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Isz Amerikos
TUKSTANCZIAI 

MAINIERIU 
BE DARBO

SCRANTON, PA. — Glen 
Alden ir Moffat anglies kompa
nijos uždare visas savo mainas 
ir “collieries” in Lackawanna 
ir Luzerne apygardas. Tai da
bar tukstaneziai mainieriu be 
darbo.

Kompanijų atstovai pasiaisz- 
kina kad mainos buvo uždary
tos už tai kad žmones labai ma
žai anglių szia žiema suvartuo- 
jo ir dabar visos mainos turi 
per daug anglių ir nežino ka su 
jomis daryti. Jie sako kad visos 
tos mainos vėl pradės dirbti kai 
tik bus galima tas anglis isz- 
yežti ar iszparduoti.

Beveik visur dabar mainie- 
riai tik kelias dienas in sanvai- 
te dirba, nes visur per daug 
anglių.

Priekaisztu Ir Szmeižtu

E.

Namai Sudaužyti, 
3 Žmones Sužeisti
Carbondale.

Kongresmenas John 
Rankin isz Mississippi, De
mokratas, kuris yra pirmi
ninkas to komiteto kurio 
darbas yra prižiūrėti visu 
žmonių isztikimybe savo 
krasztui, ežia pasiszneka su 
Kongresmonu Boyd Tackett,

isz Arkansas ir F. Ertel Car
lyle isz North Carolina.

Kongresmono John E. 
Rankin draugai jam pataria 
pasitraukti isz to komiteto, 
jeigu jis žino kas jam gerai. 
Bet jis sako kad jis nepasi
trauks, bet vis daugiau ir

PAGELBA —-------------
SU POLITIKA KUNIGAS Pirmutine Motcriszke

Paskola Žydams Labai 
Geru Laiku Pataikinta

P A S Z AUTAS)

Klause Iszpažincziu 
Bažnyczioje

NEW YORK. — Kunigas 
Vincentas J. Campbell klausė 

kail

WASHINGTON, D. C. —
Musu dipliomatai ir Tarybos 
nariai tyli, ir laikrasztininkai 
mieko nesako, bet Washington© 
Užsienio žinovai labai gražiai iszpažincziu bažnyczioje,
ir gerai pataikė paskelbti ta vienas žmogus inej o in klau- 
szimto milijonu doleriu paskolai sykla, ir ji paszove su karabi- 
Žydu naujai tautai Israeliui.

Kai Žydai rengėsi in rinki- j 
mus, Tel Aviv mieste daug Žy
du buvo nusistatė balsuoti už 
kairia j a partija, kuri butu krei- 
pūsis in Rusija. Szitos partijos jon7K;‘ukinYo'BažnyCzia'.' 
atstovai visiems sake ir tikrino 
kad nauja Žydu tauta negali 
nieko tikėtis isz Amerikos ir už 
tai turi kreiptis in Rusija.

Amerikos dipliomatai ir Ta
rybos nariai nieko nesake, ne- 
siteisino ir nieko neprižadejo, 
bet niekam nieko nesake, pa- 
tskyre tam Žydu krasztui visa 
szimta milijonu doleriu pasko
los.

Szita paskola daugiau pasa
kė negu visas vežimas propa
gandos isz Komunistu. Musu 
dipliomatai nesako ir net užsi
gina jeigu kas j u užklausia, bet 
galima staeziai sakyti kad 
Amerikos pinigai laimėjo tuos 
rinkimus ir sumusze Rusijos 
atstovus ir kandidatus.

Prezidentas 
mann rengiasi atvažiuoti in 
Amerika ir jieszkoti ir pra- 
szyti paramos Amerikos Žydu toks pats tautinis kaip ir Yu- 
tarpe, del savo partijos, kuri goslavijos su Marshall Tito, 
stengiasi vidutini politikos ke- kuris dabar drysta Sovietams

nu. Tuo kartu buvo moterų ir 
vaiku bažnyczioje. Kulka isz 
karabino pataikė kunigui in 
koja. O tas žmogus kuris ta szu- 
vi paleido greitai iszbego isz 
bažnyczios. Tai atsitiko in Szv.

KOMUNISTAI
KINIJOJE

' WASHINGTON, D. C. — | 
Dipliomatai Washingtone jau 
vieszai prisipažinsta, kad Ko- 
munistiszka Kinija sudaro vi
sam svietui pavoju ir duoda di
dele lazda Sovietams priesz Va
karines tautas, ypatingai priesz 
Amerika.

Bet tuo paežiu sykiu jie tiki 
ir sako kad Sovietams bus ga
na bėdos ir vargo ta kraszta 
valdyti ir tvarkyti. Komunis
tai padarys tas paezias klaidas, 
kurias Chiang Kai-sheko val
džia padare. Pinigai, kysziai,

Chaim Weiz- papirkimai ir turteliai Sovie
tams nesvetimi.

Kinijos Komunizmas butu

lia palaikyti.

daugiau tokiu žmonių suims, 
kurie yra gyvi iszdavykai 
savo krasztui.

Washington© ir Amerikos 
Tarybos didžiūnai sako kad 
tas komitetas bus ne už ilgo 
panaikintas,, jis intąria 
daug nekaltu žmonių, o

Amerikos Dipliomatai Ir Tary
bos Nariai Paskyrė Naujos Zy-

Israelio Valdžia $100,000, 
OOO Paskolos; Darbininku Uni
jos Rengiasi Vėl Reikalauti Di
desniu Algų; Mesa Bus Dar

Pigesne
KOMUNISTO

Margaret Chase Smith bu
vo Kongreso nare, bet dabar 
ji buvo iszrinkta in Senata. 
Tai pirmutine moteriszke, 
kuri ta garbes vieta užima. 
Ji visur ir visados reikalau
ja kad moterys butu skaity
tos lygiomis su vyrais. Bet 
Senate ji nors vienoje vieto
je dabar nereikalauja tu pa
ežiu teisiu kaip kiti Senates 
nariai. Senatoriai turi savo 
ihaudykle, kur jie visai nuo
gi maudosi. Ponia Margaret 
Chase Smith nereikalauja 
kad jai butu leista tenai mau
dytis ‘sykiu su kitais Senato
riais.

Turi Tiesa

Pati apskundžia savo vy
ra Petra, jog ja labai sumu- 
sze.

Sudžia — Kokia tu turėjai 
tiesa muszt paezia? Ar tu ne
žinai, jog tiktai sūdąs turi 
tiesa baustie?

Petras — Tiek to, tai 
muszkit ja; man vis tiek!

(Tasa Ant 4 Puslapio) Tiktai duokite gerai!

CARBONDALE. PA. — Kai mainu..
ŽMONA SUIMTA- angliakasyklu lubos ingriuvo Carbondale 

MUSU MOKYKLOMS į AtvažiavolT Amerika mieste!yie' l,iyczios ir namai nuslinko 
REIKIA MOKYTOJU Be Pasporto kel,as pedas in tas mainas‘ Dvyl,ka na' 

mu buvo labai sulaužyta, trys žmones bu
vo sužeisti ir apie szeszios deszimts 
mynu turėjo iszbegti isz savo namu.

i Szitas žemes ingriuvimas atsitiko 
ninke, apie 1:50 valanda isz ryto.
žmonių iszbego > isz savo namu tik su apa
tiniais, ar naktiniais, nors baisiai szalta buvo.

Mokytoja, 
silauže ranka 
Ponia Ezman 
rele susižeidė 
žeistieji buvo

WASHINGTON, D. C. — 
Ateinanti rudeni musu vie- 
szoms mokykloms reikes daug 
daugiau mokytoju ir tu moky
toju bus daug mažiau negu da
bar yra, nors ir dabar visur j u 
trumpa ir trūksta.

Vis daugiau ir daugiau mo
kytoju pameta savo darbus ir 
stoja in fabrikus ar in kitokius 
darbus kur jiems daug geriau 
yra apmokama. Visi musu 
mokslincziai ir mokyklų virszi 
ninkai yra labai susirupine ir 
daug apie tai kalba ir szneka, 
bet iki sziol nieko nedaro.

Mokytoju Kolegijos yra pus- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

TEISEJAS

NEW YORK, N. Y., — 
Ponia Julia Car, gimusi Angli
joje ir gyvenusi Kanadoje, in- 
tarto szpiego ir Komunistu i 
Sam Carr žmona, buvo suimta 
ir suaresztuota New York 
mieste.

Jos vyras, Sam Carr yra su
imtas ir intartas kaipo visu So
vietu szpiegu vadas Kanadoje. 
Amerikos FBI slapta policija 
ja suseke ir suaresztavo New 
York mieste. Ji atvažiavo in 
Amerika 1948 metais be jokio 
pasporto ar vizos. Jos vyras 
yra intartas už savo kraszto 
iszdavima ir sznipinejima per 
tris metus priesz Amerikos val
džia.

