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Churchillis Priesz V aidžia
'¥

Isz Amerikos
Fordo 

Darbininkai
Be Darbo

V T ________c ■
Nestraikuoja, Bet 

Nedirba
DETROIT, MICH. — Tik 

kelios dienos atgal Automobi
liu Unija susitaikė su fabri
kantais ir nutarė nestraikuoti 
priesz Fordo fabrikus.

Bet kai tik atėjo žinios kad 
straiku nebus, Fordo fabri 
kaitai paskelbė kad ir darbo 
nebus. Fordo fabrikantai 
pasiaiszkina kad darbo nėra už 
tai kad plieno visiems fabri
kams pritruko.

Straikuoti ketino apie 
szimtas tukstancziu darbinin
ku. Dabar puse tiek vistiek ne
dirba, ir nedirbs per viena ar 
dvi sanvaites.

Fordą fabrikai Chester, Pa., 
paleido net du tukstancziu dar
bininku, del tos paczios prie
žasties. Chester mieste Fordo 
fabrikuose dirba tik du tuks- 
tancziai ir szeszi szimtai darbi
ninku. Reiszkia, tik szeszi 
szimtai dabar tenai dirba.

Ir kiti automobiliu fabrikai 
ima tukstanczius darbininku 
paleisti isz darbo. Reiszkia, ne 
vien tik tiems darbininkams 
įbeda, bet ir visiems kurie lau
kia ir tikisi nauja automobiliu 
gauti. Automobiliai pabrango 
ir vėl kelis sykius pabrangs.

Fabrikantai dabar nieko ne
paiso. Jie darbininku unijos 
bosams pasako kad jie sutinka 
mokėti kiek tik unijos bosai 
pareikalaus ir daugiau, bet tuo 
paežiu sykiu jie duoda visiems 
žinoti, kad nei fabrikantai nei 
kompanijos nuo to nenukentes, 
nes visi tie didesni kasztai bus 
tuoj aus uždedami ant nauju 
automobiliu. Reiszkia, tas pats 
<darbo žmogus net dvigubai už
simokės už didesne alga.

Automobiliai
Brangsta

v ___
DETROIT, MICH. — Kai

ser-Frazer automobiliu kompa
nija paskelbė kad j u automobi
liai jau vėl pabrango. Szita sy
ki net devynios deszimts devy
nis dolerius. Szitie Kaizer ir 
Frazer automobiliai yra visai 
nauji ir nežinia ar jie geri ir ar 
jie yra verti tiek daug pinigo. 
t (Tasa Ant 4 Puslapio)

Sziandien mes daug gir 
dime ir daugiau skaitome 
apie ta plieno ir geležies sie
na, kuria Sovietai pastate 
aplink visas savo užkariau
tas tautas. Taip iszsireiksz- 
dami mes ne tiek apie tikra 
plieną kalbame, bet norime 
pasakyti kacl Sovietu val
džia su kardu ir su karisz- 
kais ginklais laiko apsupus 
visus pavergtus žmones.

Mes, Amerikiecziai galime

Baisi EroplanoGavo 
Nelaime Persiskyrimą

4 Inkrito In Krosni

EVERETT, MASS. — Ma
žas eroplanas, kuri vairavo 
Nelson Pell, 34 metu amžiaus 
lakūnas ir kuris veže narius 
szeimynos kuri buvo garsiau
sia ir seniausia Bostone.

Tame eroplane skrido Ponas 
Thomas Proctor Mandell 46 
metu amžiaus, Bostono bagotas 
biznierius ir sūnūs buvusio re
daktoriaus laikraszczio “Bos
ton Transcript. ’ ’ Sykiu su juo 
skrido ju dvi dukterys, Ann, 22 
metu amžiaus, ir Harriot, 19 
metu amžiaus.

Eroplano lakūnas jieszkojo 
vietos nusileisti. Buvo naktis ir 
labai tamsu. Jis pamate tenai 
ant žemes didele szviČsa ir 
manste kad tenai ras vieta nu
sileisti. Jis pasuko savo maža 
eroplana staeziai in ta szviesa.

Ta szviesa buvo ne kas kitas 
kaip baisus krosnis, laužas ar 
gaisras kur gazolino kompani
jos darbininkai degino gazoli
no ir aliejaus liekanas. Visas 
tas gazolinas baisiai dege. Ir in 
ta ugni tas mažas eroplanas 
staeziai inkrito. Pasigirdo bai
sus griausmas kad tas eropla
nas pataikė staeziai in vidurį 
tos ugnies. Visi tie žmones bu-
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Plieno Ir Geležies Siena

pasigirti ir pasididžiuoti ki
tokia plieno ir geležies siena 
arba tikriau sakant plieno 
padlages ar plieno lubas, pa
reinanti isz kur mes in ta 
plieną žiūrėsime.

Czia, szitas paveikslas nu
trauktas isz eroplano, apie 
7,5C0 pėdu augszczio parodo 
New Yorko Manhattan Is
land, kur randasi vienoje 
vietoje daugiau plieno ir ge
ležies negu bet kur ant szio 

MCKEES ROCKS, PA. — 
Moteriszke Agnieszka Vukson 
pareikalavo ir gavo persisky
rimą, “divorsa” nuo savo vy
ro.

Ji teismui pasiaiszkino kad 
jai jau insipyko savo vyras ku
ris szventai seke ir pildė savo 
tėvo patarima, kad reikia savo 
paeziute gerai apmuszti ir ap
daužyti tris sykius in diena: 
priesz pusryczius, po pietų ir 
po vakarienei. Teismas nu
sprendė kad czia yra gana prie- 
žaseziu del “divorso.”

BIZNIERIAUS
BIZNIS

OMAHA, NEB. — Szeszios 
deszimts vieno metu amžiaus 
senute Mrs. Nonnie Anders 
Omaha mieste, turi maža res-1 
toracija, kuri ji sau vienu vie
na užlaiko.

Viena gražu ryta vienas bur-1 
lokas suvalgė pusryczius už 
septynios deszimtys penkis 
centus ir iszejo, neužsimokejes. 
Senute ponia Nonnie Anders 
pasiėmė revolveri ir pasivijus 
savo kostumeri, jam su tuo re
volveriu jam kauksztelejo in 
pakauszi, ir parsivilko ji atgal 
in savo restoracija ir paskui 
per telefoną paszauke polici- 
jantus.

svieto. Czia randasi daugiau 
negu 27 milijonai tonu plie
no ir geležies, dangoraižiuo
se, fabrikuose, namuose, til
tuose, uostuose ir kitose pa
statytuose namuose.

Mokslincziai sako kad tiek 
milijonu tonu plieno uždeng
tu dvideszimts dvi mylias, 
skersai ir iszilgai su devynių 
coliu storumo plieno ir gele
žies grindomis.

Viskas
Brangsta

WASHINGTON, D. C. —
Kai Kongresas panaikino vi
sus kasztu ir algų suvaržymus, 
tai visi džiaugėsi ir sake kad 
tuoj aus viskas bus po senovei.

“Saule” savo skaitytojus 
grasino ir net gazdino ir sake 
kad panaikinimas suvaržymu 
nebus darbo žmogeliui negerai! 
“Saule” taipgi sake, kad visi 
tie padidinimai, pakėlimai al
gų nebus darbininkui negerai.

Dabar matome kaip tos juo
dos pranaszystes iszsipildo. 
Dabar doleris beveik tiek ver
tas kiek pirmiau buvo kvote- 
ris.

Pragyvenimas pabrango 
apie penkios deszimta nuo- 
szimti. Reiszkia, dabar dvigu
bai tiek kasztuoja pragyventi. 
O nei vienas darbininkas dvi
gubai neuždirba. Kai kurie 
skaitytojai pyko ant “Saules” 
redakcijos kai redakcija sake 
kad darbininkas nieko *ero ne
gaus isz didesniu algų, kad di
desnes algos reiszkia tik tai 
kad viskas labiau pabrangs!

Dabar darbininkai jau mato 
kur jie stovi ir kaip j u kiszeniai 
tuszteja. Kiausziniai paszoko 
nuo 57b iki 70b už tuziną, beef 
szteikai dabar kasztuoja visa 
rubli ant svaro, lasziniai dabar 
ant svaro kasztuoja 85b ar dau-
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Anglij osDarbinin- 
ku Valdžia Nori 

Viską Valdyti
Amerikos Kariszkas Eroplanas 
Su 20 Žmonių Dingo Alaskpje; 
Automobiliai Vėl Pabrango; 
Anglijos Darbininku Valdžia 

Nori Kraszta Valdyti Kaip 
Karo Laiku

LONDONAS. — Anglijos Darbininku Vai-
I 

džia dabar praszo ir net reikalauja kad jai butu 
duotos tokios paczios teises viską valdyti ir 
tvarkyti, kaip buvo daroma karo laiku. (

S

Churchillis buvęs Anglijos Premjeras, Ta
rybos posėdyje labai žiauriai intarinejo visa ta 
Darbininku Valdžia, ir sake: “Kad ta valdžia 
dabar nori valdyti žmones, kaip diktatoriai ki
tuose krasztuose valdo!”

Premjeras Attlee su savo Darbininku Parti
jos valdžia sako: Kad Anglijos krasztas dabar 
tokiame paeziame pavojuje kaip buvo per ką
rą, kai Vokiecziai buvo prie pat rubežiaus. 
Anglijos visa pramone, biznis ir pragyveni
mas dabar yra pavojuje.

Milijonierius 
Ir Milijonai

Karo Kontraktai Ir 
Gražuoles

WASHINGTON, D. C. — 
Milijonieriaus Howard Hughes 
apie kuri yra tiek daug dabar 
raszoma, būdamas tik dvide
szimts metu jau buvo kelis sy
kius milijonierius. Savo milijo
nus jis susikrovė aliejaus biz
nyje ir Hollywood krutamuju 
paveikslu “Moving Pikczie- 
riu” biznyje.

