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MAINIERIAI NEDIRBA
Isz Amerikos
PREZ. TRUMANAS 

IR “T-H” 
INSTATYMAS

WASHINGTON, D. C. — 
Sakydamas, kad mainieriu bo
sas tik nori save iszsigarsinti ir 
kad jis tik garbes jieszko laik- 
raszcziuose, Prezidentas Tru- 
manas, kad nepaisant Lewis© 
ir mainieriu szitos sanvaites 
straiku, tas ‘.‘Taft-Hartley” 
Instatymas vistiek turėtu būti 
panaikintas.

Jau dabar gresia kitus mai
nieriu straikos, o Trumanas 
vistiek nori ta Instatyma pa
naikinti.

Kai laikrasztininkai Prezi
dento Trumano stacziai užklau
sė: Ar jis mislina, kad jis turi 
gana ingaliojimo insikiszti, 
jeigu mainieriai vėl sustraikuo- 
tu? Prezidentas Trumanas 
atsake: Kad jis palauks ir pa
žiuręs kaip dalykai tada stoves.

Szitas u Taft-Hartley” In
statymas kaip tik ingalioja 
valdžia insikiszti in tokias 
straikos, kurios suparalyžiuoja 
visa kraszto pramone. Szitas 
Instatymas jau buvo du sykiu 
pavartuotas sustabdyti mai
nieriu straikas ir Lewisa pa- 
tupdinti. O Trumanas dabar 
nori ta Instatyma panaikinti!

Bet, Kongresmonai ir Sena
toriai ne taip jau in ta klausi
ma žiuri! Visi tie, kurie taip 
labai prieszinosi tam Instaty- 
mui ir norėjo ji isz valdžios In- 
statymu Knygų iszbraukti, da- 

tbar jau tik galvas pakrato ir 
niekę nesako! Jie nujauczia, 
kad Lewisas szitoks prasiszo- 
kimas dabar beveik visus inti- 
kins, kad tokis Instatymas yra 
labai reikalingas.

Ne visos Anglių Kompanijos 
paiso apie szitas straikas! Kai 
kuriu kompanijų atstovai sta
cziai sako, kad szitos straikos 
daug gero kompanijoms pada
rys, nes bus proga parduoti 
daug užsilikusios anglies ir gal 
bus paskui galima angli DAR 
LABIAU PABRANGINTI!!!

PENKIEMS MIRTIES
BAUSME

— * - THTwr-mn,,-,

s Trumanas Priesz
In Kalėjimą Iki 
Gyvo Galvos

“Taft - Hartley 
Instatyma

LAIKE JA
NELAISVĖJE

PITTSBURGH, PA. — Dvi- 
deszimts metu amžiaus Mary 
Ashton, kuri dabar policijan- 
tams aiszkinasi, kad dvide
szimts dvieju metu amžiaus Jo
seph Yeager, laike ja nelaisvoje 
net nuo Gegužio penktos die
nos, kada jis kita moteri buvo 
nužudęs vieszbutyje, hotelyje. 
Policija sulaikė ir suaresztavo 
abudu kol jie daugiau dažinos 
apie juodu ir apie ta žmogžu
dyste ir nelaisve.

Lebanon ligoninėje, New 
York mieste sziomis dieno
mis slauges turi gana daug 
darbo kai j u prižiuromi ma- 
žucziai nori iszsigerti. Ypa
tingai dabar kai Čollins szei- 
mynai užgimė net keturi ma-

žucziai ant sykio.
Czia tuos Collins mažu- 

czius peni slauges Lucille L. 
Wilers, Florence Dressman, 
Fledira Oritz ir Edith DiTo- 
massi.

1SZDAVIKE
SUARESZTUOTA

Intarta Kaipo Komu- 
.niste Ir Kraszto 

Iszdavike

RAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Czekoslovakijos Ta
rybos teismas pasmerkė penkis 
žmones su mirties bausme, asz 
tuonis iki gyvos galvos in ka
lėjimą, o kitu du ant dvide
szimts penkių metu in kalėji
mą. Jie visi buvo intarti, kad 
buk jie rengiesi valdžia nu
griauti ir žmones subuntavuoti.

Intarti žmones buvo kaltina
mi, ka jie susidėjo ir tarpinin
kavo su buvusiu Anglijos ka- 
riszku pasiuntiniu, Kapitonu 
Philip Wildash, kuris buvo isz 
Czekoslovakijos isztremtas 
Kovo dvideszimts antra diena.

Szitie pasmerktieji, anot vie
no isz ju prisipažinimo tikėjo
si, kad pagelba isz Anglijos 
pribus kai tik jiems pasiseka 
Komunistiszka valdžia nu
griauti. Tada isz Anglijos at
skristu buvęs Czlku Generolas 
Alois Liska ir visa kariszka kad kitos straikos yra neiszveiigiamos.

Lewisas dabar nori kad visi fabrikai Z
padaryti Generolą Kutlvasr gŲvartllOtU daUgUlUa S3VO ailglill kad D3“ isz korespondentu ar laikrasz- 
Premieriu ir Apstugos Minis- .... & . . . . 1 F ežiu jieszkojome žinių, bet nu-
teriu. Szitas Generolas Kut- SKU! JIS galėti) geri3U dCFllltlS SU kOUlp3“ tareme su paežiais mainieriais

U. S. Sek. D. Acheson Nesutinka 
Su Rusijos Ministeriu Vishinsky 
Ant Klausimo Apie Berlyną; 
Prez. TrumanNoriTaft-Hartley 
Instatyma Panaikinti Nepaisant 

John Lewiso Prasiszokimo

mainieriu bosas insake 500,000 mainieriu 
nedirbti per visa sanvaite.

tvarka vestu. Jie anot szito 
neva prisipažinimo rengiesi

szi ugniagesiai, firemonai buvo 
sužeisti kai jie stengiasi ta 
gaisra suvaldyti ir užgesinti.