Kai FBI policija jos užklau
sė ar ji žinojo apie savo vyro

szei-

Utar- 
Daug

Panele Mary McDonald, nu- 
kai ji bego isz savo namu, 
su savo szesziu metu duk- 
isz to strioko iszbegti. Su- 
nuvežti in ligonine, a

Valstybiniai policijantai greitai pribuvo 
prižiūrėjo, kad niekas nieko nepavogtu 
tu apleistu.

ir
. NUTEISTAS darbus, ji pasziepiamai atkirto įgg 

kad ji viską žinojo ir žino. FBI 
policija dabar reikalauja kad ji 
butu iszvaryta isz Amerikos.

KANSAS CITY, KAN. — 
Emory E. Smithe, penkios de 
szimts septynių metu amžiaus 
teisėjas, kuris ta savo garbes 
vieta laike per dvideszimts me
tu ir buvo intakingas politikie-, 
riu vadas buvo nuteistas, apsū
dytas ant vienu metu ir ienos 
dienos in kalėjimą už tai, kad 
jis neteisingai paskelbė savo 
taksas ir iszsisuko isz daug tak
su.

1944 metuose jam reikėjo už
simokėti du tukstansziu doleriu 
taksomis, ir jis tais metais už
simokėjo tik du doleriu ir ke
turios deszimts viena centą.

Teisėjas, be skatiko ir 
verkszlendamas stovėjo prie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tie kuriu namai ingriuvo rado vietos 
nakvynei in viena vieszbuti, hoteli ir pas 

NORVEGIJA miestelio graboriu.
ATSAKO RUSIJAI Spėjama, kad tas žemes ingriuvimas su- 

- - -- dare apie penkios deszimts tukstaneziu do
leriu nuostolio, kiti sako kad bus areziau 
szimto tukstaneziu do eįiu.

Atlantiko Sutartis Nor
vegams Reikalinga

OSLO, NORVEGIJA. —
Norvegijos valdžia duoda Ru
sijai žinoti kad ji prisidės prie 
tos Atlantiko kariszkos sutar
ties, kuri surisz Amerika ir Ka- jie dar nežino kiek Lledies tas ingriuvimas 
nada su Europos krasztais.

Bet tuę paežiu sykiu Norve- . t e
gija užtikrino Rusijai, kad ji ingriuvo net trisdesziidts oedu in mamas

DeAngelis augliu kompanija ežia anglis
Tos kompanijos žmones sako, kad

padare po žeme. Keliose vietose žeme

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Amerikos Universitietu ir 

Kolegijų prazidentasi susirin
ko pasitarti ir pasiszneketi. 
Apie keturi szimtai tokiu Pre
zidentu susirinko ant to seimo. 
Ohio Denison Universiteto 
Prezidentas, Kenneth I. Brown 
turėjo kelis žodžius, kuriuos jis 
norėjo visiems pasakyti.

—1 • »■’ ■ '

Kai jis. Prezidento gyvenimą 
supranta, sako Prezidentas 
Kenneth I. Brown, tai sziu die
nu Universiteto Prezidentas 
yra tik agentas ar 'biznierius, 
kuris praleidžia dienas kejiesz- 
kodamas bagetas naszles.

Universiteto Prezidento dar- »
bas sziandien nėra rūpintis 
mokslu ar studentais ar profe
soriais. Jis turi statyti didin
gus ofisus, parūpinti gražes
nius kambarius, prisitraukti 
bagotesnius studentus, sėdin
tis prie ibaigocziu 'biznierių, da
ryti kolektas ir vajus varyti.

s e II I ■

Universitetas sziandien nėra, 
savo mokslu vertinamas, bet sa
vo ofisais ir savo kambariais.

• ■ ■ ■

Universiteto Prezidento in- 
vertinimas nepareina isz moks
lo, bet isz pinigu.

1 • • ■
Universiteto Prezidentui da

bar laibiau rupi kasztai ir inei- 
gos, negu studentai ar mokslas. 
Prezidentui nereikia būti 
mokslincziui, bet biznieriui.

Dabar visu Universitetu Pre
zidentams gumszo svarbus 
■klausimas: Ar praszyti pagel
ios ir paramos isz valdžios? 
Per szita seimą jie nutarė pra
szyti, nors jie laibai nenori to 
daryti.

Kai valdžia rems universite
tus, tai tie universitetai turės 
duoti mokslą dykai, dovanai, 
už dyka, tiems kuriuos politi
kieriai tenai pasiims.

Jeigu Universitetai sutiks 
taip daryti tai jie galės gauti 
paramos isz tu szimto ir dvide
szimts milijonu doleriu val
džios paskirtu del augsztesnio 
mokslo.

Bet tokia, tvarka baisiai ne
patinka visiems mokslincziams, 
nes jie žino kad tada in univer
sitetus ir kolegijas stotu tokie 
kuriems mokslas visai netinka, 
ir kurie tik pažemintu Univer
siteto gera ir moksliszka varda.

Kai valdžia szelps ir rems 
Universitetus, tai Universite
tai bus priversti priimti visus 
tuos kurie bus politikierių pa
skirti. Tokiems “studentams” 
nereikes iszlaikyti jokiu kvoti
mu, kad patikrinus ar jie tam 
mokslui tinkami ar ne.

Kai visi tie mokinti mokslin- 
cziai Universitetu Prezidentai 
mitingavo ir savo posėdžius lai
ke, ju žmonos teipgi savotisz- 
kai mitingavo. Ponia Albin C. 
Bro, kurios vyras yra Frances 
Shinier Kolegijos Prezidentas, 
nusiskundžia kad Prezidento 
žmona yra, tik paprasta, patar
nautoja be algos. Prezidento 
žmona, ji sako, turi būti kaip 
Saliamonas mokyta, ji turi vis
ką žinoti, vistu- priimti ir nie
kur neprasiszokti. Ji turi moke- 

ti kaip garbingus ir pasiputu
sius Kolegijos direktorius, pri
žiūrėtojas pavaiszinti. Ji turi 
prie visokiu draugyseziu prisi- 
raszyti ir visiems parodyti kad 
ji su visais sutinka. Ji turi ka
pitalistus vaiszinti ir su kairio
sios partijos žmonėmis maiszy- 
tis, kad parodžius kad ji yra 
viską visiems.

Mes jau kelis sykius jau ra- 
szeme, kad per daug netinkamu 
studentu randasi musu Univer
sitetuose ir Kolegijose, kad per 
daug musu jaunimo siekia to 
mokslo kurio jie niekados ne
pasieks, ar jeigu ir pasieks, tai 
nežinos ka su juo paskui daryti.

Kai musu tėvai, tėveliai au
go, tai jie ta mokslą kaip koki 
aitvara gerbe ir brangino. Buk 
mokintas ir busi bagetas. Bet 
dabar, mes jau žinome, kad vi
sai nėra nieko panaszaus. Mes 
sziandien sakome: Buk mokin
tas ir busi nepatenkintas.

Szimtai tukstanezin musu 
pargryžusiu kareiviu dabar ei
na visokius mokslus. Butu gali
ma paklausti: Ka jie su savo 
mokslu darys kai jau ta mokslą 
užbaigs ? o

Musu Universitetuose, Kole
gijose ir net žemesniose mokyk
lose dabar puskepti profesoriai 

‘mokina, savo studentus neisz- 
keptos politikos. Toki mokslą, 
jie vadina pažanga. Gal jie ir 
žengia, bet sunku pasakyti in 
kuria puse?

Vieszuose Universitetuose ir 
Kolegijose uždrausta mokinti 
tikėjimo, bet bedieviams profe
soriams neuždrausta ta tikėji
mą iszjuokti ir savo kvailystes 
studentams inskiepyti.

Szokiai, vakaruszkos ir fnt- 
boles sportas kur kas svarbes
nis negu mokslas isz knygų ar 
pamoku.

Kai Kolegijos ar kad ir 
augsztesniosios mokyklos fut
bolo ratelis sumusza koki kitos 
mokyklos futbolo rateli loszi- 
me, tai jau ant rytojaus Prezi
dentas ar Perdetinis paskelbia 
kad sziandien nebus pamoku 
kad visi galėtu iszkilmingai ir 
trukszmingai apvaikszczioti ta 
pergale.

Ar kas galėtu mums pasakyti 
ka bendro futboles rungtynes, 
loszimas turi su mokslu ?

Mes gerai žinome kad jau 
nuo senovės Graikai sakydavo: 
•Sveikas protas, sveikame kūne. 
Bet ar tas kūnas jau toks svei
kas kai jis yra daužomas, tran
komas ii- malamas per futboles 
rungtynes? Kad burlokas yra 
raumeningas ir petingas, tai da 
nereiszkia kad jis jau yra toks 
sveikas, ir visai nereiszkia kad 
jo protas tuomi geresnis ar 
szviesesnis.
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Futboles sportas labai 
daug skiriasi Amerikoje ir 
Europoje. Czia mato m e 
Framcuza futbolininką kuris 
ta futbole iszmete isz vietos 
kur loszia. Jis taip džiaugia
si kad pats szoka ir rankas

iszsiskieczia, rodos visiems 
kitiems pasigirdamas kad jis 
gerai padare.

