tuojaus jo prietelis 
nuėjo nakti ant vietos ant ku
rios likosi užkastas kūnas ir 
pradėjo su špatu atkasinet. Bet 
taip ji baime paėmė jog pamė
tė kasės ir parbėgo namo. Kita 
nakti vėla nuėjo, bet ir dabar 
perimtas baime parbėgo.

Pamanstines net perpyko 
ant savo kvailumo ir ant tre
czios nakties isžąigeres ant 
drąsos nusidavė pas pakasta 
prieteli, atkasė graiba, atidarė 
ir padare kaip reikėjo.

Nebaszninkas atgijo ir szir- 
dingai jam padekavojas nuėjo 
sau in svietą tolyn, kad jau nie
kad jenarolui ir pnaisižengusai 
paežiai in akis nepareit.

Nežinodamas ka dabar pra
dėt, jau in vaiska nenorėjo eiti, 
— pristojo pais viena kupeziu 
ant tarnystes vesti kupczisz- 
kas 'knygas. O kad 'buvo moky
tu vyru, ypatingai kupezysto- 

_ je, tai ir puikiai kupeziui vede 
^gyvasties! rokundas. Ėjosi jam gerai, o 
kate netei-j kad žiurėjo kupeziaus turto 
Apie to- kaip slavo locno, o priek tam

j maža vaikiuką, ineiiia kokia ja baisiai (amt sarižines sunkino. 
' tai suskurus ir suvargus uba
ge. Buvo taip nuvarginta jog

vienu arkliu pakinkytu, su rei
kalingiausiais dai'gtais, aplei
do miestą ir nusidavė iii kelio
ne.

Po visa dienai keliones rei-j ąbudu su savo prieteliu in už- 
kejo pagalvot ir apie nakvyne, miešti pasivaikszcziot kad 
Pasitaikė karcziiama. Ten susi- sztai pamate priesz ateinanti 
laike, kupczius ėjo pas gaspa- vaisko virszininka. Ant apre- 

■ dorių paklaust apie vieta del dalo palžino ji jog tai buvo je- 
: nakvynes. Szinkorius patuke narolas. Prie jo szono ėjo mote- 
i jam jog tiktai viena turi grin- re, matomai jog'tai yra jo pati, 
■czia del ženklyvesniu ypatų, Musu kareiviai imasi del atida- 
j bet ta, ant ju negiliuko, jau už- vimo garbes jenarolui kad ta- 
imta per jenąrola kuris keliiau- me, o galybe! Satržttnitas pažino 

j damas apsinakvojo. Bet jeigu savo paczja jenaToiieneje. Kaip 
' ponas norėtu drauge su juom st ulbas nutirpęs stovėjo ant 
| vienojo svetainėje nakti pra-. vietos, nes kone savo akimis 

netikėjo idant tikrai butu. Ro
dėsi jam jog tai sapnas. Bet tai 
nebuvo siapnas, tai buvo 'tikra, 
o baisi teisylbe! Bet, ne tiktai su 
juom tas stojosi nes ir jenaro- 
liene pažino isz arti savo vyra 
kuri taip nedorai paniekino 
jog net nuo baimes apalpo. Je- 
nerolas gaivina apalpusia, o 
kada, atsipeikėjo klausė prie
žasties apalpimo. Toji jam pa
sakė jog tasai saržentas buvo 
jos vyru, jog tai yra tas pats 
kuri 'toje karezemoje apleido 
kadai sugryžo užmirszta daig
to.
Jenerolas negalėjo to už

mirszt, o ir isz galvos sau isz- 
muszt jog atsirado jos vyras. 
Jaute jisai, kaip ir kožnas, jog 
tai yna prieszais tiesas svetimo 
paczia prisisavink Ka czia da
ryt? Sztai sūmansiino kokiu 
norint budri prisisavintos pa
ezios vyra nudanguit ir tokiu 
budu amt visados^ 
laikyt. O kad turB 
vo rankoje tai irW

Iszgalvojo aiW: 
jog jis spendžia ■ 
karaliaus, ant ko ■ 
singus liudininkus" 
kius žmonis ne 
pint. Buvo kitados, yra ir da- ežiais ji už pusininką. Už keliu 
bar o ir visur. Už mažus pini- metu užsidėjo pats sau kroma 

! gus gausi neteisingu liūdinto-ir vela buvo bagotii kaip pir-

je, o ir reikalinga užlaikyma. 
nelaimingas

'leist tai einu pas ji papraszyt1 
apie .tai. Kupczius ir kupeziu- 
viene džiaugėsi isz to, jog bus 
vienoje svetainėje «u taip ženk- 
lyva ypata, noringai ant to su
tiko: jenarolas taip-gi dažino- 
jas nuo szinkoriaus jog atsa
kanti draugai pribuvo, pavėli
no noringai. Tarnas su .arkliu 
likosi patalpintais tvarte.

Kada jau ant gero apsistojo 
ir pradėjo sznekucziuotis (apie 
szi ir ta, ant kart kupeziui pri
siminė jog taja pleczkute su 
stebuklingu aliejum užmirszo 
namie je. Nepasakodamas ka 
užmirszo, tiktai pasakė jog la
bai brangu daigta, kurio nevil
kindamas turi gry'žt, sėdo ant 
arklio ir su staigumu nujojo.