Givens Arnold Ray, isz Daly jvsar j,uvo suaresztuotas ir nu- 
City, pasidavė policijai prie teistas iki gyvos galvos in ka- 
pat to gaisro ir prisipažiso kad įėjima, Gegužio szesziolikta 

X ~ a. M 4. a u A -m <-* J /-t T4.m nftlrrt ...jis ta sztora padegė. Jis sako jįena. 
kad kai jis buvo pravarytas isz 
savo darbo jis per keturias die
nas gere. “ Asz buvau labai pik-

Į tas,” jis policijantams pasi- 
Daily Worker” j •aiszkino.

NUŽUDĖ GYVANA-
SZLE IR JOS VAIKA

----------------------- ----- • ..................—------------ 1 i ■..... —-■■■si

WASHINGTON, D. C. — John L. Lewis iszgirstame isz skaitytoju ku
riems, szis, tas, nepatinka, kai 
mes raszome apie Straikas,

Dabar iszrodo UniJas ir ypatingai apie John 
L. Lewisa, mainieriu bosą. Už 
tai, szita syki, kai Lewisas pa- 

- skelbe Sanvaite Vakacijos vi
siems mainieriams, mes jau ne

nijomis per straikas.
Kontraktas užsibaigia szio menesio pa

skutine diena. Mainieriai jau nuo seniai 
yra nusistatė be kontrakto nedirbti.

Kelios Minksztu Anglių Kompanijos grasi
na nutraukti visas derybas su unijos va
dais per visa sanvaite, kai mainieriai nedirba.

Lewisas sako, kad mainieriai taip ge- 
dirbo, kad dabar randasi per daug ang- 
ir už tai reikia del keliu dienu susto- 

Jis prisipažinsta,

pasiszneketi.
Pirmiausia nuėjome pas ke

lis kompanijos žmones atsto
vus. Visi jie sako, kad Lewiso 
insakymas juos nustebino!

Paskui sustojome ant vienos 
ulyczios kampo, kur keli mai
nieriai sustoję, szildiesi anks
taus ryto saulutes spinduliuose. 
Mainieriai jau taip inprate 
anksti keltis, kad jie keliasi 
anksti, kad ir nedirba.

“Szita vakacija neduos ko 
valgyti,” iszsireiszke jaunes
nis tame būrelyje.

“Mes namie vargiai turėsime 
gana ko valgyti, jeigu asz ne- 
parnesziu pedes. Sulyg mano 
durna galva, asz mislinau, kad

DETROIT, MICH. — Ponia ( 
Anna Ganley, Komunistiszko 
laikraszczio “7
Redaktoriaus žmona buvo po
licijos suimta ir suaresztuota KETINO 
kaipo nepageidaujama svetim 
taute, kuri darbuojasi priesz
Amerikos valdžia. Ji dabar bus 
paskelbta kaipo nepageidauja
ma žmona Amerikoje ir bus isz-
varyta isz Amerikos.

Ji atvažiavo in Amerika be 
vizos ir be pasporto per Kana
da, 1923 metais. Jos vyras, Nat Edward E. Phipps, keturios de- 
Ganley buvo biznio agentas del szimts dvieju metu amžiaus 

žmogus, ir penkių vaiku tėvas 
žuvo kai jo automobilius susi- ketino savo žmona užmuszti

kacija ar atostogos labai daug padės mai- ™ atostogų, vakacijos pinigus 
neairbtume.

cio Automobiliu Darbininku 
Unijos. Bet jis buvo per rinki
mus iszmestas 1947 metuose.

NUSIŽUDYTI

Žuvo Automobiliaus 
Nelaimėje

PHILADELPHIA, PA.

rai

PHILADELPHIA, PA. —
Dvideszimts devynių metu am
žiaus vyras, prisipažino, kad 
jis primusze su “beisboles laz
da” gražia ir jauna gyvanasz- 
le, kuri pasimirė kai buvo nu
vežta in ligonbute, ir jos devy- jju 
niu metu valka i is ant smert,.J ft
uzmusze.

Policijantai sako, kad tas 
žmogžudis, Robert Gember, 
pats jauno vaiko tėvas, jiems 
pasiaiszkino, kad jis pirmiau

tl.
derintis ar pesztis su
kai randasi tiek daug

Lewisas sako, kad

kad jam nepatogu
kompanijų atstovais
anglių jau iszkastu. Lewisas palauks su tomis strai- 

komis nors iki dvideszimts 
penkto, kada gautume nors sa-szita sanvaites Va

bet paskui nutarė ta naszle nu- j 
žudyti. į

Jis sako, kad jis visa naktį 
gere ir baliavuojo su ta gyva- 
naszle Jean Mills. Jis ja su 
beisboles lazda taip sudaužė 
kad ji pasimirė, o jos vaika 
Michael jis ant smert užmusze 
kai jis lovoje miegojo.

Kokia baisi ta žmogžudyste 
buvo tame kambaryje buvo ma-
tyti isz kraujais aptyszkusiu Prisiminimo Vakacijos ar atostogas, 
sienų ir lubu.

Tas žulikas, žmogžudis sako IHCI131 tik tiek 3tsilIlinC 31 plisifnillG^ kod 
kad ta gyvanaszle norėjo suar-|" j į j pedeS ISZCjo!
dyti jo szeimyna ir uz tai Jis J r J x
nutarė ja nužudyti. Kai jis su- 
gryžo in tos gyvanaszles kam
barį, ji rado ja ir jos sūneli jau

užėmė visa bloką, skviera. Sze- policijai ir prasze kad polici-. (Tasa Ant 4 Puslapio)

UŽDEGE SZTORA

ANT PIKTUMO

kule in stulpą, apsivertė ir už
sidegė.

Jis dirbo in Lansdale Tubing 
fabriką, kur jis pats savo noru 
dirbo net du sziptu ant dienos, 
apie penkiolika valandų. Jis

SAN FRANCISCO, CALIF, parvažiuodavo namo del pietų 
— Keturios deszimts keturiu įr vej gyyždavo in darba. 
metu amžiaus darbininkas, ku
ris buvo isz darbo pravarytas 
padege ta sztora kuriame jis 
dirbdavo. Tas gaisras sudarė 
i^zkados, bledies suvirsz puses 
milijono doleriu, nes vienas isz 
didžiausias ant szlo svieto szto- 
ru sudege.