Paskui, jis stojo in eroplanu 
bizni, ir pats isz jaunu dienu 
eroplanais lekioja. Keli metai 

Paskola, kuria Angiai gavo isz Amerikos,atgal jis apsiženijb bet paskui

Howard Hughes

gavo “divbrsa” ir dabar pats 
sau vienas gyvena. Bet, beveik 
kas vakaras jis nauja poniute, 
gražuole vaiszina.

Per kara szitas milijonierius 
gavo riebius kontraktus nuo 
valdžios pastatyti milžiniszkus 
eroplanus. Visas tas lermas 
sziandien yra už tai kad val
džia nori žinoti kur jis praki-
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turėjo Anglijos žmonėms užtekti per tris me
tus. Dabar, da metai nepraėjo, visi tie pasi
skolinti pinigai iszgaravo.

Churchillis sako kad Darbininku Valdžia 
tuos milijonus praszvilpe ir iszeikvojo. Jis 
toliau sako kad, valdžia reikalaudame tokiu 
teisiu, kurias tik diktatoriai turi, parodo kad 
valdžia ir valdininkai priėjo prie liepto galo ir 
dabar nori įstatymais ir gražiais žodžiais už
sitepti savo klaidos.

Anglijos Taryba nubalsavo 380 priesz 170 
priimti Darbininku Partijos patarima duoti val
džiai teises ir įgaliojimus, kurie yra teikiami 
vien tik karo ar pavojaus laiku. Reiszkia, Ta
ryba nepaklauso buvusio Premieriaus Chur- 
chillio. Bet visa taryba ir visi valdininkai da
bar susirūpino kad tiek daug balsu buvo priesz 

(Tasa Ant 4 Puslapio):
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! Praėjusi pavasari kviecziai 
buvo trys doleriai už buszeli, 
del iszvežimo in užsieni.

siręiszkej: “Ąmerįkiecziąi vy
nai. Asz nei vienu nepasitikie- 
eziau. Bet Amerikos moterėles 
yra labai geros ir isztikimęs, 
asz nesuprantu kaip jos gali 
apkėsti ir sugyventi su tokiais 

' vilkais vyrais. ’ ’

Pargryžo Isz Karo

New Jersey valstijoje trys
Valdžia sako kad ir dabar 

reikes ūkininkams daugiau 
mokėti, kad prikalbinus juos

ražbąininkai apvogė vienus na
mus. Kai jie jau reugesį iszeiti, 
jie labai mandagiai atsiprasze,

parduoti tuos kvieczius del už- 
sienio. Jeigu ne, tai vietoj mai
tinus badaujanczius, ūkininkai 
suszers tuos kvieczius 
liams.

pasiaiszkindami kad jie klaida 
padare; jie norėjo sųsiedus ap
vogti.

gyvu-

i
Californijos mieste 

devynių metu vaikas 
isz savo namu ir nuo savo tėvu 
įr nuvyko net in Reno miestą, 
NTevadbs valstijoje, kur visi 
musu įbagoeziai važiuoja gauti 
“divorsus.” Tas, devynių me
tu vaikutis pasiaiszkino polici
jai kad jis norėjo gauti “divor- 
sa” nuo savo “tėvu,” nes jis 
su jais negali sugyventi. Jam 
policija davė žinoti kad vien 
tik tėvai, o; ne vaikai ežia gali 
gauti ‘ ‘ divorsus! ’ ’
fe '■’■ . ■ ' • “

i Tame pacziame Californijos 
mieste vienas vaikas in szeszta 
pradines mokyklos skyrių atsi- 
nesze visą baksa saldainiu in 
mokykla ir visiems pradėjo da
linti, pasiaiszkindamas, kad 
•dabar jis yra brolis. Jis norėjo 
taip daryti kaip vyrai daro kai 
jie su pasididžiavimu cigarus 
iszdalina, už tai, kad jiems gi
mė vaikas.
k -------- ::--------

JJtah valstijoje visi seniai 
ibaliavuojo ir apvaikszcziojo se
ilių diena. Visos septynios de- 
iszimts metu amžiaus ar dau
giau poreles suko valcus ir 
linksminosi. Ju tarpe buvo vie
na porele kuri smarkiausiai su
kosi ir szoko; abudu buvo 
jvirsz szimto metu amžiaus.

vienas 
pabėgo

Kiti vagiai ar razbaininkai 
’apvogė net tris vietas kur vyru1 
drabužius, siutus valo, czysti- 

'na. Paskutinėje vietoje jie pa
liko visus drabužius kuriuos jie 
buvo pavogė isz pirmu dvieju 
vietų. Jie paliko maža laiszkėli 
pasiaiszkinctami kad tie pir
mieji keli siutai jiems nepati
ko.

Vienas žmogus parvažiavo 
namo ir, pavalgęs vakariene 
pasigedo savo automobiliaus. 
Jis to automobiliaus niekur ne
rado ir pranesze policijai. Pas
kui jis atsiminė kad jis savo 
kara paliko mieste. Jis polici
jai pasiaiszkino kad jis taip il
gai neturėjo naujo karo, kad 
jis visai pamirszo apie savo 
nauja kara ir ant buso parva
žiavo namo; palikdamas savo 
kara mieste.

Viena moteriszke patelefo
navo geležinkelio ofisą ir pa
klausė: “Ar koks traukinis isz- 
eina isz Nebraska valstijos tarp 
devynių ir deszimts valan- 
.dos?”

Kai patarnautojas paklausė 
jos: Kur ji nori važiuoti? Ji at
sake kad, ji nepaiso kur trau
kinys važiuoja, nes ji paliko 

isavo vyra ir nepaiso kur trau
kinys važiuoja, bile važiuoja.

Bostone asztuonias deszimts 
penkių metu vyras su savo asz- 
tuonias deszimts vienu metu 
.amžiaus žmona susipesze ir su- 
simusze taip labai kad jie buvo 
iiuvežti in' ligonine. Pesztynes 
iszkilo isz to, kad senis davė 
kitai moterei deszimts svaru 
cukraus kad jai pasigerinus.

A Vienas policijantas, eidamas 
vo sargybos pareigas in 

jWihite Plains, N. Y., kad vaka
ras' pasivogdavo kelis dvira- 
czius, nuo vaiku, kurie palikda
vo juos savo daržuose.

• •l •• ■
' Jaunimo dvasia gaji ir be ga
lo stipri, kaip parodo szitas in- 
vykis. Vienas vyrukas ta ryta 
kada jis turėjo apsiženyti, nu
puolė trepais ir koja iszsilauže. 
Jis tik pusvalandi pasivėlino 
del szĮiubo. Jis buvo in kriesla 
invežtas in bažnyczia del szliu- 
Ibp. Po szliubo jaunavedis buvo 
nuvežtas in ligonine, o nuotaka 
sau viena nuvažiavo in jiem
dviem surengta yeseile.

( Anglijos laivyno admirolas 
sako kad daug vyruku, kurie 
stoja in laivyną visai nežino 
įkas tas Kristus buvo ar yra, 
kad jie nieko apie tikėjimą ne
žino ir nesupranta. Daug ir niu

ksu žmonių nepažinsta Kristaus, 
nesupranta ka gyvenimas 
reiszkia. Jie, kaip ta moterele, 
kuri paliko savo vyra, važiuoja 
ir nepaiso kur jie važiuoja, ke
liauja.

Viena mokytoja in Kansas 
j valstija pamėtė savo mokyto
javimo darba pasiaiszkindama 

‘szitaip: “Kai mano draugu ir 
; draugiu anūkai jau ateina in 
'mokykla, tai jau laikas man 
imti vakacija ir pasitraukti isz 
darbo. Ji mokytojavo per ke
turios deszimts du metu.

Vienas, szimto ir trijų metu 
kavalierius nutarė liktis “sin- 

'geliu” už tai,. kad jis nerado 
sau tinkamos drauges savo me
dų, o jaunos moterėlės asztuo- 
nias deszimts penkių ar devy
nios deszimts metu amžiaus 
jam nepatinka.

Anglijoje, AVadderson mies
telyje, ugniagesiu, firemonu 

į yi^szįninkas nusivedė visus 
. ugniagesius in kliuba ar saldi

na jiems užpundyti už tai kad 
jie taip isztikimai darbavuosi. 
Kai jie viena ir kita stikleli isz- 
tusztino, ju namai ir ju trokas 
sudegė.

Viena panaite isz Anglijos, 
kuri isz|ekejo už Amerikieczio 
kareivio ir paskui ji paliko ir 
sugryžo in Anglija szitaip -isz-

———— -—---------------  .   - 1

Kita jauna marti kuri atva
žiavo isz Australijos in San 
Francisco pas savo vyra pasa
kė kad ji negali apkėsti savo 
vyro, kuris mėgsta valgyti lo
voje. Ji susipakavo savo krai
teli ir pargryžo in Australija 
be savo vyro.

Londone vienas neva-moks- 
linezius sako kad neužilgo bus 
galima per telefoną susiszne- 
keti su mirusiais. Jam ne tiek 
mokslo, kiek proto reikia.

Puosznus, didis ir greitas 
laivas “SS. Queen Mary,” 
per kara buvo variuojamas 
kaipo kariszkas prekybinis 
laivas. Jis veže kareivius in 
Europa ir parvežė sužeistuo
sius. Szitas laivas per kara, 
kai Vokiecziu povandeniniai 
laivai “submarinai” tykojo 
visur ir lauke laivu kad juos 
paskandinti, plauke skersai 
mares in Europa ir atgal be 
jokiu kariszku laivu sargy
bos. Jis taip greitai plauke 
kad nei jokis Vokiecziu lai
vas nespėjo jam kelia pasto
ti ar ji pasivyti.

Dabar szitas “SS Queen 
Mary” laivas parvažiavo isz 
karo ir vėl tapo puikiu ir 
puoszniu keliautojams laivu. 
Jis dabar plaukia tarp 
Southampton ir New York. 
Jis sveria 81,235 tonu.