Europos futboles loszimas 
nieko panaszaus ar bendro 
neturi su Amerikos futboles 
loszimu.

Sziauczius Ir Piktoji
Dvasia

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Sztai padavė jam nemaža, puo
dyne medaus, kuri bevalgyda
mas, prade jo stebėtis, ' kaip 
tiems ponams bevalgant ir pil
vas nepersiprogsta!? Papieta
vus, atsilankė ir tas akiniuo
tas žmogus, kuris žemai nusi
lenkdamas užklauąe;

— Ar patenkintas pons Ta
moszius pietumis?

Bet Tamoszius, po poniszku 
pietų ne'begalejo isztarti ne žo
džio, nes taip labai ji dusino ir 
vidurius kete, kad buvo Lepra-j 
dedas gailėtis, kam tiek daug' 
valgė. Kad nuraminus save ii- o
atisakius in klausymą, jis eme 
žiūrinėti in batus, kurie jam at
rodė labai gražus.

— Už tokius batus asz bii- 
.cziau atlupęs ne mažiau szim
to litu. Koks-gikurpius juos 
siuvo ? Užklausė atsipeikejes 
Tamoszius.

Gi Petras isz Pasvalio, 
atsake jam tarnas.

Tuojau telegrafu isz- 
szautki ji, kvaili!

Greit pribuvo ir Petras. Jis 
inženges in kamibari, maloniai 
užklausė:

Kuo galiu patarnauti Ju
sti szviesybe?

Tylėk! Suriko Tamo
szius ir isz visu jiegu sutrenkė 
koja iri grindis. Nedrysk tei
sintis ir atmink savo žema už
siėmimą! Tu galgone! Nemo
ki net batu tinkamai pasiūti! 
Asz tau visa, snuki suardysiu! 
Tu ko atėjai?

— Nugi atlyginimo už ba
tus, ramiai atsake Petras.

Kokio atlyginimo? Isz- 
eik! Galėsi szesztadieni ateiti! 
Tarne, duok jam spraudau! 
Iszmesk!

Bet Tamsta d a. ir kvietei ma
ne, vėl ramiai prabilo Petras.. iSztai, Petro nuolaidumas į 
verte ji prisimint, kaip negera! 
buvo kentėti, kuomet su juom 
panasziai darbdaviai pasielg
davo. Kad-gi iszskla.idžius ne
malonius prisiminimus, jis isz- 

I trauke isz kiszenes pinigine ir 
i eme skaityti litus, kuriu butą 
j daug; teeziau Tamosziui rodė
si, kad da vis maža ir norėjosi

Europos Futbolininkai 
s
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Futboles loszimas, kaip 
czia Amerikoje yra losziamas 
neturi nieko panaszaus in 
Europos sportininku taip va
dinama futbole.

daugiau. Akiniuotas Liesas jam , 
atnesze antra pinigine, da sto
resne, bet Tamosziui norėjosi 
ir da daugiau, ir juo jis pinigu i 
daugiau turėjo, juo labiau ju 
skaieziu padidinti troszko.

Vakare, susilaukė Tamoszius 
ir naujos žmonos, kuri buvo ir 
graži, ir kvepalais iszsilaiscziil
si, net iiszsipudravusi! Ypacz 
Tamosziui tiko jos raudoni ru
bai !

Nors taip daug viso turėjo, 
teeziau, sulaukės nakties, Ta
moszius užmigti negalėjo. Jam 
'baisu buvo,(kad.kas pinigu ne- 
isznesztu! “Nueitum bent tu, 
tarė jis savo gražuolei ju pa
dabok ”

Visa nakti jis persibaladojo 
betikrindamas ar deže įsu pini
gais cziely'bej. Ryto sulaukus, 
reikėjo ruosztis ’bažnyczion, nes 
buvo iszkilminga szvente. O 
kaip jis nuliūdo prisižinrejes, 
kad czia bažnyczioj visi laiko
ma. lygiais ir nėra skirtumo! 
Pamokslininkas ir tas lyg ty- 
czia primine, kad turtuoliui mi
rus, jo kūnas vistiek aukus ne
bus apkasamas, bet laidojamas 
tokioj- pat pilkojoj žemelej, 
kaip ir visu kitu.

Toji lygybe Tamosziui tiek 
■sziandien inkyrejo, kad koktu 
darėsi. Malda ir ta. n esi sek e, 
nes visos mintys buvo nukreip
tos iri pilna pinigu deže, va
gius ir gražuole žmona. Ypacz 
nesmagu darėsi jam prasimi ■ 
nūs, kad savo siela yra velniui 
pažadėjęs! .

Isz balžnyezios gryžta nusi
minęs ir inpykes. Ta nerimą 
norėtu jis nors garsia savo dai 
na iszsklaidyti, kaip ir pirma 
darydavo, bet vos tik eidamas 
ulyczia. suriks kaip szast tvark
darys ir liepia nustoti, pastebė
damas da, kad tik sziaucziai 
ulycziose dainuoja.

Vos atsiszliejiis Tamosziui iu 
purvina Žydelio prieangi, kaip 
ir vėl kaiž kas eme1 rūpintis, kad 
Tamoszius gražiu savo rubli ne- 
sutersztu. Ir taip Tamoszius 
niekur nebepritiko, nors ir ne
buvo da. visiszkai iszsiblaive 
jas. Seniau tokiam linksniam 
stovy, jis kažkiek 'butu galėjos 
purvintis ir dainuoti. Ubagai 
taip pat iszsižioje rėkavo ir 
sekdami prasze Tamosziaus isz 
maldos, ko pirma nedarydavo. 
Sugryžes in namus vėl su gra

žuole žmona nemokėjo szvelniai 
ir tinkamai apsieiti, delko 
sziurksztoku iszmetinejirnu 
prisiklausė.

“Na ponu gyvenimas, tikrai 
nepakeneziamas!” Pamanė Ta- 
moiszius. “Nei tau uždainuoti, 
net ulyczioje pailsėti, nei su 
žmona pajuokauti. Visi tave 
moko, visi persekioja. Tfiu!”

Tik ka susėdus Tamosziui su 
savo poniute pusrycziaut, pri
buvo ir akiniuotasai biesaa su 

I praneszimu, kad girdi, jis isz- 
pildes savo apžadus ir davės 
Tamosziui turtuoliu pabūt. Da
lbai- privalus jis užsimoket, už- 
raszant pažadėta siela. Ir, ne
duodamas net iszbaigti pradė
tos su degtine arbatos, nutempė 

! Tamosziu t iesiog in pragaru, 
j kame daugybe biesu jau lauke 
| ii nerimaudami klykė:

Tu asile! Galgone! Ap
gavike! Drysai tiek ilgai var- 

' ginti!
Pragare taip labai dvoke, sie

ra, smala i r žibalu, kad net'kve- 
; pimas buvo sunkus. Akimirks
ny viskas i'sznyko. Akis pravė
ręs Tamoszius mate ta pati sa
vo žema sziaucziszka staluka, 
ant. jo invairius inrankius, ne
užbaigtus batus ir, labai smlks- 
tanezia lempute, kurios stiklo 
pro suodžius jau nebežymejo, o 
juodi durnai taip ir vertėsi, kai 
isz kamino. Prie dura vos per 
dilinus inmatomas stovėjo tam
siais akiniąis milicininkas ir 
ruseziai barėsi;

Tu asile! Galgone! Ap
gavike! Drysai tiek ilgai var
ginti! 'Tu gyvuly!

Tamoszius pakraipęs galva 
ir akis prasiszluostes, nors da 
gerai nenuvokė kas su juomi 
dedasi, bet, matydamas sausai 
iszcziiilpta. degtines buteli, pra
dėjo suprasti pergyventus in- 
spiidžius ir tvėrėsi darbo, kad 
užbaigus batus ir nusikragzius 
(a sziurkszcziai baranti asmeni, 
apie kuri tiek daug prisapnavo.

Dalbai- Tamoszius, matyda
mas invairius ponus ar ponias 
niekam nepavydi ir nekersz- 
tauja. Nesiskundžia, ir savo li
kimu, nes suprato, kad visi var
gai ir nelaimes, veik vien isz 
girtuoklystes paeina. Net pasi
rengęs yra mesti ir pats svaiga
lus vartijes! — P. G.

----- G ALA S------

Vasario (February) menesis 
yra trumpiausias isz visu meto 
menesiu. Jis yra ir nepastoviau
sias, per tris metus turėdamas 
dvideszimts asztuonias dienas 
ir kas ketvirtas metas pasiim
damas dvideszimts devynias 
dienas. Žmones iszmislina daug 
visokiu prietaru del to ketvirto 
meto, kai pridedama viena die 
na.