Jis gazolino papylė skiepe ir 
paskui uždege. Gaisras sudegi-1 
no King’s Market sztora kuris

Jis užvakar parvažiavo namo 
apie ketvirta valanda po pietų, 
labai greitai pavalgė ir vėl isz- 
ejo. Jis jau kelintas menesis kai 
skundiesi kad jis nesveikas, bet 
ta diena jis savo szeimynai pa
sakė kad jis ketina save nusi
žudyti.

Kai tik jis iszvažiavo isz na
mu, jo szeimyna patelefonavo

nieriams. Bet mums sunku suprasti mai
nieriu džiaugsma, kad jie per visa sanvai
te nedirbs ir pedes negaus.
tome jokio skirtumo tarp tikru straiku ir 
szitos vakacijos mainieriams.

Jis pernai paskelbė dvieju sanvaieziu grysz in savo darbus!
Mėli“ Kitas mainierys, sako, kad 

“ jis jokiu budu negali suprasti,
kaip tos straikos jam padės ar 
gero atnesz, kai jam dabar rei
kia pinigu ir darbo.

Ir kiek isz kitu tenka iszgirs- 
ti ar .pasiskaityti, tai ir kituo
se miestuose mainieriai beveik

(Tasa Ant 4 Puslapio) jj

Maineriu vakacijos kas me
tai prasideda szio menesio dvi
deszimts penkta diena. O kon- 

Mes nema- traktas užsibaigia trisdeszimta 
diena. Tai jeigu naujas kon
traktas nebus sudarytas, tai 
mainieriai gal jau nuo dvide
szimts penktos dienos nebe-

MAINIERIAI PIKTI, JIE NENORĖJO 
SZITU STRAIKU! —— Mes kartas nuo karto



" S A n L K ” MAHAKOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Amerikos Sekretorius, Dean 

Acheson Paryžiuje dabar drą
siai kalba toje konferencijoje 
ir Rusija nedrysta atsiszneketi. 
Ji dabar remia tokia jieiga ku
rios Amerika dar niekados ne
turėjo taikos laiku.

Juozas Stalinas jau siunczia 
visai naujus atstovus derintis 
su Vakarinėmis tautomis. Nau
ji atstovai Paryžiuje, Berlyne, 
Austrijoje ir Amerikoje dabar 
jau tykiau kalba ir stengiasi 
pataikauti.

' • »
' Senato vadai sako, kad kai 
bus iszkeltas klausimas ar 
Amerika priims ta Atlanto Su
tarti, tai nebus daugiau kaip 
deszimts prieszingu balsu.

John L. Sullivan, buvęs Lai
vyno Sekretorius, kuris atsisa
kė kai Taryba jo nesiklausus 
sustabdė to kariszko laivyno 
Statymą, yra dabar rengiamas 
del augsztos vietos valdžioje, 
kad jis ant Trumano ir ant De
mokratu per daug neužpyktu, 
nes jis yra labai intakingas 
Naujoje Anglijoje. 0 Naujos 
Anglijos votai, balsai Truma- 
nui ir jo partijai bus labai rei
kalingi per rinkimus.

’ • • " " ■■
Paul Culbertson, vyriausias 

Amerikos dipliomatas Ispani
joje, pats asmeniszkai Ispani
jai prižadėjo kad jis gaus Ispa
nams didele paskola isz Ameri
kos, jeigu Ispanai prižadės isz 
Amerikos 'biznierių pirkti daug 
kviecziu, aliejaus ir maszineri- 
ju. Szitas dipliomatas beveik 
buvo intikines Amerikos Szta- 
ba kaip tik taip ir padaryti. 
Daug Kongresmenu ir Senato
rių sutiko ant to.

John Foster Dulles su Ponia 
Rooseveltiene intikino Prezi
dentą Trumana kad jis nieko 
nepasižadetu Ispanams ir nesu
tiktu pripažinti Ispanijos val
džia.

Amerikos Protestantams ne
patinka. Ispanijos valdžia, nes 
ta valdžia pripažinsta vien tik 
Kataliku Bažnyczios tikėjimą, 
o kitiems tikėjimams uždrausta 
vieszai pasirodyti ar iszsi- 
reikszti.

Anglijos Užsienio Ministerio 
Ernest Bevino sveikata ne ko
kia. Jis dabar darbuojasi toje 
konferencijoje, Paryžiuje. Jis 
yra tikras ir žiaurus Komunis
tu prieszas. Bet dabar jis nėra 
toks atsparus, kaip jis pirmiau 
buvo.

Maistas vis eina pigyn. Be
veik visokis maistas dabar jau 
pigesnis, kaip mes keli mene
siai atgal raszeme. Jis dar la
biau atpigs.

" t • " 1

Biznieriai mažiau biznio da
rys per vasara. Beveik visi tie 
biznieriai jau dabar bedavoje.

Plieno fabrikantai rengiasi 
paleisti kelis tukstanczius dar
bininku.

O kai plieno fabrikai ima pa
leisti darbininkus, tai szimtai 
kitu fabriku panasziai daro.

1 • • ■
Spėjama kad sziais metais 

bus apie penki milijonai žmo

nių be darbo.
1 ■ • ‘

Pastaraisiais keliais metais 
priviso daug mažu radijo sto- 
cziu. Daug szitu stocziu užsi-į 
darys ar stengsis kitiems par
duoti savo bizni. Daug mažiau 1 
biznierių dabar garsinasi savo 
bizni per tuos radijus.

Sziais metais bus pagaminta 
mažiau nauju automobiliu ne
gu pernai, nes Fordo fabrikai 
buvo uždaryti per dvideszimts 
penkias dienas del straiku.