“CARE” SIUS MILTU, 
TAUKU SIUNTINIUS 
PADĖTI EUROPA 
“KOVOJE DEL DUO

NOS” ■
NEW YORK. — “CARE” 

sziandien inteike amerikib- 
cziams naujos (amunicijos grei
tai ir tiesioginiai atakuoti Eu
ropos didžiausia priesza — ba- 
da, jos nauju siuntiniu isz 25 
svaru miltu ir 10 svaru tauku.

Pirma karta nuo insteigimo 
“CARE,” nepelninga, valdžios 
užgirta organizacija, siūlo 
siuntinius, kurie susideda isz 
to, kuris yra neiszpasiakytai 
reikalingas milijonams szeimy- 
nu užsienyje. Kitas svarbus da
lykas yra, kad szie nauji siun
tiniai kainuoja tik po $4.00. Vi
si kiti “CARE” siuntiniai, 
kartu su dviejais naujais siun
tiniais, naminiu drobiniu ir 
mezgamos vilnos siuntiniai, 
kainuoja po $10.

“Taip darome atsakyti žmo
nes visoje szalyje, kurie nori 
padėti milijonus Europos szei- 
mynu kuriuos dabar grasina 
gyvasties arba mirties kova del 
duonos,” sako Paul Comly 
French, “CARE” direktorius.

Žmones, szalyse, kurias ap
tarnaus “CARE,” gales patys 
savo namuose pagaminti duo
na, kurios beveik nėra karo- 
sunaikintose szalyse. Potviniai 
kaikuriose vietose ir sausra ki
tose sunaikino pavasarinius ja
vus ir nėr vilties kad padėtis 
pagerės. ’

Yra rimtas trukumas riebu
mu, ir “CARE” tauku siunti
nis yra neiszpasakytai reika
lingas. Paskiausias raportas 
UNRRA’os, kuri sustojo veikti 
Birželio (June) 30 d., aiszkiai 
parode, kad sekamais mene
siais, ir ypacz sekama žiema, 
Europos žmones daugiau nu
kentės, negu kada nors nuo ka
ro pabaigos. Kiti raportai pra- 
naszauja bada Airijaj, ir la

bai sunkius laikus Tlolfehdijbj, 
Austrijoj, Lenkijoj, Vengrijoj 
ir Graikijoj.

Miltu ir tauku siuntiniai ne
bus siuneziami in Suomija, kur 
jie netaip reikalingi, pagal 
Suomijos valdžios. Britanija 
pranesza, kad jai miltai nerei
kalingi, bet taukai labai pagei
daujami. Abiejos szalys gaus 
kitus CAKE siuntinius.

Du nauji siuntiniai parūpins 
Europos szeimynas su reikme
nims, kuriu daug yra Amerike, 
bet visiszkai nėr užsienyje. 
Drobiniu siuntinis turi 2 stip
rias balto audeklio paklodes, 2 
stiprius balto audeklio priegal
vio' užvalkalus, viena dideli 
turkiszka abrusa, 2 abruselius 
virtuvėj, viena veidui turkisz
ka mazgotele ir du gabalėlius 
muilo.

Mezgamos vilnos siuntines 
susideda isz dvieju % svaro 
100% siulu ir mezgimo inrąn- 
kiu. Isz medžiagos galima pa- 

' gaminti tris vidutinio didumo 
augusiems “sweaters;” 3 po
ras pirsztiniu ir kojiniu; 3 kak
lui skepetaites ir 3 kepuraites. 
Jeigu medžiaga vartojama vai
kams, galima pagaminti 5 
“sweaters;” 5 poras kojiniu ir 
pirsztiniu; 5 kaklo skepetaites 
ir 5 kepuraites.

“CARE” garantuoja prista
tymą sziu, ir visu kitu siunti
niu, medvilnes, vilnos, Manke
tu, maisto, kūdikiu maisto ir 
kūdikiu kraiteliu, asmenams 
arba grupėms Austrijoj, Belgi
joj, Czekoslovakijoj, Suomijoj, 
Francijoj, Did; Britanijoj 
(Scotland, Wales ir Northern 
Ireland), Graikijoj, Vengrijoj, 
Italijoj, Hollandijoj, Lenkijoj, 
Rumunijoj, Vokietijoj (Ameri- 
kiecziu, Britu ir Francuzu vie
tose ir visame Berline) ir Airi
joj.

Užsakymus pasiųskite “CA
RE,” 50 Broad Street, New 
York 4, N. Y.

labiau bet pažiurėjas kad jau 
daugiau neprideda pasienio pi
nigus pažiurėjo in altorių ir 
tarė:

— Tai tu mano Dieve, kokis 
asz durnas, asz priesz tave kaip 
daug kartu nusidedu, o tu man 
vis dovanoji, o asz ne noriu do
vanoti tau to vieno rublio. Die
ve mano, tu man dovanoji vi
sus griekus, asz tau dovanoju 
ta viena rubli.

Paemes pinigus greitai begu 
isz bažnyczios, o kunigas bėg
damas paskui roke:

— Kur tu neszi tuos pini
gus? Tai mano!

Žmogus ne neatsižiurejo in 
užpakali tiktai iszdume lau
kan.

Kunigui buvo labai gaila pi
nigu, eme ir apskundė už pini
gus ta žmogeli, o sudžia klausė:

— Už ka tu ta žmogų skan
di ?

Kunigas apsakė visa atsiti
kima, sudžia nusijuokęs tarė:

— Tu kunigėli padėjai pini
gus, o tas žmogelis prasze Die
vo, tai tu turi pinigus palikti, 
o tas žmogelis tegul dabar pas 
Dieva praszo jum sveikatos.

Tai taip ir biednas žmogelis 
pastojo turtingu. Praszykite 
ko norite pas Dieva, o Jis ne
atsakys.

DIEVAS ISZPILDE 
I5IEDNO ' • •

ŽMOGELIO NORA
I t? ’ f.

VIENAS žmogus gyveno sau 
vidutinei, bet niekados 

.pinigu neturėdavo, kad ir kada 
užsidirbdavo, tai tuojaus velei 
praleisdavo ir pasilikdavo be 
pinigu. Bet matydama kad jau 
.ir amžių reikės užbaigti taip 
begyvendamas, mąnstina ka 
reikia daryti kad tik tai pinigu 
turėtu.

Sumansti Dievo melsti, kad 
Devas duotu jam nors szimta 
rubliu. Kas rytas anksti eida
vo in bažnyczia ir meldėsi, kal
bėdamas: Kad Dievas duotu 
szimta rubilu tai jau butu gerai 
gyventi, 'bet jeigu butu viena? 
rublis mažiau tai jis neimtu.

Viena karta jau visi žmones 
iszejo isz bažnyczios, tiktai tas 
žmogelis da likosi, ir tuom 
kart kunigas pasislėpė bažny- 
czioje kad iszgirsti ka tas žmo
gelis kas ryta taip labai mel
džiasi ir iszgirdo kad Dievo 
praszo szimto rubliu ir jeigu 
nors vienas rublis bus mažiau 
tai jis ne ims tu pinigu. Kuni
gas norėdamas pažiūrėti ka tas 
žmogelis darys, padėjo ant al
toriaus 99 rublius ir žiuri.

Žmogelis besimelsdamas pa
mate pinigus, tuojaus priejas 
pradėjo skaityti, bet surokaves 
žiuri kad ne yra szimto rubliu, 
padėjo pinigus ir da labiau 
pradėjo melstis, bet pasimel
dęs velei skaito ir tiktai tiek 
randa, meldėsi vis kas kartas

NEDORĖLIAI
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Ilgai da sėdėjo toj kamaroj, 
abudu seni prieteliai, bet su 
aszaromi turėjo persiskirti.

Kaime kas kartas pradėjo 
garsiau kalbėti apie nedorumą 
Grigoriu, pradėjo jiem grūmo
ti netiktai su piktumu Dievo, 
bet ir sudu žmonių, paskui su 
priszneka Valento pradėjo 
maustyti kaip pataisyti nelai
me.

Baltras palipydami nors 
pas katra ir tenais užlaikyti 
kasztu viso kaimo.

Kada apie tai pradėjo stora- 
votis, pasklydo po kaima baisi 
naujiena, kad senis Baltrus nu

mirė, rado ji pasikorusi toj ka
maroj su skepeta vietoj virves, 
katras inkales in balki.

— Kūnas jo da buvo no- 
atszales, vienok per vėlai no
rėta jam sugražinti jo gyvas
tį. Nnmiie. Kaime neikus ki
taip nemanstino, nes ne kas 
kitas tiktai vargas pastūmė se
ni jirie atėmimo sau gyvasties, 
todėl vardas Marijonos ir Gri
gorians bego isz lupu in lupas, 
apdengti baisiai panieka, visi 
siuntė prakeikimus ant juju 
gaivu, o nekurie pasakoja, kad 
senis Baltrus me pats pasiko
rė, bet sūnūs ji užmuszes pa
korė, norėdamas atversti nuo 
žmonių akiu savo baisu dar
ba. Kaime pradėjo apie tai la
biau kalbėti ir atsirado tokia 
moteriszke kuri mate Grigą 
iszeinanti isz (os’ kamaros ta
me laike kada Baltrus galėjo 
pasikarti.

Kas tada pažiurėjo ant Gri
go, tai užtemino kad buvo la
bai nubalęs ir pats bėgiojo kaip 
beprotis, kaip pražuvėlis. Taip 
pat klausta ir Jonuko kaip bu
vo, ka mate, vaikiukas pasakė 
taiji pat, kai]) pasakojo sena 
moteriszke, kad mate tęva isz
einanti isz kamaros. Grigoriu 
suaresztavojo ir nugabeno in 
kalėjimą. Isz pražiu gynėsi kad 
visai nebuvo kamaroj, vienok 
paskui prisipažino kad buvo 
kamaroj, bet, pamatęs tęva ka
banti, pabėgo.

— Ko ten ejei? Ir ka darei ? 
Užklausė sudžia.

Nubalęs, nusigandęs Grigas 
ant visu klausymu atsake: Ne
žinau: Ne galiu pasakyti! Ak, 
mano brangus tėvas, jie, mano 
brangus vaikai!