Vasario menesyje treczia die
na 1924 metais, Prezidentas 
Vilsonas pasimirė. Jis savo gy
vastį paaukojo besidarbuoda- 
mas del Tautu Sanjungos ir del 
Pasaulinio Teismo, kuris teis
tu tarptautinius klausimus.

Bet jam nepasiseke, nes jis 
buvo per daug mokytas, ir už 
tai nemokėjo kaip kalbėti in pa- ■ 
prastus žmones ir in nemokytus 
storžievius durnius diplioma- j 
tus.

Ne kam kitam, bet kaip tik 
Vilsonui dėkui, kad Lietuva 
gavo savo laisve ir nepriklau
somybe. Jam Lietuva kaipo 
krasztas ar tauta visai nerūpė
jo. Bet jam labai rūpėjo sutver
ti daug mažu tautu tarp didžių
jų tautu, kaip Rusija, Francu- 
zija ir Anglija. Isz to jo nusi
statymo užgimė laisva ir ne
priklausoma Lietuva.

Vasario ketvirta diena, 1899 
metuose karas prasidėjo tarp 
Philipinu ir Amerikiecziu.

Vasario vienuolikta diena, 
1847 metuose Thomas Edison 
užgimė, kuris iszrado musu 
gramofona arba viktrola. Jis 
buvo tikras mokslinczius ir pa
liko mums daug nauju ir geru 
iszradimu.

Vasario dvylikta diena, 1809 
metuose, Prezidentas Abrao- į 
m as Lincolnas užgimė. Jis atsi
žymėjo savo paprastumu. Jis 
iszlaisvino juodukus, nigerus 
isz gyvos vergijos ir nelaisvės 
ir suvienijo visas Amerikos 
valstijas. Jis už savo pasiszven- 
tima buvo nuszautas teatre.

Vasario keturioliktoje die
noje pripuola Szv. Valentino 
szvente, kada visi insimyleju- 
sieji siunezia savo szirdies 
draugėms gražias atvirutes.

Kalendoriai ir Szventuju 
knygos mums duoda kelis to
kius szventuosius tuo paežiui 
vardu.

Paprascziausias ir visiems 
geriausiai iszaiszkinimas tu 
meiles korteliu per szita szven
te yra, kad vienas isz tu Szven
tuju Valentinu turėjo paprotį 
slaptomis suteikti ir parūpinti 
aukso, kraiti toms merginoms,! 
kurios norėjo iszteketi, bet ku
riu tėveliai negalėjo kraiti pa
skirti.

Kitas paaiszkinimas yra kad 
kai Szventasis Valentinas buvo 
vedamas in nukankinimo vie
ta, jis paliko trumpa laiszkeli 
kalėjimo sargo dukrelei, ir isz 
to laiszko iszkilo paprotys 
siunsti meiles laiszkuczius per

Vasario szeszioliktoji diena 
yra visiems mums Lietuviams 
gerai žinoma, kaipo Lietuvos 
Nepriklausomybes diena. 
Sziandien ta diena yra gedulio 
diena, nes Lietuvos trispalve 
vieliava jau Lietuvoje nepleve- 
suoja, Szeszupe verkia, Nemu
nas raudoja ir Birutes daina 
nutilo; tik kryžiai, kryželiai 
Lietuviu szirdyse paženklina 
vieta kur Lietuva buvo, kur tos 
mukos, tie kryželiai pirmiau 
Lietuviui kelia rode in szvento- 
ve ar bažnyczia.

Vasario septyniolikta diena 
1935 metuose Moskvoje pasi
mirė Vincas Miskeviczius, 
Kapsukas, Lietuvos darbinin
ku vadas ir žymus raszytojas.

Vasario dvideszimts pirma 
diena, 1883 metuose iszejo pir
mas Lietuvos laikrasztis 
‘ ‘ Auszra. ’ ’

Vasario dvideszimts antra 
diena, 1732 metuose gimė Jur
gis Washingtonas. Jis buvo 
pirmutinis Amerikos Preziden
tas ir gal bagoeziausias.

Vasario dvideszimts penkta 
diena 1909 metuose numirė D. 
T. Boczkauskas, uždetojas laik- 
raszczio ‘ ‘ Saules, ’ ’ Mahanoy 
City, Pa.

RADO NEGYVA
PRIE UPELIO

DENVER, COLO. — James 
Washington, keturios deszimts 
penkių metu amžiaus, buvo su
rastas negyvas prie Cherry 
Creek upelio. Jis gulėjo ant le
do tarp asztriu akmenų.

Policijantai spėja kad jis pa
slydo ant ledo ir susimusze gal
va in tuos akmenius. Daktaras 
Angelo Lappi sako, kad tas 
žmogus gal prigėrė, nes kai jis 
gulėjo ant to ledo, jo kūno szi- 
luma sutirpino leda ir visa jo 
galva buvo paskendus in van
deni.

Mirusi žmogų paskucziausiai 
mate jo draugas, Miles Clay, su 
kuriuo jis kelis sznapsus ir 
alaus iszgere ta vakara saliune.

James Washington in viena 
sanvaite buvo tris sykius sua- 
resztuotas už girtuoklavima. 
Jis tik menesis atgal buvo at
važiavęs isz St. Louis, kur jo 
žmona, Mabel gyvena.

Uncle Sam Says

The smart man knows that the only
way to protect his family and himself is 
with a safe, systematic plan of saving. 
U. S. Savings Bonds provide the safety 
and the Payroll Savings Plan or the 
Bond-a-Month Plan is the systematic 
way. No one can provide security for 
the future by free-spending. You can 
face the future with confidence, how
ever, by investing a part of today’s earn
ings in Savings Bonds. That is the intel
ligent way. And you have the choice of 
two convenient plans of purchase, the 
Payroll Savings Plan where you work or, 
if self-employed, the Bond-a-Month 
Plan at your hank.

U.S. Treasury Department
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Sziauczius Ir Piktoji Dvasia Sunku Tikėti

QANA velti vakara, kada Ju
le ilsėjos ir saldžiai sapna

vo, jos vyras Tamoszius prie 
menkiausios, laibai smilksta,n- 
czios žibalines lemputes' lope 
batus. Senei jis tuos'batus Imtu 
numėtės ir taippat ilsėjas arba 
kurioj nors smuklėj pauzes, je 
ne tas keistas, didele nosimi ir 
tamsiais akiniais milicninkas, 
užsakęs da priesz pora, sanvai- 
cziu naujas batams galvas pri
dėti. Jis jau septinta; kart ežia, 
lankosi ir yra prisakęs žut-bnt 
rytdienai užbaigti!

— “V ergo gy v en im a s, ” 
niurzgėjo Tamoszius, puspa
džius belygindamas. Vieni 
žmones saldžiai miega, kiti ra
miai szpaciruoja. arba, linksmi
nasi prie gerymn taures, o tu, 
lyg koks Egipto ar Vokietijos 
belaisvis, sėdėk pririsztas ir lo
pyk kelmai žino kokios dvasios 
mi-lis-ninko kontaplins. ’ ’

Kad neužsnūdo s ir greicziau 
nustūmus nuo ranku inkyreju
si darba, Tamoszius, veik po 
kiekvienu plaktuko tauksztele- 
jimu, susiriesdamas lenkiasi ir 
isztraukės isz pastalio degtines 
buteli, apsilaižydamas po bur
oke vis iszmeita, O kad nebūtu 
nuobodu, balsiai pradeda bam
bėti :

— Kad jie nesulauktu! Ko
kiems galams asz turiu taip 
prakaituoti ir dirbti be pasil
si© ? Galbūt del to, kad pas juos 
pinigu pilnos kiszenes, o asz, 
nabagas biednas?

Jis labai neapkentė savo 
darbdaviu, ypacz to, keisto mi
licininko su didelė nosim ir 
tamsiais akiniais. Mat tas 'žmo
gus atrodė jam labai baisus, 
kaip pavirszutine savo iszvaiz- 
da, taip ir užsiėmimu. Be to, 
szis asmuo dar jam netiko ir sa
vo burtais ar kokiu ten kitokiu 
nežinomu iszmislu, ka. Tamo
szius gerai patyrė priimdamas 
nuo jo lopymui batus. Jis mate 
kaip ta, nepakencziama esybe 
kilnojo kažkokius “zbrajus” ir 
tarszkino grandinėmis, net, ne
matytas dujas kažkokios ma- 
szinos paigelba, buvo pradėjusi 
leist, kurios dvoke tiesiog pra
garo siera, ir smala. Tamosziaus 
nuomone: “Kas Dievo nors 
kiek bijosi, tas tokiais tamsiais 
darbais neužsiimtu. ’ ’

Iszczinlpes buteli, nebaigtus 
batus atbula ranka Tamoszus 
nubloszke in pastali, o kumsz- 
cziu paremes galva, giliai užsi 
manste. Czia. viskas kai szesze- 
lis greitai bego pro jo akis: ir 
sunkus nepakeliamas sziau- 
cziaus gyvenimas, ir didžtur- 
czin paloviai, ir gražios ponu 
karietos, ir daug daug ko kito. 
Ach! Kaip butu gera, jei tu ba- 
goczin visi turtai pereitu in 
musu rankas, arba tiesiog su
byrėtu, o rūbai, in szmo tolius 
sutruktu. Ypacz tos meszkenos 
ir soboliu kepures!