Daug pargryžusiu kareiviu, 
veteranu dabar negali sau dar
bo susirasti ir už tai eina mo
kintis. Bet niekas jiems negali 
užtikrinti darbus kai jie tuos 
savo mokslus užbaigs. 
** *_——

CIO unija iszspirs daug Ko
munistu isz savo unijos per sav- 
vo seimą szi rudeni.

Amerikos Darbininku Fede
racija jau tolsta nuo Demokra
tu. Szitos unijos vadai dabar 
sako kad nėra skirtumo tarp 
Demokratu ir Republikonu.

Žmones kurie daug keliauja 
traukiniais ir eroplanais ar 
laivais, dabar iszsimislino kaip 
iszsisukti isz tu taksu kurias 
Amerikos valdžia uždeda ant 
tikietu, bilietu. Amerikos val
džia ima penkiolikta nuoszimti 
taksu nuo keliones kasztu. Szi- 
tie žmones savo tikietus nusi
perka per paczta isz Kanados ir 
gali po visa Amerika važinėti 
be jokiu taksu.

Iszrodo kad mainieriu bosas 
jau rengiasi in straikas. Visos 
tos derybos kaslink minksztos 
anglies darbininku nieko ne- 
reiszkia. Ten tik pradžia visu 
pareikalavimu ir straiku. 

“ • •
Kongresmenai ir Senatoriai 

geriau 'žino kas darosi Ameri
koje isz savo žmonių savo vals
tijose ir miestuose, negu Prezi
dentas Washingtone; Truma- 
nas dar vis kalba apie brangu
ma, apie' didesnes algas, bran
gesnes kainas. O Kongresmenai 
jau isz paprastu žmonių žino 
kad kaip tik atbulai. Jie isz sa
vo namu isz,girsta isz biznierių, 
kad biznis prastas, isz darbi
ninku, kad dalbas sunku gauti.

Plieno fabriku darbininkai 
grasina straikuoti, bet plieno 
fabrikantai straiku per daug 
nesibijo. Jie sako kad ju fabri
kai negali dirbti kai mainieriai 
straikuoja. Tai plieno fabrikai 
vistiek nedirbs ir be straiku. 
Už tai jie unijos vadams sta- 
cziai dabar sako kad jie gali 
straikuoti.

David Lilienthal, virszinin
kas sprogstanczio.s 1 ‘ Atom ’ ’ 
bombos gaminimo komisijos 
padare kelias labai dideles 
klaidas. Jis yra kaltas kad ke
li Komunistai inlindo in atsiai- 
komingas vietas, jis kaltas kad 
daug labai pavojingo ir svar
baus tavoro del tu sprogstan- 
cziu bombų buvo pavogta. Bet 
jis labai gudriai iszsisuko, už
drausdamas kad kas visas tas 
jo klaidas isztirtu ar per daug 
kisztusi in jo komisijos reika
lus. Tai ji negales pravaryti, 
bet tuo paežiu sykiu jis jau da
bar žino kad kita meta jis ne
bus paskirtas, ar kad ir butu 
paskirtas, nebus priimtas.

Skaitykite “Saule”

Durnu Kamuoliai Geras Ženklas

Per deszimts menesiu isz 
szitu kaminu nebuvo matyti 
durnu, nes szitas elektros 
fabrikas turėjo tau pinti ang
lis, kai Sovietai buvo uždare 
visus kelius in Berlyną.

Bet dabar kai tie keliai yra 
vėl atidaryti ir visi fabrikai 
gali gauti kiek tik nori ang

KAIP UŽSILAIKYTI 
SVEIKATOJE |

VASAROS
LAIKE
,___ . . I

‘ ‘ Ka reikia daryti pasilikti 
sveiku vasaroj,” sako sveika-' 
tos virszininkas isz Suv. V aisti- 
ju Sveikatos Biuro: “Priguli 
nuo ka žmogus dare žiemoje. 
Kadangi žieminiai darbai yra 
toki invairus, todėl reikia ir 
rinktis invairius vasarinius 
programus.

‘ ‘ Beveik visi vyrai ir daugu
mas moterių sunkiai dilba per 
žiema ir kuomet vasara ateina 
ima vakacijais. Ant kitos puses 
daugelis vyru ir moterių (ūki
ninkai) sunkiai dilba per visa 
vasara, ir jie ima vakacijas, jei
gu ima: jas, žiemoje, kuomet 
tikės daubas pertrauktas. Mote
rys sunkiai dirba savo namuo
se ir joms priguli vakacijos, bet 
ju ta tiesa niekas nepripažysta. 
Daugelis vyru iir moterių atro
do, jog niekuomet nedirba, ir 
jie baisiai pyktų, jeigu kas nors 
pasakytu jiems jog dirba. 
Jiems ir vakacijos reikalingos, 
bet mažai isz ju ima jas.

“Vakacija reiszkia invairius 
daigtus invairioms kliasoms. 
Pav., rasztininkas turėtu laike 
vakacijos atlikti toki darba, 
kuris priverezia varto jima mus- 
kuliu, ir fabriko darbininkas 
reikalauja pailsio. Mergina ku
ri vartoja raszoma maszinele, 
arba pakuoja cigaretus, arba 
virėja keno nors namuose, tu
rėtu jos vakacija praleisti ant 
lauko. Pailsus motina ir žmona 
turėtu pasilsėt, palikdama na
mie savo vyra ir vaikus, susieit 
su kitoms moterims, ir gražiai 
ir ramiai praleisti laika. Tur
tingos merginos, kurios pa- 
szvenezia laika Linksmybes 
Dievaitei, ir kurioms nusibodo 
gyvenimas, turėtu praleisti sa
vo vasaras kokioj nors mokyk
loj kur matytu viisai kitokį gy
venimą, arba geriau, reiketu 
gauti darba fabrikuose kur ki
tos biednos darbininkes jai pa
rodytu kaip atlikti darba, svar
bu, nes visiems darbininkams 
reikalinga szviežio oro. Visi 
kurie praleido savo žieminius 

lių, tai jau ir tie durnai paro
do kad viskas vėl tvarkoj.