— Kada inejai kur buvo ta
vo tėvas ? Ar kabojo ant tos vi
nies ?

— Taip, nes, pratarė po va
landai taip kad adgaves protą, 
mosuodamas su kojoms sudavė 
man in galva, sztai ežia, tėvas 
mosuodamas su kojoms man 
sudavė.

— Ir ne atrisz'ai jo? Nesi- 
storojai sugražinti jam gyvas-

Amerikos Prezidentas Ir Jo Motina

Mrs. Martha Ellen Tru
man, 94 metu amžiaus, Ame
rikos Prezidento motina at
siskyrė su sziuo pasauliu ir 
buvo labai tykiai ir kukliai 
paszarvuota savo namuose ir 
palaidota be jokios parodos 
ar be jokiu iszkilmiu. Ji taip 
norėjo. Prezidento motina 
iszsisuko klubą ana Vasario 
(Feb.) menesi ir nuo to laiko 
nesveikavo.

Kelios dienos priesz jos

mirti jos sūnūs Prezidentas 
Trumanas su ercplanu nu
skrido jos aplankyti. Ji tada 
iszrode jau sveikesne ir Pre
zidentas pabuvęs kelias die
nas sugryžo in savo darba. 
Kai vėl atėjo žinios kad jo 
motina jau mirszta jis vėl su 
eroplanu iszskrido in Grand
view, Mo., pas savo motinėlė, 
bet szita syki jau nesuspėjo. 
Jis atskridęs jau rado savo 
plotina mirusia.

ti, gelbėti ji? Kodėl to ne pa
darei, kodėl? Užriko perpy
kęs sudžia.

— Ne žinau! Ne galiu at
sakyti, mano tėvas, nežinau!

— Tai tu užmuszei! Grei
tai suriko sudžia! Pirmiau 
ji pasmaugei, paskui ji pakerei 
kad visi manytu jog jisai pats 
sau atėmė gyvastį. Manytu.

—- Ne. Nepadariau to, pri
siekiu, ne užmusziau jo!

— Bet kodėl jo negelbejai? 
Kad butum paleidęs, mažam1 
butu gyvas. Mažam da ir buvo 
gyvas kai]) buvai inejas in ka
mara. Kad nenorėjai jo smer- 
ties, kodėl to visko nepadarei, 
atsakykie, nes kitaip tai liep
siu inmesti tave in kalini.

— Bijojau tėvo, asz bijo
jau, žmones butu pasakė kad 
asz užmusziau, asz ne užmu
sziau, asz tiktai bijojau.

—- Ko ? Ar matymu smer- 
ties?

— Ach! Ne! Ne! Aaz tiktai • 
bijojau, kad mane kas ne pa
matytu jo stuboje ir nepasa
kytu kad asz užmusziau!

— Ir del to pavelijai jam 
numirti? Kaip-gi galėjai mau
styti kad ant tavos, sunaus, 
kalbės kad tu užmuszai tęva?

— O, ponas sudžia, mes del 
tėvo buvome labai niekai — ir 
pradėjo graudžiai verkti, o- 
puolės ant žemes, gulėjo kaip 
negyvas.

Tame laike atnesze laiszka 
rasta pastale tėvo, kuriame 
buvo paraszyta kad jisai pats 
sumanstino atimti sau gyvasti: 
Tas laiszkas parode nekaltybe 
Grigo, sudžia Grigą paleido, o 
leisdamas tarė:

Ne tu užmuszei tęva, bet ma
žam esi priežastimi jo smer- 
ties.

Grigas buvo paleistas ant 
valnystos, bet duszia jo nieka
dos neapturejo jos, nes iki pa
baigai savo amžiaus pasiliko 
beproeziu. Nelaiminga Grigą 
nuvožė in ligonbuti beproeziu 
o Marijona pasiliko kaime. 
Sanžine grauže ir jos duszia, o 
prie to da žmones rodydami 
kalbėjo, jog isz priežasties Bal
trus atėmė sau gyvasti. Mari
jona tankiai vaikszcziojo in 
bažnyczia ir meldėsi, bet kaip 
jos maldos likosi iszklausytos, 
tai žinoma vien tiktai Dievui.

In metus laiko, Grigas nu
mirė ligonbutyje, trumpame 
laike ir Marijona nuėjo jo pė
doms, pasilikę vaikeliai iszsi- 
skirste po visa svietą. Vienai 
tiktai Jonuką už gera szirdi 
del nebaszninko Baltraus, pa
ėmė Valentas ir da kelis me
tus augino. Ir apie pereitus lai
kus dieduko jam tankiai pasa
kojo.. Jonukas kad ir ne gavo 
nieko nuo savo tėvuko, bet 
sziandien jau dasigriebe pusė
tino turtelio ir gražiai gyvena.

Matomai ėjo pėdomis savo 
dieduko.

— GALAS —
Ji <

ISTORIJEapie nB ■“ 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in viršau iszkils, Kaip ui- 
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
džmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzukijoa, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<. 
Saule Pub. Co., Mahanoy Citjį
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g'ET jeigu taip sūneli, tai jau 
ir užraszysiu viską.

— Bet turi būti reikia per 
rejenta, tarė Marijona.

— Ba del naezelninko reiktu 
paduoti, urediszkai. Tegul ma
to kad Grigas yra valdytoju, 
tai ir vaitavima jam greicziau 
atiduos. Iszrankos jau už san- 
vaites.

— Kad taip, tai ir gerai.
Po tarn in kelias dienas- visa 

szeimyna Perzono nuvažiavo 
in miesteli pas rejenta. Czio- 
nais senelis, pasakė, kad pave
da del sunaus visa savo gerybe 
iszreikszdamfas visotiszka už
laikymą iki smereziui ir du 
szimtu rubliu pinigais. Advo
katas pažiurėjo in Baltru, pas
kui in jaunuosius, o matyda
mas kad pirmininkauja Mari
jona, o ne Grigorius, paklausė 
senuko.

— Ar-gi gerai pamanstino- 
te, doras gaspadoriau?

Baltramiejus tylėjo ir mato
ma buvo, kad gaila persiskirt 
su tuom, ant ko dirbo visa aiii- 
ži.

v — Pamanstykite seneli ge
rai, tare vela advokatas.

Grigorius tylėjo. Ne galėjo 
jisai su tokiu drąsumu prieiti 
prie savo tėvo, kaip būdavo ku- 
dikiszkuose metuose. Nedryso 
už tai, kad padėjo savo pa
ežiai meluoti, o melavo, kad 
jam buvo paliepta.

Sanžine jam iszmetinejo, 
sznabždedama: Ar-gi tai taip 
užmoki savo gimdytojui? O 
kur-gi dingo tie laikai kada bu
vai smagus ir ramus duszioja 
kada tave joki ergeliai ne kan
kino?

Grigas būdamas nuo mažu
mes dorai užaugintas nuo ma
žumes in jo jauna szirdi in- 
kvepineta dorybe ir noras prie 
darbo, ne rykszte privertė tik
tai paveizda tėvo ir isziauges 
pasiliko panasziu tuos ypaty
bėms in savo tęva.

Dabar vienok nors ne žinojo 
kas bus toliau, jaute graužimą 
graižines isz priežasties jog ne 
pasakė tėvui kad apie vaitysta 
ne jis pats ne kas kitas ne ne- 
mianstijo.

Marijona pamaezius vyro su
sikrimtimą ir neramybe, būda
ma gudri tuojaus suprato kad 
viską galima pagadinti dabar, 
dabar kada viskas prigulėjo 
jam tiktai nuo pasiraszymo ant 
sutaisyto akto. Tai-gi ir tarė!

— Del Dievo, ponas advo
kate, ar ponas papaikai jog mes 
savo tęva in čzionais priversti
nai atgabenome, pats jisai isz- 
sižada ukes ir paveda visus sa
vo turtus sūnūs, nes pats tik
tai Grigas vaitu būti ne gali 
reikalais ukystes. Ant galo, ta
rė patylomis idant Senas Bal
trus ne girdėtu. Pats atėjo, po
ne advokate, ta viską daro del 
sunaus, ar ne teisybe tėvuk?

Baltramiejus pakele galva 
auksztyn, o kada advokatas pa
siklausė, ar jau gerai susimans- 
tijo, atsake trumpai:

p.,, —Jau pone advokate.
Turiu da pridėti, tarė advo

katas, kad pagal tiesa visokia 
dovana gali būti atimta, jeigu 
apturejanti neiszpildys sutar
ties, arba skriaus savo gerade- 
ja. Suprantate gerai Perzona? 
Taip-gi ir jus jaunieji.

— Suprantame, pasakė, o 
Marijona pritarė:

— Tegul ponas advokatas

nesibijo ta tiesma prie mus ne 
priklauso.

Aktas buvo paraszytas, kad 
Baltrus isz valdytojaus pasto
jo. liuoenininku savo vaiku. 
Vienok nesigailėjo Baltramie
jus, nes kada sugryžo namo 
Marijona kuogeriausia apsiei
davo su juom, o kada atėjo lai
kas iszmokescziu pinigu, Mari
jona atidavė viską. Viskas ėjo 
gerai net ir javai ta meta užde
rėjo labiau. Antra ir treczia 
meta jau ne buvo toki uždere- 
jimai ant lauku; pirmiausia 
kirmėlės iszkirto, o paskui per 
valyma javu lietus supude. Del 
tos priežasties antram mete 
Marijona prasze tėvuko kad su 
iszmokescziu palauktu da iki 
kitam metui. Bet kada ir an
tram buvo tokis uždėrejimas, 
Marijona iszreikalavo kad le
vas numažintu iszmokesti, kat
ra buvo apsiėmęs.