Kai]) butu gera, jeigu turtuo
liai ir tie, lisnikai liktu uba
gais, neturincziais net kuo mai
tintis, o mes, dabartiiiieji sziau- 
cziai ir kriaucziai taptume po-

Juk batams galvos senei pridė
tos, o asz vis da tebesedžiu. Rei
kia skubiai neszti darbdaviui, 
kad neberustautu, nes jau 'be
rods ir diena iszauszusi.

Invyniojo batus Tamoszius 
in raudona, skarmalu, apsivilko 
ir iszdrože. Szalta, ledu krusza 
taip rodos ir pliekia Tamosziui 
in veidą. Oy ežiose tamsu, nors j 
jis ir buvo insi vaizdines diena

toju,” bet su, piktąją dvasia! 
Mat, vietoj ponisžkos kojytes, 
jis mate didelio arklio ir gana, 
asztriai apkaustyta koja.

A-h-a! Pamanė Tamoszius. 
Sztai kas per sutvėrimas!

Pirmiausia buvo manės jis 
persižegnoti, o paskui, nublosz- 
kus batus piktajam, neatsižiu- 
rejus sprukt pro duris lauk. 
Bet ir vėl greit susigriebė, kad

bea.usztant. Tk kur-nekur blik- 
czioja maža, žibaliniu lempu- 
cziu szviesa, isz kuriu kažkodėl 
taip labai dvokia., kad Tamo
szius be prestojo turį kosėti ir 
kosėti. Visomis ulycžiuomis ne

nepasinaudojus proga, kuri 
pirma, o gal ii-paskutini syk 
pasitaiko, butu tiesiog nepro- 
4ingai Mat, gerai Tamoszius 
atmine bobutes pasakojimus, 
kad piktosios’dvasios kariais

paprastu greitumu automobi-j 
liais dūzgia in vai rus turtuoliai, į 
laikydami aukisztai iszkele tai' 
po rūkyta kumpi, tai po gera 
bonka “tris syk valytos” deg
tines. O isz blizgancziu poriniu 
karietų, tai]) ir kyszoja rodo 
piisztais, sza.ukdamos savo plo
nu balseliu ponios: “Ubagas į 
nabagas, girtuoklis!” Net kai 
kurios drąsesnes ir plonus, lyg 
popierius savo liežuvius prade 
jo Tamosziui kaiszyti.

Paskui ji būriais seke moki 
niai, studentai, invairus pirk i 
liai, karininkai, net patys gene- 
nerolai, ir visi kai vienas erzi-! 
no ji: Sziauczins-szli tirpius, 
n'bagas-imbagas, girtuoklis val-l 
kata.

Nors visa tai Tamosziui buvo

ir laibai gausiai apdovanoja. 
Užtai, pergalėjęs savo baime ir! 
suneręs užpakaly rankas, kad 
kartais netikėtai nepersi žegno
tu, nedrąsiai kostelejes prabi
lo:

be galo inkyru ir skaudu, te-! 
cziau jis pakantriai lauke pro-' 
gos, kuomet galės isz ju " taip' 
smagiai tycziotis. Dabar, tik 
retkarcziai s nusispjaudama s, 
kiūtino toliau. Gal butu jis da! 
daug ka nuo tu “ nevidonu’ ’ 
turtuoliu iszgirdes, jei ne tas 
Pasvalio sziauczius Petras,

Ilga Karta

Ponia Cara Cortazzo, szim- 
to ir septynių metu amžiaus 
senumo ir motina anuku, ku
rie jau dabar turi anūkus da
bar apvaikszczioja savo gi
mimo sukaktes. Ji buvo gi
musi ant Nauju Metu, 1842 
metuose.

Senas Amerikos priežo
dis sako kad paveikslas nie
kados nemeluoja. Bet sunku 
ar stacziai negalima tikėti in 

’visa tai ka musu akys mato. 
Jurininkas Robert Bradford 
isz Chicagos, atvažiavęs in

Itasija, nuėjo pasižiūrėti in 
ta bokszta kuris taip labai 
linksta. Szitas boksztas buvo 
pastatytas tiesus, bet paskui, 
po kiek czieso jis nulinko in 
viena szona ir dabar szitaip 
kreiviai iszrodo.

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule Publishing Co;, 
Mahanoy City, Pa.

Ant Gavėnios

kuris sugrobęs Tamosziu už 
rankos, eme girtis, kad jau yra 
vedes, pirkęs namus ir dirbąs 
net su keletą, padėjėju. Nebe- 
isztvere Tamoszius nesuszukes; 
“Kaip tai Tas mat nusmurgė
lis provincijos sziaucziukas 
pralenks mane, kaunieti?!”: 
N erimanstaudamas ir kersztau- 
damas Petrui, seko ji tol, kol 
nepajuto nuovargio, o uždusęs 
eme dairytis, kame atsilsėk Be-I 
sidairydamas, pastebėjo, kad jo 
esama jau Laisves Alėjoj, visai 
arti to namo, kuriame gyvena 
tas keistasis milicininkas su di
dele nosim ir tamsiais akiniais. 
Dabar Tamoszius apie savo 
nuovargi užmirszes, skubinos 
neszti savo darba atiduoti. Be 
to, jis džiaugiasi, kad gavės už 
batus atlyginimą, galės smuk
lėj su d raugai.) s “kompanija” 
palaikyt!

Kadangi kalbamas milicinin-! 
kas gyveno net ketvirtame na
mu aukszte, tai Tamosziui pri
siėjo eiti ilgu tamsiu karido 
rirum ir paskui lipti auksztais 
slidžiais laiptais in virszu, ku
rie taip ir supesi po ko kojo-1 
mis. Kuomet Tamoszius inejo 
in vidų, jis pastebėjo kaip ir! 
ana syk savo darbdavį “zbra
jus” kilnojant, grandinėmis' 
barszkinant ir, leidžiant pra
garu dvokianczius durnus.

— Sakoma, buk ne esą pa
saulyje biauresnio ir blogesnio 
sutvėrimo, kaip, piktosios dva
sios, bet man rodos ponas val
dytojau, kad piktoji dvasia, yra 
pati prakilniausioji esybe. Nors 
tiesa, gal kiekvienas, atsipra- 
szau, biesas, turi arklio kojas, 
karves uodega, asilo ausis ir 
smailius ragus, bet užtai, ju 
galvose pinto km- kas daugiau 
negu pas mokycziausius dakta-1 
rus!

— Myliu asz tave už toki 
atvirumu, pratarė pasididžiuo
dama akini uoto ji esybe. A ežiu 
gerasis sziaucziau už 'batus ir 
už iszi pareiszkima! Asz visus 
stengiuos patenkinti ir rojų že- 
meje sukurti. Ko-gi tu nori isz 
manes?

Tamoszius, ilgai negaizda- 
mas, pradėjo skustis savo liki
mu ir sunkia padėtimi. Jis sa
kėsi,'kad isz pat mažens neap- 
kehczias turtuoliu. Jam visada 
būdavę sunku žiūrėti in ta nely
gybe, kada ne visi žmones gy
vena. puikiuose kam,baruose ir 
kad ne visi, važinėja gražiais 
arkliais ir karietomis. Arba ko
dėl tas pasvalietis sziauczius 
Petras turi ii- savo namus, ir 
keletą padėjėju, ir pats su žmo
na puikiausiai apsirėdė? To
kias pat juk turi rankas, kojas, 
akis, uosi, pagaliau ir galva;

sznibždedavosi, kad girdi: 
“tam sziaueziiii nosis esanti 
didele ir raudona kai buro
kas!” Tiesa, Jule gera, mot'*- 
riszke, tankiai skalbiniais ir 
man duona uždirbu, bet ji, ne
mokyta. Ir kuomet, prisieina 
kas nors isz “politikos” ar 
sziaip ko gudresnio kalbėti, ji 
kažkokiu nieku pritauszkia.Be 
to, ir ranka perskaudi! Sovietu 
kraszte- to nėra. Jei Bolszeviki- 
joj gyvericziau, .žinai, kad man 
su tavorszcziais kitaip 'Imtu! 
Ten.

— Ko gi tu nori ? Perkirto 
Tamosziaus skunda akiniflota- 
sa.i žmogus. I

— Aa! Nugi asz noriu, kad 
Tamstos malonybe, padarytu
mėte mane turtuolio!