Virszu tu durnu matyti 
vienas Amerikos eroplanas 
kuris gryžta in Berlyną.

Nors keliai dabar atidaryti 
in Berlyną, bet Amerikos 
eroplanai tenai dar vis tupi.

o □ o

vakarus prigrūstuose kamba
riuose besimokindami, ir t.t., 
turėtu praleisti vasara szvie- 
žiame ore. Automobiliu važiuo- 
tojai galėtu praleisti ju vakaci
jas viduje.

‘ ‘ Miklinimas szviežiame ore 
yra geros sveikatos svarbiau
sias reikalavimas. Miklinimas 
tik pagerina fiziszka sveikata 
ir ne protiszka, bet sziomis die
nomis protiszka sveikata turi 
lygina svarba su fiziszka svei
kata.

“Milijonai žmonių, ypatin
gai moterių, reikalauja permai
na vieton pailsėjimo.

“Daugelis ta prijauezia. Pa
ilsės biznio vyras isz kurio laik- 
raszcziai kreczia juokus kuo
met eina in pailsėt, gerai žino 
reikalavimus. Bet tik gaila jog 
jie ta permaina praleidžia vidu
je ir ne ant lauko.

“Rasztininkai ir dirbantieji 
vyrai ir mergaites, kurie visi 
lanko invairius loszimus ant 
lauko, jau geriau daro. Pir
miausia praleidžia laika ant 
szviežio oro, antra, tos invai- 
rios žaismes jiems duoda para
ginimo. Kiton pusėn ūkininkas 
kuris dirba penkiolika valandų 
ant dienos, nuo pavasario iki 
rudens, gali gražiai praleist 
nors dvi žiemines sanvaites 
mieste. Ir tas pats su jo žmona.

“Yra svarbu gauti nauju in- 
deju. Žmones, kurie per dauge
li menesiu vartoja tas paezias 
indejas, pasiliks sveikesni ir 
linksmesni jeigu iszsimokins 
nauju incleju laike savo vakaci- 
ju, ar tos indejos geros ar ne
geros jiems priduos daugiau 
linksmumo. Nereikia užmirszti 
kaip juoktis.

“Butu gerai jeigu kiekvie
nas žmogus gerai sužinotu jam 
tinkamiausia vakacija del atei- 
nanezios vasaros. Reiketu iszsi- 
rinkti tokia kuri visai kitokia 
nuo jo darbo. — C.

— Lai skaitytojai neuž- 
mirszta atsilygint su prenume
rata už laikraszti “Saule,” juk 
laukėm gana ilgai, nes ir mums 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo biznio!

Pirkie U. S. Bonus

MOTINA UŽSIPUOLĖ
ANT MOKYTOJOS
PHILADELPHIA, PA. — 

Ponia Hazel Reese, dvylikos 
metu mergaites motina buvo 
suaresztūota kai ji užsipuolė 
ant mokytojos.

Teisėjas Schwartz sako kad 
szita motina atėjo in jo ofisus 
pasiskusti kad jos dukrele bu
vo mokykloje nubausta. Ir kad 
mokytoja Panele Elizabeth Mc
Guigan ta jos dukrele neteisin
gai nubaudė.

Kai ta motina pradėjo plūsti 
ir keikti, Panele McGuigan mo
kytoja patarė jai kad ji nueitu 
pasiszneketi su mokyklos per- 
detiniu, William Robsonu. Kai 
ta mokytoja vede ta motina in 
perdetinio ofisą, ta motina užsi
puolė ant tos mokytojos ir pra
dėjo ja smaugti. Kai ta moky
toja pradėjo szauktis pagelbės, 
perdetinis Robsonas iszejo isz 
savo ofiso ir stengėsi ta motina 
perszneketi, bet ji tada ir ant 
jo užsipuolė.

Mokytoja ir mokyklos perde
tinis pareikalavo kad ta motina 
butu suaresztuota.

Ta motina, Ponia Reese tei
sinasi kad ji buk ant nei vieno 
nebuvo užsipuolusi, bet kad ji 
atėjo in mokykla mokytojai pa
sakyti kad ji ateityje nebaustu 
jos dukreles, kuri gavo gerai 
pakratyti diena priesz tai už 
nepaklusnumą.

Mes tik tiek žinome, kiek 
mums laikrasztininkai prane- 
sza apie szita atsitikima. Bet 
mes patys isz savo, patyrimo 
szitiek galime pasakyti. Motina 
kuri užstoja savo vaika priesz 
mokytoja yra paskutinio kur- 
palo durne ir tikrai be proto 
boba. Musu policijos virszinin- 
kai, musu valdžios vadai, musu 
laikrasztininkai, musu raižyto
jai, musu pamokslininkai, mu
su kunigai, dvasiszkai, visi mu
su vadai mums diena in diena 
sako ir aiszkina, kad musu vai
kai eina velniop. Ir nei vienas 
isz visu szitu vadu nei syki ne
kaltino ir nekaltina mokytoju.

Jeigu vaikas buvo ir visai už 
dyka, nekaltai nubaustas mo
kykloje, tėvas ar motina klysta 
ir baisiai klysta jeigu ta savo 
vaika užtaria. Nes vaikui kaip 
tik to ir reikia, kad jis savo ra
gus dar staeziau pastatytu.

Szitokiame atsitikime mes 
patartume kad teisėjas ne tai 
dukrelei, bet tai motinai anda- 
rokus paraituotu ir gerai jai 
kaili iszpiltu. Tokiu durnu bo
bų sziandien jau per daug ran
dasi. Jos gal niekados negirdė
jo to Kinijos iszminczio pasta
bas kad vaikas pasakys kad jis 
gavo muszti, bet niekados nepa
sisakys už ka ji musze!

Iszsidave
Sveczias — Ar galiu pasi

matyti su ponia Pipkievi- 
cziene.

Tarnaite — Nėra josios 
namie.

Sveczias — O kada su- 
grysz?

Tarnaite — Nežinau, ba da 
neįszejo!