Perėjo keli metai nuo to lai
ko kada Baltramiejus pavede 
vaikams visa savo turtą, bet 
nuo to laiko ir gyvenimas jo 
pradėjo pasiniekinti. Ne atbojo 
vienok ant to rodydavosi jam 
kad ir jisai gaspadorautu ki
taip ne butu, o smagumos ge
resnes ne turėjo beveik, kada ir 
pati jo da buvo gyva. Toki jau 
turėjo būda senas Baltramie
jus kada nevet niekame maty
davo daug gero, o sziandien la
biau jautėsi laimingu, kad ga
lėjo bovintis su anūkais.

Viena diena, senas draugas 
Baltramiejaus atėjo ji atlanky
ti, o žinodamas senei kur jo 
kambarys užlipęs ant trepu pa- 
barszkino in duris. Atidarė jas 
koksai svetimas žmogus.

— Atėjau pas Baltramiejų, 
lare ateivis.

— Ne gyvena jau čzionais, 
atsake nepažinstamas, nuo Szv. 
Martyno, persikėle čzionais 
szale, o' asz pasamdžiau ta stu- 
ba.

— Pasamdete prieteliau? 
Tai turi būti nuo jo ?

— Ne nuo Marijos.
Draugas seno Perzono, Va

lentas pakraipė su galva ir įli
ejo in parodyta kambarėli, in 
katra ineidavo isz užpakalio. 
Čzionais buvo tamsu, ne czysta 
ir prirukia, lova ne buvo už
klota dailia kaldra, bet biatiriu 
skarmalu, o Baltrus sėdėjo ant 
kėdės apsivilkės su sena iszne- 
sziota jeke, sėdėdamas žarstė 
deganezias anglis.

— Kas tai, Baltramiejau ap
simainėte tamsia ankszta ka
mara, in vieta didelio dailaus 
kambario.

Senukas patylejas valandėlė 
tarė:

— Marijona kalbėjo kad 
man čzionais bus szileziau!

— Kaip tai szileziau ? Ana 
stuba iszeina in pietus yra sau
sa, bus ir szilta tiktai reikia 
kurti.

— Taip, bet labai didele, 
reiktu daug malku ant apszil- 
dymo.

— Marijona gali nupirkti 
malku!

Malkos brangios szimet, 
atsiduso senukas.

— Kur-gi jusu szepa, kamo- 
da ir kiti daigtai?

— Szepa paėmė Marijona, 
in savo kambari, kornode ati
daviau anūkam, ne reikalingi 
jau man!

— Ar-gi geri del jus Marijo
na? Grigorius?

— Geri, labai geri.

Senukas matyti buvo, kad 
nenorėjo daug kalbėti apie ta 
kas jam skaudėjo nenorėdamas 
apkalbėti vaikus.

Susiedas vienok pamatęs, tai 
paemes už rankos tarė:

— Jus Baltramiejau ka nors 
šlepete, ne norite pasakyti man 
to ka jaueziate, turi būti neuž- 
sitikite manim, nors priesz ma
ne ne yra ka slopti; bet ’ jeigu 
kada jums dasipyks ateikite 
pasiskusti tada bus jums leng
viau, asz jusu slapto ne iszduo- 
siu ba suvienyto j ■ kalboj už 
mirszti ta ka skauda. Nesibijo
kite manes!

Vienok ta diena Baltramie
jus užnesze kalba apie ka kita 
iszsitardamas apie savo vargus 
sopulius ir susikrimtimą.

Po keliu dienu vienok atėjo 
Baltrus pas Valentą; praszyda- 
mas pagelbos.

— Asz slėpiau priesz jus, ta
re permainytu balsu nuo skaus
mo, ji tai yra Marijona mano 
daiktus pardavė, isznaikino. 
Vienok bueziau nekentėjas, 
kaip nukesdavau viską, bet to, 
ka vakar pasakė, o jisai Grigas 
pavelijo pasakyti, nenukesiu.

— Bet ka-gi jums pasako, 
mano Baltramiejau ?

— Del meiles Dievo, sunku! 
Ir vereziau ne sakysiu, paiši
nant ant jo. Sakote idant atei- 
czia kaip busiu susikrimtęs, tai 
ir atėjau mano Valentai.

— Matau jau seneli, kad pas 
jus beda; tiktai ne drysau pra
dėti nežinodamas kaip ir kodėl 
tarpe jusu yra negerai. Pasa- 
kykite-gi dabar ne slėpdami, 
asz paklausysiu, pasigailėsiu, 
ir jeigu bus galima duosiu ro
dą.

Vyras turi būti vyru 
visados, 

Galva del savo paezios, 
Jeigu prie jos daug 

tupinės, 
Tai gero gyvenimo 

neturės, 
Daug yra tokiu bobų, 
Kurios yra geros del 

savo vyru, 
Bet daug tokiu 'atsiranda,

Kurios ant savo vyru 
visaip iszranda.

Taip su vyrais nedarytu, 
Jeigu apszvieta turėtu.

Iszmintinga motore padaro 
vyra gera, 

Bet nieksza nuvaro in 
pekla, 

Da ji visaip apkalba, 
Per visa gyvenimą turi 

balda.
Juk asz kitados vyra 

turėjau,
Ir asz giedot nemokėjau, 

Ir pati pripažinau,
Kad ji isz svieto iszkrimtau, 

Mat, sziandien kokis 
mano gyvenimas, 

Kankina mane didelis 
vargas, 

Dabar turiu po visur 
trankytis, 

Nei sziaip, nei taip 
maitytis,

Buvo laikai, kada kitiems 
duodavos patarimą, bet szian
dien Mano Dieve, susimaisze 
galva, nes pats sau ne galiu 
duoti pagelbos. O, dabar Mari
jona nei gero, nei pinigu ne
duoda katrie priguli, pagal su
tarti pas rejanta, daigius mano 
pardavė, bet matau kada troti- 
jo labai pirklystejė, katra veda 
su Žydais, o gaspadorystes ne 
žiuri!

Valentas nuliūdo, o kada 
Baltramiejus nustojo kai be jas, 
szluostydamas aszaras jisai 
taip pat manstino pakol ant jo 
žilu usu net nukrito kelios asza- 
ros.

Užsimanstes po valandeliai 
tarė: ! ■

— Nuo kokio laiko negavo
te prigulineziu pinigu?

— Nuo metu ir 9 menesiu.
— Ar pasikvitavojote už ta 

laika?
— Ne pasikvitavojau.
— Hm, kad taip, tai eikite, 

apsiredykite ir važiuosime pas 
rejenta!

— Ko-gi ten važiuosime?
— Atsimenu kaip sake re- 

jentas, kad galima atimti jusu 
dovana, jeigu juodu sutarties 
būdamas senu ne gali rūpintis 
ne iszpildo arba pradėtu jus 
skriausti. Del to, važiuosime 
pas rejenta. Visa jusu nelaime 
kad davetes prisikalbint ant 
atidavimo turtu. Kad da turė
tumėte kitaip su jumis apsiei
tu!

— Užrasziau kad Grigorius 
galėtu būti vaitu, bet jo ne isz- 
rinko.

— Kad ir ne ketino iszrink- 
ti, tas tiktai buvo Marijonos 
iszgalvota.

Su tokia geruma', 
Tai sziandien kitaip 

gyventu.
# * #

Jeigu vyras su'paczia 
gražiai sugyvena, 

Laimes kitokios nereikia, 
Priek tam, jeigu abudu 

paezedus, 
Tai laimingi ir turtingi 

bus, 
Geresnes laimes negalima 

reikalaut.
Pažinojau viena szeimynele, 

Kuri buvo labai 
davadna porele, 

Turi savo namelius, 
Ir keletą vaikelius, 

Taipgi pinigėliu, 
Ir yra gūodotLnuo 

kaimynu, 
Stubele savo gražiai 

apžiūri, 
Tokiu szeimyneliu kad 

daugiau butu, 
Tai sziandien Lietuviai 

kitaip gyventu.
* * *

Jeigu norite savo dukreles 
gerai užaugyt, 

KeSkia pripratint jais 
skaityt, 

Kad apsiszviest, 
Po tam prie darbo 

pratini, 
Valgi virt, 

Sziek tiek siūti, 
Bet sziandien 

suvis kitaip, 
Auga nei sziaip, 

Nei taip, 
Ne viena nuo tėvu 

pabėgo, 
Ar tai ne maža rūpestis 

ir gieda ?
Iszbegus kur ten 

trankosi, 
Ant galo sugryžta 

pas tėvus, 
Bet jau sveikatos 

netekus.

In valanda laiko jau abudu 
draugai buvo kancelarijoj pas 
rejenta.

— Bet ka-gi senas Perzona 
pasakysite man gero, užklausė 
rejentas. Tik kaip ir sublogot.e, 
pageltote pribukote prie žemes.

— Senatve, senatve, ponas 
rejentas.

— O senuk, ar ne yra ten ko 
kito?

— Turi būti taip. Szventi 
buvo pono žodžiai, tarė Valen
tas, ir papasakojo viską kaip 
buvo ir prasze pamokinimb.

— Mano rodą yra, . rare! re
jentas, atsižadėkite skundymo 
Baltramiejaus, ba užpykysite 
marezia, tai gali jis visai iszva- 
ryti isz namu!

— Tas taip, tarė Valentą, 
jog namas yra jos locnastis, 
bet gyvenimą Baltramiejus pa
vede pagal sutarti ir jeigu su
tarties ne iszpildo, gyvenimą 
galima atimti atgal!

Galima atimti in sanvaite ar
ba in dvi po dovanas, atsake re
jentas, bet sziandien Baltra
miejus, kad ir'atims neturės jo 
kios naudos, ba Marijona su 
pavelymu vyro, apskolino dau
giau kaip vertas!

— Baltramiejus iszklause ta 
viską ramiai ir kantriai; bet 
szirdis jo susispaudė isz didelio 
gailesezio, atisedo ant suolo 
kancelerijoj, o galva atrėmė in 
lazda.

— Nelaime tai baisi, tarė 
Valentas!

— Beda, mano mieli o, del 
Baltraus ne yra kitokios pagel
bos kaip tiktai turi kantriai 
viską nukęsti. Kalbėjau tuom 
kart, kada d'a buvo laikas; “ap
svarstyk gerai,” sergėjau Bal
tru, bet ne klausė.