— Gerai, akiniuotasai atsa
ke. Tik atmink, kad už tai pri
valėsi man savo duszia atiduo
ti! Pakol gaidžiai nepragydo, 
eik sztai ir pasiraszyk szia su
tarti, kad duszia pavedi man!

— Ponas valdytojau! Nu
žemintu balsu tarė Tamoszius, 
atsiminkite, k\d priimdamas 
batus lopyti, irgi jokios sutar
ties nedariau ir negavau užmo- 
kesnio iii prieki. Pirma padary
kite mane turtingu, o duszia 
jums bus užtikrinta.

— Na, gerai, sutiko aki- 
ninotasai ir ėmėsi tvarkyti sa
vuosius “zbrajus” ir rūkyti ta 
“pypke,” isz kurios kamuo
liais vertėsi dvokiantys durnai.

Kuomet durnai prasiskleidė, 
Tamoszius pastebėjo, kad jis 
jau ne sziauczius ir ne Tamo
szius, o kažkoks puikiais rū
bais pasipuoszes ir aukso gran- 
dineli prie krutinės turis po
nas. Sėdėjo jis*>minksztoj kėdėj 
prie didelio stalo. Du baltomis 
pirsztinaitemis tarnai padavi
nėjo jam valgius ir žemai nusi
lenkdami kalbėjo: “In sveika
ta Jusu szviesybe!” Patiekė 
jam tarnai didele lekszte jau
tienos mėsos su agurkais, pas
kui atnesze kepta žasi su obuo
liais, kiek palukėje, vėl gerai 
rūkytos kiaulienos kumpi su 
krienais, po jos davė koszes su 
svieistu, paskui, kiauszinienes 
su žąsies taukais ir da visokiu 

: kitu valgiu, kuriu ne pavadini- 
jiio Tamoszius nežinojo. Ak kas 
per turtingumas! Ir kaip visa 
tai mandagiai, politiszkai pa- 
t iekiama!

— Tamoszius visko kimszo 
kiek galėdamas ir veik po kiek
vienu kąsniu iszmesdamas di
dele czerka “tris syk valytos.”

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Jau tik nežinau, kas 
tai do mada, 

Kad pas nekurias 
musu žmones visada, 

Kada kokia szvente, tai 
pa sielgi ne ja b ja u r i ause.

Kiti sako kad 
Geriaus kad tu 

szveneziu nebutu, 
Tai ir latryje nesiimsiu, 

Nes vieni trauke
'bažnyczia, 

Kiti in negerus vietas 
kai]) tyyczia, 

. Augi jau Amerike ne 
bus permainos?

Velkasi pas skvajeri, 
Žmogus žiūrėti ant 

to negali, 
0 publika žiuri kaip 

ant, gyvuliu, 
Ant. pasigėrusių vyru.

O gal tik policija 
tokiu suvaldytu,

Ir apszvietos kiek 
priduotu,

Ir girtybe apmalszytu!
* * *

C), kokiu czion Amerike 
motinu yra durnu,

Jeigu nevaktuoja 
savo dukrelių, 

Pavėlina visur eiti, 
Ir autobiliais trankytis,

Beveik kožna naktis.
Asz manau, ’

Kad suvis mamytes 
neboja.,

Jeigu in kur su 
sportais važiuoja, 

Gal velniu jieszkoti,
Ba savo mieste 

negali gauti.
O ka mamyte prasta, 

Dukreles per mandruma 
neapeina,

Nepažysta, kilu kaip 
praeina, 

Daugiau nesakysiu 
apie szita dalyka, 

Ant kito karto 
pasiliksiu.

* * *

Stacijos arba Kalvarija, 10c.
Graudus Verksmai,....... 10c.
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Drąsuolis Ant Upes

nais, ir, būdami ju dietoj, mes, 
o ne jie paeziame inmigy, vidu
nakty kurpius musztravotum.

Saldžiai besvajodamas apie 
‘4 d angiiszkus migdol us, ” a įsi
minė Tamoszius, kad jam nu- 
blokszti batai reiketu užbaigt. 
Ir, bežiūrėdamas in pastali, net 
nustebo! Tai bent szposai! Su
kiko jis isz didelio džiaugsmo.

— Sztai, ponas, valdytojau, 
batus Jums atnesziau! Su pasi
didžiavimu pratarė Tamoszius.

‘ Ponas atsistojo ir tylomis 
paemes batus, rengėsi juos pri- j 
simieruoti. Tamoszius, norėda
mas jam padėti, vienu keliu 
priklaupė ii* numovė senąjį ba- 
ta; tikrai pamate, kad jis turi 
reikalą ne su paprastu “yaldy-

del ko asz turiu vargti? Del ko 
asz privalėjau vesti in paezias 
Jule, o ne kokia gražia, kvepa
lais iszsilaiscziusia panaite?!! 
Juk turtingu darbdaviu na
muose esu pastebėjas ir labai 
gražiu paneliu kurios, visgi in 
mane mažiausio dėmesio neat- 
kreipe, ne bent kad retkar- 
cziais patylom viena kitai

Carl Madrid, keturios de- 
szimts keturiu metu am
žiaus žmogus isz Chicago, 
Ill., užsimanė su savo paties 
padarytu laiveliu plaukti isz 
Chicagos in New Orleans. 
Szitas jo laivelis turi maža 
inžina kuris ji traukia priesz 
veja ir priesz bangas, Jis sa

ka kad jis nepaiso kaip ilgai 
ta kelione užims, nes jis daug 
darbo turi raszyti straips
nius ir knygas per savo ta ke
lione. Jis sako kad czia jam 
bus geriausia proga daug ka 
paraszyti be jokio pertrau
kimo.

Kur ten aplink
Ulinojauis 'steite, 

Per varduvių diena., 
Atsibuvo tune viena, 

Buvo tai dienoje Antano, 
Nesigailėjo guzutes nei 

alaus.
O brolycziai buvo 

daugybe alaus, 
Ir guzutes gardaus.

Asz kokiu ten strytu 
veži imlu,

Na ir riksmą iszgirdau, 
Asz pamislinau,
Jau ežia gana!

Ant stryto daug žmoni u 
stovėjo,

O keli vyreliu ant 
žemes gulėjo,

Su terlos sudaužytos, 
O policmonai darbo 

gana turėjo,
Kol visus in lakupa 

' nuvarė.
Badai prova bus, 
O ne viena gerai 

nuskus!

Pirkie U. S. Bonus

USNfiy-POINr fOUNM/N PEN.

Saule Publishing Co., 
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola. Szv. 

Ahdriejo.
— Subatoj Szventos Ago

tos.
— Kita sanvaite: Nedelioj! 

pripuola 5-ta Nedelia po Trijų 
Karalių; Panedelyje Szv. Ro
mualdo; Utarninke Szv. Jono 
isz Matho; Seredoj Szv. Cyrilo; 
Ketverge Szv. Scholastikoj 
Petnyczioj Szvencz. Paneles 
Liurdo, taipgi ta diena 1242 
metuose, Mindaugas užėmė 
Lietuvos Karaliaus sostą; Su
katoj Septyni Servito Szventie- 
ji, taipgi ta diena pripuola 
Amerikos szvente Lincoln’o 
Gimimo Diena.

— Sekantieji iszeme lais- 
nus isz Pottsvilles korto del ap- 
sivedimo: Jieva J. Paskavicz, 
323 S. Broad Mt. Ave., Frack
ville ir Albertas T. Chowano- 
sky, Lost Creek; Marie II. Dun- 
'kavicziute, 309 Orwigsburg St. 
Tamaqua ir Vincas E. Želonis, 
336 E. Market St., Mahanoy 
City.

— Ajgota Matulaitiene, nuo 
117 E. Pine Uly., kuri sirgo per 
koki tai laika, ana diena sugry- 
'žo namo isz Good Samaritono 
ligonbute Pottsvilleje, jausda- 

. ma daug sveikesne.

Hazleton Planing Mill Co., Wy
oming Sheet Metal and Engi
neering Co., Geo. De Lallo, 
Plumbing Co., Hazleton Vene
tian Blind Mfg. Co., American 
News Co., ir G. R. Stecker Con- ] 
struction Co. Bledies padaryta 
ant $250,000.

RUSIJA NEISZLEI-
DŽIA ŽYDU

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
noma ponia Marijona Nojunie- 
ne nuo 12 So. Grant Ulyczios, 
numirė Utarninke, 3:15 valan
da ryte, King’s County ligon- 
Įbute, Brooklyn, N. Y., sirgdama 
du menesius. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
dideliame nuliudime savo vyra 
Juozapa; trys dukterys: Marie, 
namie; A. Povilaitiene, Brook
lyn, N. Y., ir Estellie, slauge isz 
Kings County 1 i g o n b u t e, 
Brooklyn, N. Y., sunu Edvardą, 
Shenandoah; seserį J. Gibiene, 
mieste ir 'broli Enaka Afarkie- 
yiczia, mieste. Laidos Subatoje 
su apiegomis, Szv. Jurgio ’baž- 
nyczio je 9-ta valanda, ir bus pa
laidota in parapijos kapines. 
Gralborius D. Snyderis laidos.