Vis Tiek
Petras — Girdėjau kad tau 

bosas randa už narna pakele?
Jonas — Vis tiek. Tegul 

kele, asz ir teip jam raudos 
nemoku!

NUŽUDĖ ŽMONA KATALOGAS

Sako Ji Buvo
Neisztikima

ATLANTIC CITY, N. J. — 
David T. Rhoda, keturios de
szimts trijų metu amžiaus sunk
vežimio, troko draiverys palei
do tris szuvius in savo žmona, 
dvideszimts trijų metu amžiaus 
loszike, Geraldine. Jis ja ant 
ulyczios nužudė kai ji ant keliu 
parpuolus prasze kad jis jos 
pasigailėtu.

Szita žmogžudyste buvo pa
pildyta ties York ir Pacific uly- 
cziu kur ta loszike, Geraldine 
dirbo in Surf kliuba. Ji ne tik 
loszdavo bet ir dainuodavo.

Vyras David T. Rhoda, kuris 
jau kelis sykius buvo prasikal
tęs ir papuolęs in policijos ran
kas Philadelphijoje buvo suim
tas ir suaresztuotas už žmogžu
dyste.

Policijos virszininkas, David 
R. Brone sako kad jiedu persi
skyrė ana meta, per Dekavones 
Diena. Jis yra naszlys ir turi 
tris vaikus nuo savo pirmos 
paezios, bet kur jie policija dar 
nepranesza.

Jiedu apsiženijo Chicagoje, 
1947 metais. Jiedu turėjo maža 
dukrele Cynthia Lee Hane. Mo
tina ir dukrele gyveno su jos 
motina, kuri yra persiskyrusi 
su savo vyru.

Vyras turėjo pasisamdęs 
kambarį tuose paežiuose kam- 
baruose kur policij antas Will
iam Holvick gyveno. Policijan- 
tas Holvick buvo iszvažiaves in 
Philadelphia. Tai szitas Rhoda 
insilauže in to policijanto kam
barius ir pasivogė jo revolveri. 
Tada jis nuėjo in ta kliuba kur 
jo žmona dirbo. Kiti darbinin
kai tame kliube sako kad jis 
jiems buvo pasakęs kad jis at
ėjo susitaikinti su savo žmona.

Kai jis inejo in ta kliuba ir 
savo žmona užklupo ji nenorėjo 
su juo nei szneketi. Tada jis jai 
pasakė kad jis turi jai kiek ten 
pinigu ir nori jai juos paduoti. 
Ji su juo iszejo ant ulyczios, ir 
tada jis iszsitrauke ta savo pa
vogta revolveri. Jo žmona kri
to ant ulyczios ir prasziesi su- 
simylejimo. Bet jis paleido tris 
szuvius in ja. Du pataikė ir ja 
ant sykio nužudė.

Keli vyrai ji partrenkė ant 
žemes ir laike kol policijantai 
pribuvo.

Jis policijantams dabar aisz- 
kinasi, kad jo žmona jam buvo 
neisztikima, bet jis negali pri- 
parodyti jokio vyro kuri jis 
galėtu in tarti. Jis toliau aiszki- 
nasi kad jis nenorėjo savo žmo
nos nužudyti, bet tik iszgazdin- 
ti.

Žinojo
Mikutis — Tetuk, ar žinai, 

kad Petras Raulutis neužilgo 
gaus nauja broliuką?

Tėvas — Nauja broliuką? 
Ka tu pleperuoji! Kas tau 
pasakė?

M. — Asz teip manau, ba 
man Petrukas pasakė, kad jo 
tėvelis apsirgo!

T. — Na, kas tai turėtu bū
ti su jo apsirgimu ir nauja 
broliuku?

M. — Mat teveli, paskuti
niu kartu kada Petruko ma
myte apsirgo, gavo jisai nau
ja sesute, o dabar gaus nauja 
broliuką, nes jo tėvelis ap
sirgo!

K N Y G U
Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 401 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminal iszkas a pra szy ma s, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c*

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
t alpina si sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražam 4 
ežius iszgelbsti nuo smert, Szvt 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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aąg KELEIVIAI
(Tasa)

8.
Jau daug metu paslinko. Ka

kalius Ulin jau pradėjo sesti ir 
juo ėjo senyn, jog daugiau slavo 
szirdyj neramybes jaute. Jis 
buvo tikruoju nuoamžino Upu- 
paclio mokslo iszpažintojumi, 
bet tas viskas jo visiszkai neuž- 
ganedino. Kur jis sėdėjo arba 
stovėjo, visur mislys apie reli
gija ji persekiojo; kartais apie 
tai gana ilgai mislijo, bet nie-! 
kad suraminanczio pasekme 
n capture jo. Mums žinomi tris 
keleiviai jam bandymus da la
biau padidino ir tik dabar jis 
pirmu kartu savo gyvenime 
apie tikra ir neapsirinkanti 
Upupacho mokslą pradėjo abe
joti. Svetimžemiai da ilgus me
tus pas karalių Ulin ant salos 
vieszejosi ir kožnas buvo doru 
žmogumi. Jie buvo svetingais, 
savo artimus mylėjo ir mažiau
sios ant ju rugones nieks nega
lėjo iszmislyti. Ju turtai dikto- 
kai pasididino; del vargszu bu
vo mielaszirdingais, o taipgi ir 
prie visuomeniszku geru darbu 
prisidėdavo. Kožnas su savo ti- 
kejimiszkais dalykais buvo 
liuosas, bet sykiu ir in sveti
mus darbus, kurie prie anų ne- 
prigulejo, nesimaiszydavo.. 
Tarp saves sutikime gyveno ir 
viens antra godojo, o taip-gi ir 
tikėjimu viens antrojo neiszr- 
juoke. Tokie nepaprasti ju visu 
trijų darbai karaliui Ulin’ui 
daug pagimdė džiaugsmo ir jie 
jo didi, prielankumą užsitarna- 
vb, vienok karalius vis-igi jokiu 
budu negalėjo suprasti, kuriam 
jis pagal tikėjimą pirmybe duo
tu.