Bloga sziandien nepataisysi
me, vienok pataisyti galima 
but, bet kaszto ir užsiėmimo 
daug, reiketu su skolininkais 
tiesintis.

— Iszejo nuo rejento labai 
nuliude, dabar Valentą ne ker- 
szino Marijonai, bet žadino 
Baltrus kad butu kantrus. Nuo 
tos dienos buvo da kantresnis, 
kaip pirma, bet tuom likimu sa
vo nepataise, ba su kožna die
na gyvenimas pasiblogejo, ba 
turėjo dirbti kaip isz jaunu die
nu neszti malkas isz girios, 
kirsti jaises, neszti vandeni ir 
taip toliau.

Tuom laik ir Grigoriu gyve
nimas ne geriau ėjo kasdiena, 
nes skolininkai pradėjo kasdie
na labiau reikalauti atidavimo 
skolų ir procentu. Marijona ne 
turėdama su kuom 'atiduoti 
skolas, labai pykdavo, iszlieda- 
ma savo piktumą 'ant beginklio 
senuko; Grigoriui ir tas viskas 
ant gero neiszejo, nes pradėjo 
gerti norėdamas užmirszti sko
las, paskui sirgdavo ir turėda
vo klausyti paezios iszmetine- 
jimu.

Grigorius turėjo rūpintis, ba 
gaspadoris valdyti ne mokėjo, 
o per tai ne tik ne galėjo iszmo- 
keti skolas, bet jos augdavo 
kaip ant mielių. In metus po 

' tam turėjo parduoti gyvenimą, 
pasiliko stuba, sodas ir avilį su 
bitėm, bet to buvo mažiai per tai 
turėjo kęsti baisu varga ant 
katro tūrėjo žiūrėti senas ne
laimingas Baltrus.

Trumpame laike pradėjo tę
va nekęsti, o Marijona žiurėjo 
ant senuko kaip ant kokio žvė
ries.

— Už jusu užlaikyma gale- 
cziau sau arba vaikams ka nu
pirkti, niurnėdavo ne karta pa
duodama tėvui szaukszta pras
to valgio.

Szirdyje savo vadindavo ji 

vagiu, tinginiu ir t.t., ne atmin
dama kad isztrotijo jo gyveni
mo.

Kad senukas ir sąsikrimsda- 
vo labai, bet nukąsdavo, viską 
nukente ir tuos iszgirdes žo
džius. Ar ilgai da busi gyvas 
diede ? Tiktai anūkas Jonukas 
priduodavo jam linksmybes, 
nes bovidavosi. pas ji bueziuo- 
damas kelius, rankas ir veidą.

Klebonas dasigirdes apie 
bloga užlaikyma s'avo Baltraus 
iszsirenge karta in stuba Grigo 
riaus prisakyt jauniem idant 
pataisytu buvimu doram senu
kui. Grigorius sugėdintas isz- 
metinejimais kunigo suniurnė
jo keletą žodžiu ant savo iszsi- 
teisinimo užklausė:

— Tai teve, skundetesi ant 
manes? Ar-gi asz apsieinu su 
jums blogai?

— Apie tave ne kalbu! At
sake Baltrus.

— Tai jau mane skundžiai!! 
Paszaūke Marijona, niekados 
nuo jus to nesitikėjau. Teisybe 
kaip kada užrinku bet esmių 
labai gerai ir labai jus myliu 
per tai niekados jum krividos 
ne darau ir daryti niekados nie
kam ne duoezia. Tegul klebo
nas tam visam ne tiki ka tėvas 
kalba senas ta niurna ir blevyz
goja. Perpraszau, kunigo, tas 
viskas paėjo nuo sermėgos. Ne 
turėjau laiko nupirkti naujos 
ba ta jau susinesziojo; bet pri
siekiu kad szitose dienose nu
pirksiu nauja, ar ant to sutin
kate, teisybe. Na tai paglamo- 
nekite mane tėvai, ir ta kal
bant pradėjo bueziuoti rankas 
tėvo, o senukas Su aszarom gai 
lesczio akyse priėmė tuos Ju- 
dosiszkus pabueziavimus, bet 
ir ka-gi galėjo daryti ?

Tokiame dalyke ir kunigas 
būdamas svetimas negalėjo dą- 
siprast niekingumą Marijonos.

In pora dienu po atsilanky
mui kleboniaus atėjo Valentas 
vela atlankyti savo nelaiminga 
prieteliu. Buvo tai rytas. Gri
gorius buvo iszejas in lauka, 
Marijona taip pat iszejo su

Skautas Su Ilgomis
Kasomis

Skautas Earl Old Person, 
Indijonas isz Blackfoot, 
Montana, laukia prie laivo, 
kuris ji su kitais Amerikos 
Skautas nuvesz in Maisson, 
Francuzija. Sziais metais 
Francuzijoje yra laikomas 
pasaulinis Skautu seimas. In 
szita seimą vaikai Skautai 
suvažiuoja isz visu pasaulio 
krasztu.

Isz Amerikos vaikai Skau
tai yra iszrinkti ir paskirti 
isz visu valstijų važiuoti in 
ta vaiku Skautu seimą: t

— Kur diedukas? Užklausė 
Valentas. ...

— Tenai kamaroj, atsake 
vaikiukas rodydamas su pirsz- 
tu ant pristatytos prie stubos 
ne tai kielele, ne tai kamara in 
katra vede mažos durys visos 
skylėtos. Valentas ne užtiko 
čzionais jokiu daigiu tiktai 
viena maža suoleli ant katro >• " ‘ inudriskęs, nusiskarmalaves ir 
baisiai iszrodantis sėdėjo ver
kiantis Baltrus.

Pamatęs Valentą paszoko 
nuo suolo ir tykiu balsu kiek 
per aszaras galėjo tarė:

— Žiurekie prieteliau, in ka 
mane pavertei Žiurekie! Žiu
rekie, tos keturios nenutaszV- 
tos lentos, tai yra mano lova!..

— Kas tai? Užklausė Valen
tą, rodydamas ant lentų gulin- 
cziu sziaudus kas ežia yra, kad 
taip miežiniu smirda?

— Tai yra patalas mano se
niems kaulams.

— Turi būti foinioja gulėjo?
— Mažas kumelys ant jo gu

lėjo.
— Nedorėliai, nedorėliai. 

Szauke Valentą, negalėdamas 
ne kaip priguli kalbėti. O.czio^- 
nais kas do bludas medinis? Ar 
Marijona tau duoda valgyt?

— Taip! Nesudinkite ,MariL 
jonos, ba mažam asz pats kal
tas, ant senatvės nepajiegiu', 
rankos dreba, katra ežia diena 
sumusziau torielka, tai in anos 
vieta davė medini bludęli.

— Kaip szuniui, tarė Valen
tas. r?

. Tas butū nieko; tarė Bal
trus bet kad man 'Szilto nieko 
ne duoda valgyti: nuo trijų die
nu tame bludelyje ne buvo szil- 
tos zupes, maža beda ir su tuom 
jaunyystei ne karta apsiėjau 
be jos. Tiktai tuom man skau1- 
da szirdi kad Grigorius, katra 
taip mylėjau, katram viską ati
daviau, ne pagelbsti- manes! 
Galėtu nors paslaptom ne ma
tant Marijonai atiieszti ko man 
reikia! Bet jisai ne, pasidūre 
tokiu nieku kaip iri ji! Vienas 
tiktai sutvėrimas ,turi miela- 
szirdyste ant manes, tai yra 
mažas Jonukas, kuris bovijasi 
ant kiemo. įu” ■

Jisai tai mano jauniausias 
anūkas, katram da neikad nie
ko nebaviau, nes nuo to laiko 
kaip jisai užgimė jau neikad 
neiko neturėjau. Del to, ji labai 
myliu, myliu taip kaip mylėjau 
jo tęva Grigoriu.

Senas Valentas ' viską5 isz- 
klauses 'apsiverke ir tarė:

— O, Baltrau, Baltrau, tai 
beda kada, vaikas ne dubda' 
savo tėvui valgyti! Užmusz dfy 
ji tave!

— Neužilgo primusz jia ma
ne.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Buri'kė 

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^

L. TRASKAUSKAS
> r ji; ----- -------- -.fe, i v.i

LIETUVISZKAS
GRABORIUS 

Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams j:

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.
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Žinios Vietines
H' . . --------
'Utarninke pripuola Szv. 
Iparos.

—■ Petnyczioj Szvencz. P. 
M. Dangų Em. Ta diena nėra

Petnyczioj taipgi 
pripuola “Lietuviu Dieną,”į - 
Lakewood Parke. ’ .

—- Seredoj Jono Berchma- 
no.
r t Sirgdamas tris menesius, 
gerai žinomas senas gyvento
jas, Jonas Mataseviczius nuo 
631 W. South Ulyczios, numirė 
Petnyczioj, 9-ta valanda ryte. 
Velionis gimė Lietuvoj ir atvy
ko in czionais daugelis metu 
adgal. Kitados dihbo prie Knic
kerbocker kasyklose. Prigulė
jo prie Szvento Juozapo para
pijos. Paliko savo paezia Elz
bieta ir septynis po-vaiku: 5 
dukterys: Mąrgareta, pati Jur
gio Balonio; Marie, pati Juoza
po Polley; Petrone, pati Povilo 
Aleksyno, Ona ir Agnieszka, 
vi^i isz miesto; 2 sunu: Joną 
tnieste ir Jurgi Philadelphia, 
Pa. Laidotuves atsibuvo Pane-: 
įdėlyje, su apiegomis Szv. Juo-' 
Ząpo bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte, ir palaidotas parapijos 
kapinėse. Graborius L. Tras- 
kauskas laidojo.
b — Ketvergę Szv. Eusebijo. 
pasninkas..,.,
f -7 Ponstva Reimundai 
įBuszniauskai, sūnūs Reimun- 
įdas ir Jonas Milleris su- szei- 
rnyna isz Detroit, Mich., lanko
si pas gimines ir pažinstamus 
mieste, taipgi, atlankė “Sau
les“ redakcija,, nes ponstva 
jBuszniauskai yra musu skaity
tojai. Visi dalyvaus “Lietuviu 
Diena” Petnyczioj Lakewood 
parke. Buszniauskai ir Mide
liai kitada .gyveno Mahanoju- 
je. Acziu už atsilankyma.
< — Vincas Augustaitis nuo 
W. Spruce Ulyczios, ana diena 
puolė trepais žemyn namie ir li
kos sužeistas in kaira peti. Gy
dosi Ashland ligonbute.
• — Laidotuves a.a. Jono 
Slatkieviczio, įkuris staiga pa
simirė Seredoj, likos palaido
tas Sukatoj 9:30 valanda ryte 
isz Graboriaus Liudviko Tras- 
kausko koplyczios 535 W. Cen
tre Uly., kūnas palaidotas ant 
Laisvių kapines Shenadoryje.