•— Edvardas Beninsky, ang- 
liakasis isz Lost Creek, likos 
sužeistas in nugara, laike dar
bo Packer Nr. 5 kasykloje. Ran
dasi Locust Mt. ligonbute.

Girardville, Pa. — A. a. Jie
va Aleknavicziene, nuo 16 E. 
Ogden Uly., kuri numirė Nedė
lios ryta Schuylkill Haven li- 
•gonlbute, likos palaidota Sere
doj, su apiegomis Szv. Vincen
to balžnyczioje, 9-ta valanda ry
te ir kūnas palaidotas in Szv. 
Jurgio parapijos kapines She- 
nadoryje. Velione gimė Lietu
voje, atvyko in Shenadoryje 44 
metu atgal, o apie asztuoni me
tai atgal persikraustė in Gi
rardville. Jos vyras Jonas mirė 
.1937 metuose. Paliko sunu An
taną Poteliuna isz William 
Penn ir broli Raulanda Mikalo- 
ni mieste.

Inszvestas in Kunigužiu 
luomą kai jis buvo tik ketu- 
riu metu amžiaus, szitas ma
žutis kunigužis, Marjoe 
Gortner, šukele gyva sztur- 
ma Californijos valstijoje, 
kai jis apženijo viena porele. 
Tie kurie ji užtaria sako kad 
nėra jokio valdžios ar valsti
jos instatymo kuris nustato 
kiek metu amžiaus turi turė
ti vaikas ar vyras pirm negu 
jis gali būti tikras kunigužis.

Szitas jaunas vaikiukas, 
kunigužis apženijo viena po
rele ir isz to iszkilo szturmas 
ir klausimas. Valdžia, nepai- 
sindama kai toks tikėjimas 
mokina ar ka to tikėjimo 
žmones sako, staeziai pasakė, 
kad tokios vedybos yra nie
kam vertos, ir valdžia pasakė 
kad tas Szliubas nėra tikras.

Tikrai gaila kad tikėjimas 
yra taip iszkrepiamas ir net 
pajuokiamas, kad toks vai
kutis jau statosi kunigužiu, 
žmonių vedeju. Mums ne gal
voj kaip jis mokytas ar ko
kie jo gabumai, bet mes tiek 
žinome kad jo vieta už savo 
motinos andaroku, o ne ko- 
zelnyczioj ar priesz alto
riaus.

Laikraszcziai mums aisz- 
kina kad jis jau ir pamoks
lus drožia. Na jeigu toks 
pienburnis jau gali ir pa
mokslus drožti, tai toks tas ir 
tikėjimas. Mes jo motinai pa
tartume jam snarglius nu- 
szlostyti ir kaili iszpilti, ir 
tada jis butu geras vaikas ir 
pamirsztu savo pamokslus.

TEL AVIV, ISRAELIS. — 
Naujos Žydu tautos, Israelio 
valdžia dabar nežino ka daryti 
su tais Žydais, kurie randasi 
Rusijoje, ar tuose krasztuose 
kurie yra po Rusijos priežiūra.

Kai visi Žydai benamiai bus 
išvežti isz Vokietijos, tai tada 
jau Israelis norėtu parsitraukti 
Žydus, kurie randasi tuose 
krasztuose kur Rusija valdo.

Bet Rusija ir visi tie krasztai 
rytuose neiszleidžia nei vieno 
Žydo, pirm negu tas Žydas isz- 
eina Komunizmo, Markso ir 
Lenino kursus. Ir net tada tas 
Žydas turi gauti pavelinima isz 
Scvieu valdžios važiuoti in Is
raeli.

Lenkijos Komunistiszka val
džia dar daugiau reikalauja. 
Isz Lenkijos tik tie Žydai gali 
iszvažiuoti, kurie priguli prie 
Komunistu Partijos.

Israelio valdžia jau kelis sy
kius pareiszkia savo protestą, 
savo nepasitenkinimą su tokiu 
nusistatymu, bet nieko isz to 
neiszeina.

Tai dabar Žydu valdžia pri
ėjo prie szitokio labai keblaus 
klausimo: Ar tuos Žydus visai
apleisti ir apie juos užmirszti, teismui ir musu teisėjams. Tas 
ar parsitraukti juos, nors jie žmogžudys, žulikas, nevidonas 
yra Komunistai ir priguli prie bUVo policijos labai greitai nu- 
Komunistu Partijos. Kaip Žy
dai szita klausima iszrisz, dar 
nežinome.

Merginos Stoja In Marinu Kariuomene kaucij°s'Jiedu yra intarti už'tikrai neturi pinigu ir kad jo 
pavogimą automobiliaus kuris] namai yra ant morgiezio, ant 

ju jis insiskolines. Jeigu jis ne
gales užsimokėti tos baudos, tai

pavogimą automobiliaus kuris]
yra nuosavybe Robert McAllis
ter.

Treczias intartas vaikas yra jįs turės dar viena menesi dau- 
tik szesziolikos metu amžiaus, giau isztupeti kalėjime.

į Sztckiu prasikaltimu ir szi-
tokiu vagyseziu vis daugiau ir kaip teismas ji nubaus, jis sako 
daugiau atsiranda. Visai jauni kad jam negali būti didesnes 
vyrukai, tikrai sakant, tik vai- sarmatos ir kad jis negali la
kai vagia ir žudo.

Tas teisėjas sako jis nepaiso

biau nukenteti, negu jis dabar 
Jau laikas ne vien tik polici- yra nukentejes.

j autams, bet ir visiems žmo
nėms susirūpinti musu jaunimu ju Republikonu vadas. Jis buvo 
kuris eina galvatrukcziais 
niop.

Szitas teisėjas buvo Jaunu-

Major Sidney Altman, isz 1 
Marinu kariuomenes priima 
priesaikas penkių merginu 
kurios stoja in marinu ka
riuomene. Jos yra pirmuti
nes merginos stoti in marinu

eiles. Visos penkios mergi
nos buvo vaiske per kara ir 
dabar vėl stoja in kariuome
ne. Visos jos yra isz New 
York miesto.

KOMUNISTAI
KINIJOJE

vėl- iszrinktas teisėju 1928 metuose 
ir tris sykius paliktas toje vie
toje. Kiekviena syki jis buvo 
paskirtas del szesziu metu dar
bo ant teisėjo suolo.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) NORVEGIJA
ATSAKO RUSIJAI

Washington, D. C. — Žinios 
skamba isz Rusijos kad Juozas 
Stalinas nori pasiszneketi apie 
Taika su Amerikos prezidentu 
Moskvoje, bet Trumanas atsa
ke, ir sako, jeigu Stalinas jiesz- 
ko Taikos, tai turi atvažiuoti in 
W<ashingtona.

New York. —Vyskupas Tho
mas McDonnell pranesza, kad 
jisai aplaike žinia isz Kinijos

teismas, nei nevapteleja.
Pernai per Naujus Metus 

jaunas taxi draiverys buvo nu
žudytas ant Delaware Avenue. 
Tas žmogžudys buvo labai grei
tai sugautas ir suimtas. Tai 
musu policijos garbei, kad jie 
taip greitai toki zulika pagavo.

Bet jokios garbes nėra musu

KUR TEISMO 
TEISYBE?

stvertas ir in kalėjimą patup- 
dintas. Bet kas tada atsitiko? 
Nors jis pats prisipažino savo 
nieksziszka darba, teismas ne
siskubino ir nesiskubna ta žuli- 
ka nubausti.

James Smith nužudė, nuszo- 
ve taxi dr ai veri John J. Haines 
Sausio penkiolikta diena ir pri-

Szitas žmogžudis, kuris pats 
prisipažino, dar ir dabar be jo
kio nusprendimo ar jokio teis
mo sėdi kalėjime. Nuo to laiko 
iki dabar nei valdžios advoka
tai nei teismas nieko nėra pada
re, jokio teismo ar tardymo nė
ra vede. Kas ežia darosi? Ar 
musu teises nėra geros? Ar mu- į 
su teisėjai tingi ar yra papirk
ti? Ar mes visai nepaisome apie 
žmogžudžius?

Mums visai ne dyvai, kad 
musu kalėjimai yra pilni, kad 
tenai nėra vietos, kai szitokie; 
galvažudžiai gali tenai kaip po- s 
nai tupėti, kai teismas miega ir] 
teisėjai snaudžia.

prieszintis. Rusija tuoj aus 
stengsis sukurstyti Tolimu Ry
tu krasztus priesz vakarus. O 
kaip tik ežia Kiniecziai, kad ir 
po Komunizmo botagu, labai 
greitai pasiprieszins, kaip Yu- 
goslavijos Komunistai pasi-] 
prieszino Balkanuose.