Tula diena keleiviai pas ka
ralių atvyko su meldimu, kad 
karalius jiems daleistu sugryž- 
ti in savo gimtinius krasztus. 
Jiems norėjosi gryžti namo pas 
tėvus, gimines ir senus patins
tamus, kad tenai visiems apie 
geradejinga karalių Ulin papur 
šakoti; paskui jie visi savam 
kraszte geide po mircziu nors 
kaulus sudėti. Karalius Ulin su 
ju norais sutiko, mes jisai taip
gi gana gerai galėjo suprasti, 
jog visur žmogui yra gerai ir 
miela, bet savo tėvynėj, mie
liausia.

Viską jiems prie keliones 
surengus, visi trys susiejo pas 
karalių atsisveikinti. Paskuti
niu sykiu jiems karalius savo 
užganedinimus iszpyle, su 
anais atsisveikino ir atleido. 
Trys laivai pilnai prikrauti 
turtu okeanu plauke, bet plau
ke su viltimi in savo tėvynė. 
Daug jau metu praslinko, kada 
musu keleiviai sala apleido, 
vienok karalius Ulin ju tan- 
cziu ir ju tikybose persitikrini
mu nepamirszo. Karalius tan
kiai pas Jedoka lankydavosi ir 
visuomet abudu apie svarbus 
reikalus kalbėdavosi. Jedok bu
vo senyvas ir tankiai jam del 
senatvės atsieidavo sirguliuoti. 
Tasai iszminczius turėjo labai 
puiku darža. Pagal savo sena

Vanduo Nepagelbes

Motina — Ickau! Ko tu 
teip persigandai? Gal tau at- 
neszti vandenio?

Ickus — Czia vanduo ne
pagelbes. Geriau atneszk 
man czystas kelnes!

paprotį, jis tankiai po darža 
vaikszcziodavo ir maustydavo 
apie visokius daiktus, o tan
kiai ir kalbėdavo, bet tik pat
sai su savimi. Tula diena jis 
mastydamas sekancziai sau 
vienas kalbėjo:

— O kaip graži sziandien 
diena, jau seniai tokios nebuvo. 
Eisiu ir prisirinksiu žolių! Juk 
jos be naudos czionai ant žemes 
neaugtu; viskas yra žmogaus 
suvartojimui ir naudai. Kviet- 
kelyj arba žolelėj, akmeny j ar
ba samanose, kožnoj szaknelej 
yra paslėpta kokia nors galybe, 
isz kurios žmogus gali turėti 
sau nauda. Kaip daugumais tu 
teisybių nežino, o kartais net 
mislija, jog tas viskas yra ne
galimu daiktu. Bet jeigu žmo
gus in viską temijasi ir viską 
placziai tyrinėja, tuokart savo 
tikslą ir gryna teisybe pasiekia. 
Priesz neatbojamczius žeme sa
vo turtus uždaro, o tyrinėtojus 
inveda in puikiausias szventi- 
nyczias, kur atsiranda neapsa
komu turtu versmes. Teisybe, 
teisybe, menkai kas tu laimiu 
jieszko; jie tankiai nekantriau- 
ja., jeigu jiems tuojaus akys ne- 
atsivera ir tokiu budu gamtos 
slaptybių nepažysta! Ne gamta 
bet tu, žmogau, esi kaltas! 
Gamta išklydo žaizdas ir nu
budusius suramina; ji silpnam 
suteikia spėkas ir prie gyveni
mo priduoda reikalingu spėkų. 
Tik geram užsiemime reik isz- 
laikymo, o tuokart viskas bus 
kuopasekmingiausiai.

Karalius užpakalyj iszmin- 
cziaus užsiglaudės visa jo kal
ba iszgirdo; Jedok-gi karalius 
neinate. Tuokart karalius pa
antrino sekanczius žodžius:

— Bet jeigu žmogus tik 
apie viską su prisiriszimu da
bos, tuokart prie visko prieis, 
prie tikslo ir teisybes? Tai yra 
tavo, Jedokai, žodžiai.

Jedokais karaliui pasiklonio- 
jes, tarė:

— Gal būti, jog tie žodžiai 
yra manasi.

— Ar-gi esi apie savo žo
džiu teisiniguma persitikrinęs, 
Jedokai? Užklausė karalius.

— Esu, .atsake iszminczius.
— Ak! Tarė karalius, kaip 

jau tankiai manscziau su prisi
riszimu apie esybe, kuri ant 
visu vieszpafauja, o vienok ne
galėjau persitikrinti, ar mano 
tikėjimas yra teisingu ir neap- 
sirinkancziu?

— Asz garbinu nuoamžina 
Upupacha, jaunikaitis isz Kne- 
tvorto szlovina Jehova, tasai, 
kuris buvo isz Szebos, szaukias 
prie Allacho, o jaunikaitis isz 
Zamborszto meldžiasi prie Die
vo. Kuris-gi dabar geriausiai 
tiki? Kurio tikėjimas yra tei
singu? Kuris daro žmogų ežio-* 
nai laimingu ir mielos ateities 
viltimi paremia ?

Toji tikyba teisinga, kuri 
žmogų greieziausiai ir tikriau
siai prie sanžines laimingumo 
veda ir kuri ant doros ir geru 
darbu remiasi, tarė iszmin
czius; bandyk, karaliau, o pas
kui iszrink!

— Bet pasakyk man teip- 
gi, mano Jedokai, ar tu esi mu
su kunigiszkomis knygomis už 
ganedintu Užklausė karalius.