— Eugene Capone, 22 metu 
amžiaus isz miesto, darbinin
kas del Pennsylvania Power & 
Light kompanijos, likos pavo
jingai sužeistas, puldamas nuo 
elektrikino stulpo arti Bloom
field. Nelaimingas vyrukas 
randasi Carlisle ligoributeje ar
ti Sunbury, Pa.

dirbo po kontraktu ir jiems nė
ra jokio reikalo ilgiau ar dau
giau dirbti negu nustatyta in 
unijos knygas. Jie sako kad 
kai jie daugiau iszdirba ir už
dirba, tai tada kompanija jiems 
duoda tik kelias dienas in san
vaite dirbti. O szitaip kai jie 
padaro savo nustatyta darba ir 
eina namo, tai jie turi gana dar
bo, del visos sanvaites.

t Sėdėdama kresloje prie 
savo namelio, 520 E. Centre 
Uly., ponia Antoinetta Pet-j 
rauskiene staigai numirė ant 
vietos Ketverge, 11-ta valanda 
ryte. Velione atvyko isz Lietu
vos būdama jauna mergina. Jo
sios vyras Andrius mirė asz- 
tuoni metai adgal. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos ir 
Ražancziavos draugyste. Pali
ko trys dukterys: ponios, Mar- 
gareta Kulkauskiene mieste; 
Ona, pati Petro Stankieviczio, 
isz Frackvilles ir Violeta na
mie. Taipgi du sunu: Andrejiu 
namie ir Mykolą isz Elizabeth, 
N. J.’ Dvi seserys: Mikalina 
Pirbisziene, mieste ir kita Lie
tuvoje. Laidos Utarninke su 
Szv. Misziomis Szv. Jurgio 

į bažnyczioje 9 valanda ryte ir 
palaidos parapijos kapinėse. 
Graboriai J. A. Oravitz ir Su- 
nai laidos.

t Gerai»žinomas visiems se
nas krauezius Bernardas Gota- 
vynas, nuo 6 So. Jiardin Uly., 
staigai susirgo ir in trumpa 
laika numirė Ketverge 3-czia 
valanda ryte. Velionis kitados 
laike savo sziapa ant Jardin 
Uly. Gimęs Lietuvoje. Prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Laidotuves invyko Panedelyje, 
isz Graboriaus H. Valukeviczio 
koplyczios, 535 W. Centre Uly., 
8:30 valanda ryte, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 
valanda ir palaidotas in 
Marijos kapinėse.

priimti ir pavaiszinti. Tik keli 
susirinkusieji sutiko ir prisidė
jo prie kasztu, o visi kiti, kaip 
kunigužiai ir unijos atstovai 
greitai iszgarmejo.

Girardville miesto žmones 
turi vilties ir laukia kad ta 
Packer Nr. 5 greitu laiku atsi
darytu, nes labai daug žmonių 
isz szito mie'stelio tenai dirbo.

Milijonierius Ir 
Milijonai

Reading, Pa. — Nedelioje, 
Rugpiuczio (Aug.) 10-ta diena 
1947, 7:30 vai., vak., invyko Pa- , • . ■ > 11 '■1
szventinimo Apeigos Szv. An- 
tano Lietuviu Parapijos atnau
jintos Bažnyežios, Altorių ir Į 
Stacijų ir Szventuju Stovyklų.! 
Kun. A. J. Alauskas, Klebonas 
Szv. Antano parapijos, pakvie
tė sekanezius kunigus dalyvau
ti Paszventinimo Apeigose: 
Kun. P. Czesna isz Mahanoy 
City, Pa., atliko paszventinimo 
apeigas. Kun. Ign. Valancziu- 
nas isz Philadelphia, atlaike 
Iszkilmingus Niszparus, prie 
Niszpayu asistavo: Kun. P. P. 
Laumakis isz St. Clair ir Kun. 
J. J. Bagdonas isz Girardville, 
Pa. Pamokslus Anglu kalboje 
pasakė Kun. K. J. Rakauskas 
isz Mahanoy City, Pa., ir Lietu- 
viszkai Kun. Pr. Garmus isz 
ifaston, Pa. Apeigų Vadas bu
vo Kun. M. F. Daumantas isz 
Girardville, Pa.

Szvecziai Kunigai, Parapi
jietes ir Parapijiecziai ir Rea- 
dingo Katalikai sveikino Kle
boną Kun. A. J. Alauskas už 
skoninga ir gražu padailinima 
Szv. Antano Lietuviu bažny- 
czios.

Valio. Ilgiausio klebonavimo 
Kun. A. J. Alauskui Readingo 
Lietuviu parapijoje ! —M.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jonu doleriu kuriuos valdžia 
szo tos keturios deszimts mili- 
jam buvo paskolinus.

Per tardymus ir tyrinėjimus 
iszejo in virszu kaip, kodėl ir 
nuo ko jis tokius riebius kon
traktus gavo. Pasirodė kad jis, 
pasigerindamas augsztiems po
litikieriams keldavo balius, 
vakarienes, ir parūpindavo 

į gražiausias merginas tiems po
litikieriams kad jie butu jam 
palankus.

Jis prisipažinsta kad jis 
puoszniai ir puikiai kraszto di
džiūnus vaiszino, bet užsigina 
kad jis taip dare juos papirkti. 
Jis sako kad niekam negalvoj 
ka jis su savo pinigais daro, 
kad jis gali savo draugus ir 
sveczius vaiszinti taip kaip 
jam patinka.

Jis taipgi sako kad jis nei 
skatiko neuždirbo isz valdžios 
kontraktu. Anaiptol, kad jis 
eroplanu biznyje prakiszo try
lika milijonu doleriu in ketu
riolika metu.

RUSIJA
PROTESTUOJA

NEW YORK. — Suvienytu 
Tautu Konferencijos kamba- 
ruose užvieszpatavo tyla ana 
Utarninka. Keli szimtai žino-

ti ir patikrinti jo saugumą. Tik 
viena minuta praėjo nuo to lai
ko kada jis pasikėlė, kai atėjo 
per radijo žinios kad eroplanas 
pavojuje. Lakūnas Kapitonas 
Davidson greitai davė žinia 
kad jis nusileidžia. Didis ero
planas pasirodė virsz tos vietos
kur jam buvo prirengta nusi- niu susirinko pažiūrėti ir pa
leisti, bet kas ten atsitiko ir jis 
vietoj isz lieto nusileidžius, kri
to kaip paszautas pauksztelis.

Eroplanas nepataike in ta 
vieta kur norėjo nusileisti, bet 
nukrito in mariu inlanka. Jis 
krito nuo tukstanezio pėdu.

CHURCHILLIS
PRIESZ 

VALDŽIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Viskas Brangsta
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

giau. Viskas kuris yra isz plie
no padaryta pabrango beveik 
dvigubai ir da brangs. Anglys 
jau dabar paszieliszkai bran
gios, bet tai tik pradžia.

Penki metai atgal, žmogus 
kuris uždirbo dvideszimts pen
kis dolerius ant sanvaites pra
gyveno geriau ir gražiau negu 
dabar žmogus kuris užsidirba 
penkios deszimtys doleriu ant 
sanvaites.

Mokytojas Ir
Kaimuotis

9-ta
Szv.

Minersville, Pa. — Netoli 
Minersvilles miestelio, apie 
penkios deszimtys mainieriu in 
Phoenix Colliery nedirba, už 
tai, kad jiems nepatinka naujas 
būdas iszmokejimo kuri kom
panija pareiszke, kad ji dabar 
mokes nuo kiek mastu mainie
riai iszkasa, o ne nuo kiek ka
ru jie pripila, užluoduoja.

GYDYTOJAS
NUŽUDYTAS

Shenandoah, Pa. — Apie 
du szimtai mainieriu neiszejo 
in savo darbus in Packer Nr.2, 
Locust Coal kompanijos maino- 
se. Jie protestuoja ir parodo 
savo nepasitenkinimą ir pasi- 
prieszinima, kad keli mainie
riai -buvo.t nubausti, kad jie per 
anksti kvitino ir paliko savo 
darbus.

Keli kiti mainieriai buvo pa
leisti nuo savo darbo, kur jie , GpJAIĮT 
dirbo m akmenuota žeme.-Vū • p‘?i A 

: Paskui, kitas priekaisztas 
kompanijai yra tai kad dabar 
yra investa nauja tvarka iiib 
leisti mainierius po žeme. Mai- 
nieriams nepatinka kad dabar 
pradeda juos ant dieninio 
“szipto” leisti po žeme pirma 
valanda, kai pirmiau pradeda- 
yo dvylikta.
~ Mainieriai sako kadete

, Girardville, Pa. — Atsto
jai isz Girard Estate pribuvo 
ant susirinkimo kur buvo taria
masi atidaryti Packer Nr. 5 
angliakasyklas. Du atstovai 
isz szito Girard Estate pribuvo 
ant susirinkimo, kuriame daly
vavo Girardville miesto Tary
bos nariai ir keli kunigužiai 
sykiu su Szvento Vincento pa
rapijos klebonu, Kunigu Myko
lu Daumantu.