Ant rytojaus kada sugryžo 
adgalios in karezema, arkli pa
state tvarte ir inejo in svetaine 
kur buvo palikes paczia su je- 
narolu, jau nerado nieko, ne je- 
nairolo ne paezios! Bėga pas 
szinkoriu ir klausia kur jo pati 
ir jenarolas pasidėjo ? Szinko- 
rius pasakė jam jog jenarolue 
nakti iszvlažiavo sakydamas 
jog jam taip iszpuola, o apie jo 
paczia nieko nežino. Da labiaus 
susirūpino jog ir savo skryne
les .su pinigais nerado, o ir 
brangiu daigtu. Kokis ji gailu
mas ir skausmas apėmė tai ne
gali apsakyt! Neturėdamas ka 
daryt, pardavė arkli ir vežimą? ju Bet- toki yna niekiausi isz ma. O kad savo paežiai, kuri ji 
tarnui užmokėjo kiek prigulėjožmonių, o teisinga bausme ar' taip be'gediszkai, apleido, tik- 

irižengt in nuo avietines valdžios ar nuo tai iki smert jai buvo prisiekęs 
Dievo, daeis juos visados ir o jau jis buvo numiręs, tai ir

Prie vaisko ėjo jam gerai, tikrai. Tankiausia toki latrai taja moteryste laike už pabai'g-

o pats paistiainavijo 
vaiska ka ir padare.

Žiemos sziais metais kaip 
ir neturėjome iki po Nauju Me
tu, nes vis buvo gražu, mažai 
sniego ir beveik visai neszalta. 
Bet pabaigoje Sausio (Jan)

lotere pasi- 
■galybe sa- 
kuvo tame

paskala

Užpustyta Amerika
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buvo teisingas,, paėmė kup-

pu-dantys barszkejo. Sniego 
gos buvo virszu tvorų.

Milwaukee mieste visi žmo
nes in talka stojo sniegą nukas
ti nuo taku ir ulycziu, kad butu 
galima praeiti ar pravažiuoti. 
Automobiliai, trokai ir veži-

i mai negalėjo privažiuoti, tai minksztai atsisėdo.

iszžmones turėjo patys eiti 
kroko pasiimti maista, duona ir 
pieną.

Ir Chicagos miestas buvo už
pustytas. Czia matome kaip 
gražuole Betty Ford paslydo 
ant ulyczios ir in sniegą

Ten kur Pennsy'lvianijoje, 
Maža baliukas atsibuvo, 
Geri žmones susirinko, 
Linksma leido laika, 

Taipgi atsibuvo triksas. 
Pribuvo ten koks 

'biznierius, 
Pasigėrės, tai pasigėrės, 

Pradėjo prie visu kaby tis, 
Ir nesamguma daryti. 

Ji pamėtė jo moterukia, 
Nepatiko jo toki darba, 

Norėjo ji namo nugabenti, 
Bet jis nenorėjo klausyti, 
Pradėjo ji traukti namo, 
Jis paiszauke; Traukis 

tu monkia!
Ir tas -gyvulys reže 

paeziulai per veda, 
Iszpiktumo paeziule 

lenta pagriebė, 
Ir keletą ypu 

jam uždavė, 
Biznierius isz tuo 

gieda labai, 
Kad nuo pateziules 

gavo gerai, 
Sztai pradėjo negražiai 

apsieiti, 
'Už biskio reiketu 

lakupe sėdėti, 
Ba žmogiszkai 

apsiėjo.
* * *

Brooklyne gyvena 
daug žmonių, 

Prisirinko nemažai 
visokiu merginu, 

„Tarp tu Lietuvaites 
randasi 

Geru ii’ apie vyrus vaikosi, 
0 vienai stragi buvo, 

Bet nelbage prisigavo, 
Ir kad ja kvaralba,' 
Apimta su kokia 

liga, 
Na ir gerai panaanstoj, 

Prie kokio vyruko 
prisikabino, 

Kad su ja apsipaeziuotu, 
Ir ant Užsakų duotu. 

Vaikinas ant Užsakų nedave, 
Bet szposa padare, 

Iszbego in kita miestą, 
Bet diai jo nesurado.

Geriausia padaryti kad 
nedejuotu, 

Ir su savo liga in 
ligonbute pasiduotu.
* * *

Vienas sportas užsigeras, 
Šumane in sveczius, 
Pas viena patogia 

bobele, 
O kad buvo užsitraukęs, 

Negražai apsiėjo, 
Sztai, laukan kaip 

koki szuni iszvare, 
Sportas daugiau in 

sveczius eiti nenorės.
Gerai bobele padare!

— Ak, kalbėjo tankiai ji, 
kad jis butu gyvas kad gale- 
cziau norint ant keliu ji per- 
praszyt ir iszmelsti pas ji at
laidos už baisu prasižengimą'!

Kada kupczius prispyrinejo 
idant pripažintu priesz ji, kas 
del jos taip laibai kenke, jog gal 
kada apie tai pasiakys, del jos 
palengvins, tada iszpažino jog 
paklausė viena karta kiarcze- 
moje, būdama kelionėje, gla-- 
monaiis jenerolo ir su juom ap
leidus locna vyra pabėgo, o 
paskui pati stojosi priežastim 
jo smerties.

Kupczius girdėdamas ta isz- 
pažinima, pažino ant kart savo 
nedora paczia ir kad del jos pa
lengvint sopulius, prisipažino 
taipgi priesz ja, jog tai jis yra 
jos senovės vyras, jog yra gy
vas ir viską jai latleidžia. Pas
kui jos paklausė, kokiu budu 
atėjo ant taip didelio vargo. 
Ant to atsake, jog laike kares 
j®s antrais vyras buvo iszdavi- 
ku tėvynės, o kada karalius 
persitikrino, liepė ji smerczia 
nukorot. Ji-gi likus, dasilauke 
paskutisio vargo, o ir isz to ga
vo liga neiszgydoma. Tada nuo 
keliu metu turėjo ubagaut.

Netrukus po tam numirė, o 
jos pirmutinis vyras iszkele 
puikias laidotuves ant kuriu 
atsiminęs sau senovės meile ir 
apie visus atsitikimus, grau
džiai apsiverke. GALAS;

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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