Komunistiszka Kinija negali 
isztvertij'iszsilaikyti be pagel
bės isz Užsienio. O tik vienas 
krasztas ant viso svieto tokia 
pagelbagali suteikti; Amerika.

Komunistai gali visa Kinijos 
kraszta užimti su savo armijo
mis, bet tenai politika, prekyba 
ir pagelba daugiau reiszkia ir 
reiksz negu armijos ar karabi
nai. Tai matyti kad Komunistu 
darbas Kinijoje dabar tik pra
sideda.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA. —
Visi musu laikraszcziai dabar gįpažino, prie teisėjo Myers, 
raszo apie ta jauna pienburni t jįs pasiaiszkino kad jis kesi-
zulika žmogžudį, kuris isznie- ■
kino ir paskui biauriai nužudė jį nužudė, 
vaika už save jaunesni. Laik
raszcziai daug raszo bet mažai 
ka pasako apie ta jauna žmog
žudį, kuris taip begiediszkai ir 
beszirdiszkai nužudė kita vai
ka jam visai nepažystama. Jei
gu tiesa butu pasakyta, iszeitu 
in virszu kad tas jaunas, žmog
žudis yra apsėstas lyties ir gos- 
lybes liga.

Bet žmogžudystes mums vi
sai ne naujiena.

Pernai, Sausio menesyje bu
vo kitos žmogžudystes, apie ku
rias dabar nei laikraszcziai,

uosi ta draiveri apvogti ir pas-
i

To žmogžudžio szeimyna 
teismui pranesze kad nei vienas 
neturi gana pinigu pasamdyti 
advokata kad jis apgintu j u 
vaika. Teismas paskyrė jam 
advokata kurio alga mes takso
mis apmokame.

Tas žmogžudis nudavė kad 
jis nesveiko proto, kad jis ne
žino ka jis daro, bet geriausi 
daktarai pripažino kad jis yra 
pilno proto. Tada tas žmogžu
dis teismui pasiaiszkino kad 
jam kai kada užeina noras žu
dyti.

JAUNI VAGIAI
SUIMT!

MUSU MOKYKLOMS
REIKIA MOKYTOJU

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai per kelias sanvai
tes seke vagius kurie pavogė 
automobiliu ir apvogė kelis 
sztorus, isz kuriu jie gavo tik 
apie penkiolika doleriu.

Intarti vagiai yra Joseph La
velle, devyniolikos metu am
žiaus jaunuolis nuo Lehigh 
Ave., netoli nuo Dvideszimts 
antros Ulyczios ir Harry Leach, 
devyniolikos metu amžiaus ber
niukas nuo Hamberger ulyczios] vesniu darbu, 
netoli nuo Lehigh Ave. Jiedu Valdžia rengiasi ka nors da-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nepavelins nei Amerikai, nei 
Anglijai statytis tvirtoves ant 
jos žemes, tol kol Norvegijos 
krasztas nebus prieszo užpultas 
ar prieszo grasinamas.

Norvegai pasižadėjo nei ant 
vieno kraszto neužsipulti.

Norvegijos valdžia szitaip 
iszsireiszke kai Rusija pareika
lavo kad Norvegai staeziai pa
sisakytu ir pasiaiszkintu kaip 
jie žiuri in ta Atlantiko sutarti.

Norvegai staeziai sako, kad 
Tautu Sanjunga jau mirus, kad 
ta Sanjunga nieko gero nenu- 
veike ir nenuveiks, ir už tai jie 
dabar susirūpino savo kraszto 
saugumu, ir nieko geresnio ne
mato kaip ta Atlantiko karisz- 
ka sutarti.

Norvegijos valdžia galėjo 
szitaip drąsiai ir aiszkiai atsa
kyti Sovietams už tai, kad Nor
vegijos Taryboje nebeliko nei 
vieno Komunisto.

Aiszkus dalykas, Sovietams 
szitoks Norvegijos nusistaty
mas baisiai nepatinka. Rusija

tuszczios. Musu jaunimas neno
ri mokytis ant mokytoju, nes 
jie mato kaip prastai tokiems 
mokytojams yra atmokama.

Didžiausia beda yra su pra- Jau kelioms kitoms tautoms sta-
mažes-l cz^ uždraudžia stoti in ta At

lantiko sutarti. Bet Norvegai
dinemis mokyklomis 
niuose miestuose, kur staeziai
negalima nei gražumu prisikal- mato, kad jie nieko gero negali

New Philadelphia, Pa. — Ro
zalija Kinderavicziene, kuri 
sirgo per szeszis sanvaites, nu
mirė savo namuose. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in czionais 35 
metai atgal. Jos vyras Juoza
pas mirė trys metai atgal. Pali
ko keletą vaiku. Prigulėjo prie 
Lietuviszkos parapijos.

Hazleton, Pa. — Didelis ug
nis kilo Utarninko nakti ant N. 
Cedar Ulyczios, sunaikindama 
biznavu namai prigulinti prie:

nuo Ark vyskupo Riboti kad 
Kinijos Komunistai iszžude.58 
Katalikiszku kunigu, 16 Zoko- 
ninku ir 13 vienuoliu.

— Privatiszkas eroplanas 
prigulintis prie Arthur Dutting 
56 metu amžiaus isz Portland, 
Conn., susidaužo su dideliu pa- 
sažierinu eroplanu Pan Ameri
can World Airways Constella
tion. Arthur Dutting ir jo drau
gas Eugene Kowalczk 'žuvo ta
me nelaimėjo, o ju eroplanas li
kos sunaikintas. Nelaime atsi
tiko arti Port Washington, L. L

tikėtis isz Rusijos ir kad jiems 
reikia palaikyti gerus santy
kius su tais krasztais kurie ant 
mariu vieszpatauja, nes Norve- 

buvo suaresztuoti ir patraukti ryti apie szita klausima, bet kol ^ai nuo amžių yra jurininkai ir 
in teismą. valdžia prisirengs, tai dar dau- *sz tos Prekyh°s pragyvena.

Abudu buvo policijos sulai- giau mokytoju pames darbus 
kyti ant tukstanezio doleriu įr musu kraszto mokyklos turės. 

dar daugiau mokiniu ir dar ma- 
i žiau mokytoju.

binti mokytojus ar mokytojas. 
Visi jieszko geresniu ir leng-

Kiniecziai Grudžiasi In Bankas
ŽEME INGRIUVO

IN MAINAS

Ka raszo musu skaitytojas 
ponas Antanas Jackneviczius 
isz Providence, R. I. — Prisiun- 
cziu užmokesti už laikraszti 
“Saule” ant viso meto, linkę-, 
damas visiems viso gero ir dau
giaaše sveikatos ir ilgio pagy
venimo, kad “Saule” nepaliau
tu szviesti per daugelis metu. 
Del mus mieliausia skaityti 
laikraszti “Saule” kuris yra] 
vienas isz puikiausiu Lietu- 
viszku laikraszcziu, ne tik asz, j 
bet ir mano szeimyna myli la-j 
bai skaityti ‘ ‘ Saule, ’ ’ ir savo 
draugus raginu kad užsiraszy- 
tu laikraszti “Saule.”

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szitokie atsitikimai mainu 
apylinkėje visai ne naujiena. 
Bet jau kelis sykius žmones 
stengiesi praszyti ir reikalauti, 
kad valdžia uždraustu kompani 
joms anglis kasti ten kur ant 
virszaus randasi žmonių nuosa
vi namai. Nėra jokio instaty
mo ar jokios teises, kuri dabar 
priverstu ta anglių kompanija 
tiems žmonėms užmokėti už 
visa ta iszkada. Bet paprastai 
kompanija pati atlygina tiems 
žmonėms ar jiems kitus namus 
pastato.

Kiniecziai viens kita 
stumdė ir mindžiojo kad ga
lėtu prisigrūsti prie bankos, 
iszmainyti savo brangenybes 
ir savo turtelius in auksa ir 
sidabrą. Jie taip daro kad 
galėtu su savimi savo turte
li iszsivežti kai jie važiuoja, 
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kraustosi ir bėga nuo Komu
nistu. Komunistai jau beveik 
visa Kinijos kraszta yra už
ėmė. Kiniecziai gerai žino, 
kad nei pinigai, nei žemes 
turtas nieko nereiszkia kai 
jie turi bėgti isz savo krasz
to. Už tai jie nori savo turteli

iszmainyti in auksu ar sidab
rą, kuris visur turi vertes. 
Tukstancziai žmonių užgru- 
do ulyczias ir vieszkelius, be
siskubindami in bankas. Po
licijantai turėjo pasiszaukti 
kareiviu in pagelba, palaiky
ti tvarka prie banku.

TEISĖJAS
NUTEISTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)*
Valdžios Teisėjo Albert A. 
Ridge ir iszgirdo savo pasmer
kimą. Jis turi užsimokėti du 
tukstaneziu doleriu baudos ir 
eiti in kalėjimą del vienu me
tu ir vienos dienos.

Jo advokatai sako kad jis!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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