Jonas Oshinskie, Vice-prezi- 
dentas Distrikto devinto unijos 
teipgi dalyvavo tame susirinki
me ir iszaiszkino kad unija rei
kalauja kad visi mainieriai 
gautu savo algas, užmokesezius 
už atlikta darba pirm negu ta 
Packer Nr. 5 užsidarė, Sausio, 
(Jan.) 16 diena.

Girard Estate atstovai už- 
itikrino visus kad derybos eina 
'ir. viskas.daronąa kad ta Pack
er Nr. 5 neužilgo butu atidary
ta. Jie sako kad neužilgo bus 
vieszai paskelbta kas nuveikta 
ir kaip greitai tos kasyklos at
sidarys.

Po susirinkimo Kunigas 
Daumantas, Szvento Vincento 
parapijos klebonas patarė kad 
butu tinkama ir patartina tuos

Pittston, Pa. — Gerai žinoma 
gyventoja Jadvyga Žukauskie
ne nuo 81 Union Ulyežios, nu
mirė Liepos 23 diena. Prigulė
jo prie Szvento Kazimiero pa
rapijos. Laidotuves invyko 26 
diena su apiegomis 9-ta valan
da ryte Szv. Kazimiero bažny
czioje ir palaidota parapijos 
kapinėse. Taipgi Kazimieras 
Atmonaviczia nuo 11 Mitchell 
Uly., isz Sebastopol, numirė 
Liepos 21 diena. Velionis pali
ko dideliame nuliudime savo 
paezia, keturis sūnūs ir tris 
brolius. Likos palaidotas Lie
pos 24 diena, su Szv. Misziomis 
Szv. Kazimiero bažnyczioje ir 
kūnas palaidotas in parapijos 
kapines.

Automobiliai Brangsta
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jie jau ir taip buvo per bran
gus. O dabar beveik visu szim- 
tu pabrango.

Packard automobiliu kom 
panija pareiszke kad visi j u au
tomobiliai dabar pabrango. 
Vieni dabar kasztuoja 92 dole
rius, kiti net 200 doleriu dau
giau.

.0 General Motors automobi
liu kompanija jau ana sanvaite 
visus savo automobilius pa
brangino.

Ir visi szitie fabrikantai tik 
viena daina dainuoja: Mes sa
vo automobilius pabrangino
me, už tai, kad darbininkai 
daugiau mokėti reikalavo ir 
gavo. Kai darbininkai daugiau 
reikalaus, daugiau ir gaus, 
brangiau ir mes imsime už sa
vo automobilius. ,

[s,.." atstovusgra ziaijua.

— Motere tik tada nepaiso 
kaip rėdosi, kada pasilieka se-

toki inneszima.
Anglijos valdžia dabar prisi- 

pažinsta kad ji yra susibankru- 
tavusi ir kad vienatine viltis 
visiems žmonėms yra kita mili- 
joniszka paskola isz Amerikos. 
Churchillis sako kad Darbinin
ku Partija nemoka kaip krasz- 
ta valdyti ir turėtu pasitraukti.

Mokytojas pasitiko kai
mieti neszanti gaidi ir už
klausė jo:

— Ar neszi ta gaidi ant 
pardavimo?

— Ne ponaiti.
— Tai kur ji neszi?
— Neszu pas laikrodinin

ką pataisyti, nes tasai padla 
puse valandos per greitai 
gieda isz ryto.

matyti kas ežia bus.
Graikijos klausimas 

jau kelios sanvaites nagrinėja
mas. Galu gale, apie ketvirta 
valanda po pietų, posėdžio pir
mininkas, Daktaras Oscar 
Lange, Lenkijos atstovas, pa
reiszke kad dabar klausimas 
eina ant balsavimo.

“Kas sutinka su Amerikos 
nusistatymu prižiūrėti Graiki
jos rubežius ir vidaus reikalus, 
pakelkite rankas. ’ ’

Devyni atstovai isz devynių 
krasztu pakele rankas kad jie 
sutinka.

Paskui, Daktaras Oscar 
Lange savo ranka pakele ir vėl 
suszuko: “Kas nesutinkate, 
pakelkite rankas.“

Visu akys buvo nukreiptos 
in Rusijos paskirta Užsienio 
Ministeri, Andrei Gromyko, 
kuris labai lėtai savo plunksna 
padėjo ant stalo ir savo ranka 
pakele, pareikszdamas kad jis 
nesutinka.

Inneszimas buvo atmestas, 
nes, sulyg nusistatymo visos di
džios tautos turi vienbalsiai 
sutikti.

Szita Suvienytu Tautu Kon
ferencija gyvuoja asztuonioli- 
ka menesiu. Per ta trumpa lai
ka, Rusija jau vienuolika sykiu 
nesutiko ir visa tvarka suardė. 
Dabar iszrodo kad tie Ruskiai 
nieko daugiau nebežino kaip 
tik nesutikti ir kitiems trukdy
ti.

buvo

PORTSMOUTH, OHIO. — 
Daktaras George Obrist, 45 me
tu amžiaus buvo ant smert nu- 
szautas prie pat savo namu. Po-
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licija jieszko to žmogžudžio* 
bet, kol kas, nieko nesugavo. 
Jie spėja kad tas žmogžudys 
nuo susiedu laiptu szove in 
daktara, nes naktis buvo szvie- 
si, mėnesiena ir buvo galima 
gerai matyti.

Daktaru draugyste paskelbė 
kad daktarai duos penkis szim
tus doleriu tam žmogui kuris 
ka nors jiems ar policijai pa
sakys apie ta žmogžudį.

Policija spėja kad greieziau- 
siai daktaras buvo nuszautas 
kokio žmogaus, kuris buvo už
pykęs ant daktaro ir norėjo 
jam už ka nors atkerszinti.

Tarp Daktaru
i

Pirmas — Kaip tau einasi 
su tavo ligoniu?

Antras — Gerai labai! Da 
nežinau kokia liga serga, 
bet, jau gyduoles užrasziau, 
liga vėliaus surasiu.
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Eroplano Nelaime
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vo taip sudeginti kad beveik 
nieko isz ju nebeliko.

Su szita baisi nelaime, beveik 
visa ta garsi Mandell szeimyna 
isznyko. Tai treczia nelaime 
szitai szeimynai. Vyresnis bro
lis žuvo kariszkame eroplane 
tik diena priesz tai kada pir
mutinis karas užsibaigė; Jau
nesnis brolis užsimusze žaizda- 
mas sportą, vadinama Polo ant 
arkliuku, apie deszimts metu 
atgal. Dabar tos senos ir gar
bingos szeimynos nei vardo ne
beliko.

Darbininkai prie to degan- 
czio krosnie sako kad žuvusi s 
lakūnas iszvenge da baisesnes 
nelaimes, kai jis su savo krin- 
taneziu eroplanu aplenkė ir ne
pataikė in kelias baisiai dide
les gazolino ir aliejaus tankas, 
kurios randasi toje apylinkėje. 
Tenai szimtai tukstaneziu gor- 
cziu gazolino ir sprogstanezio 
Naptha tavoro yra laikoma. 
Jeigu jis butu pataikęs in vie
na tu tanku, tai butu szimtus 
žmonių iszžudes kai jos butu 
susprogusios.

Da Ne Pilnas Narys
Motiejus — Bijok tu Die

vo! Geri guzute, o priguli 
prie blaivininku draugystes!

Vincas — Na tai kas! Juk 
asz da ne esmių pilnu nariu, 
nes tik keturi menesiai kaip 
priguliu in draugyste!

Buvo Priverstas Vogti

Isz Vai. Ryte(D.S.T.) Kainus

Specialiszkas Treinas apleis 
East Mahanoy Junction 7:25 valanda 
vakare (D.S.T.).

Mt. Carmel Sta. . . .9:00. . . .$1.73
Locust Gap .............. .9:15. . . . 1.59
Girardville ................ .9:47. . . . .86
Maizeville ................ .9:57. . . . .50
Gilberton ................... 10:00. . . . .50
Mahanoy City .... 10:13. . . . .38

GRYŽTANT:

TRYS ŽUVO, DU 
ISZSIGELBEJO

NEW YORK. — American 
Airlines kompanijos brangus 
ir didingas 130,000 doleriu ver
tes eroplanas tik pakilo nuo že
mes ir in szeszias minutas nu
krito ir sudužo.

Kompanija szita eroplana 
tik mėgino, norėdama pažiure-

Sudžia — Na tai prisipa- 
žysti prie to kad pavogei ke
palėli duonos?

Vagis — Taip, ponas sū
džiau, pavogiau isz bado.

Sudžia — Na tai tau reikė
jo pirma pavalgyt, po tam 
vogti.

Qeading PA'sySTEM

Prezidento Lincolno Rasztai

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Daktaras Percy C. Po
well, mokslinczius ir senu 
rankraszcziu žinovas, atida
ro spinta Kongreso Knygyne 
kur buvo užrakintos visos 
Prezidento Lincolno popie- 
ros ir visokie rasztai.

Prezidento Lincolno sū
nūs, Robert Todd Lincoln, 
pavede visus tuos rasztuos 
Kongreso Knygynui su san- 
lyga, kad jie nebutu pa
skleisti visuomenei iki dvi
deszimts vieno meto po jo 
mirties. Reiszkia, po sunaus 
mirties. Kai dvideszimts vie
nas metas suėjo, ta spinta

buvo atidaryta. Knygyno 
virszininkas stovi ir žiuri 
kai Daktaras Percy C. Po
well ta spinta atidaro.

Daug žmonių manste kad 
ežia jie ras kokiu riebiu 
skandaliuku ir visokiu prisi
pažinimu apie uždraustas 
meiles ir panasziu riebumu, 
kurie paprastai yra randami 
garsingu ir garbingu žmonių 
gyvenimuose. Bet visi apisi- 
riko, ežia nieko panaszaus 
nebuvo.

Kartas nuo karto mes 
stengsimies praneszti kas 
tuose rasztuose randasi.------

jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik* 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.