Iszminczius ant to atsake:
— Mano stengimosi ir dar

bo tikslu buvo pažinti kas tei
sybe, o kas yra apgavyste.. Ne

galiu tvirtinti, kad jau bueziau 
ta viską pasiekęs, kadangi tas į 
viskas pasiekęs, kadangi tas 
viskas yra laibai gili materija. 
Vienok neapsakomai linksmi
nuosi, jog jeigu ko nors czionai 
nepasiekiau, tai aname gyveni
me turėsiu viską atsiekti, nes 
mano protas mail kalba, jog 
czionai ne viskas 'žmogui yra 
atidengta ir ne viskas jam duo
ta. Isz to visko iszplaukia, jog 
musu busima, viltis, privalo bu-1 
ti klabintoja, kad pratintis 
czionai gyvenant prie mokslo

Tiligramas skamba, 
Kad vienas koks ten mokytas, 
Nuo publikos kvailiu vadytas, 

Po namus valkiojesi, 
In akis visiems kabinasi. 

Sako, kad mėgsta “spy ežius” 
sakyti, 

Norints nėra ka klausyti, 
Durems gali bile kia sakyti, 

Bet ne iszmintingus kvailyti.
Riksmas didelis pasidarė, 

Ta. “spykeri” laukan iszvare, 
Nes norėjo parodyti kas jis 

yra.
Mėlyna aki gavo, 

Per koki laika gydėsi, 
Po tam, ta miestą apleido.

• * * *

In dideli miestą, 
Pribuvo kelios “D P” 

grinorkos, 
Žinoma, Lietuviszkos mergeles,

O mano szircleles, 
Niekam netikusios, 

Tarpe ju, randasi ir viena, 
Kur czionais Lietuviai 

suvaldyti negali, 
Kožna aploję.

Badai su vienu vyreliu, 
Poruotis susikalbino, 

O kad biski senas buvo, 
Tai szirdeles velniu gavo!

Ir da kitaip pliovojo, 
Ka tik ant liežuvio turėjo.

* * *

Namon važiuodama, 
In viena miestą S.........

užkliuvau, 
Nes ten daug pažystamu 

turiu, 
Ir už tai sustojau, 

Ka tik truputi atsikvotejau, 
Jau kelios delegates einant, 

Pas mane paregėjau, 
Žinau, kad su skundais atėjo, 

Kožna savo kalbėjo.
Ir sztai ka diažinojau: 

Tame mieste,
Randasi viena bobele, 

Kuri kožna szventa diena 
biaurybes iszkele.

Kartta tiek gera, 
Kad tik paeina, 

Staugė, reke ir klykavo, 
Kaip isz gyvulio garavo.

O tu monkie, 
Jeigu u tiep vis darysi,

Tai neužilgio save isz. proto 
iszvarysi, 

Kas isz tavęs bus?
Jeigu tokia ilgai liksi, 

Juk žinai, kad mažai proto turi 
O ant senatvės,

Isz gailesties staugsi!

Pirkie U. S. Bonus

ir doros. Turiu tau iszpažinti,1 
mano karaliau, jog-t mint persi-Į 
tikrinimus, ko esu neapleides, 
sutinku su viskuom, ko esu isz- 
simokines; nes man vėl’protas 
kalba, jog czionai vienok visu 
paslapcziu neisztirsiu, norints 
bueziau tarp žmonių szviesiau- 
siu ir visus žemes krasztus pe- 
reieziau ir visais marias per- 
plaukcziau. Kas negalima, tai 
ir ne.

Taip kalbėjo iszminczius ant 
karaliaus Ulino Salos. Bet po 
keliu dienu pranesze karaliui, 
jog Jedok su szia pasaule alsi-j 
skyrė. Karalius labai liūdo ir il
gai savo geriausio draugo mirti 
apverkė. Jis neteko jau nei 
vieno su kuriuomi apie tokius 
svarbus, kaip su Jedoku, reika
lus butu kalbėjęs; visuomet ka
ralius didi szirdies skausmą tu
rėjo. Karalius tankiai iszmin- 
cziaus žodžius atsimindavo: 
persitikrink ir atsimink! Per
tai pasiruosze jokiu sunkeny
bių nežiūrėti, bet iki savo gy
venimo pabaigai jieszkoti tei
sybes, o ypacz kuri tikyba ant 
geriausiu ir teisingiausiu pa
matu stovi paremta.

9.
In miestą Szebas atvyko se

nelis, klausinėdamas pas visus 
kur gyvena pirklys, kuris vadi
nasi Zebit. Bet kurio tik už
klausė, nieks apie klausiama 
pirkli nieko nežinojo. Jau ke
lias dienas mieste gyveno ir jo
kiu budu apie Zebita nieks nie
ko nežinojo. Karta mieste še
šėliui apdriskęs vaikas užbėgo 
kelia ir iszmaldos pradėjo mal
dauti. Vaiko apsivilkimas buvo 
purvinas ir suplyszes, jo kalba 
seneli labai sujudino. Senelis 
vaikiuką apžiūrėjęs, užklausė 
kaip jis vadinasi.

Vaikas atsake:
— Esu sunumi nelaimingo 

Zebito, kuris taip daug pavar
go, jog dabar turi kitiems žino 
neįlįs vandeni neszti. Jis szian- 
diena nieko gero neturi ir be
veik su badomi kovoja.

Senelis vaiko kalbos iszklau- 
ses, užklausė:

— Kode! pasisakei, mano 
vaike, jog esi nelaimingo Zebi
to sunumi?
—\ Ak! Prabilo vaikas nes ne

laimingu likosi; kitąkart buvo 
neapsakomai turtingu, bet jo 
turtus marios praryjo.

— Nuvesk mane pas tavo 
tęva, vaikuti! Tarė senelis.

Vaikas atsake:
— Noringai tave pas ji nu

vesiu, tuibut jauti koki nors 
ant musu susimylejima, nes 
apie tai taip žingeidžiai ne- 
klaustum.

Vaikas ėjo pirma, ‘ o senelis 
paskui ji.

Priėjo ant galo prie siauro,s 
ir neszvarios ulyežios. Vaikas 
sustojo prie menkos, suruku
sios stube’les ir seneliui apreisz- 
ke, jog czionai jo tėvas varge 
gyvena. Siaurais trepukais pri
lipo jiedu prie duriu. Vaikas 
duris atvėręs, senuką invede 
in tamsu, mažyti kambarį, ku
riame tik vienas vargas viesz- 
patavo. Ypata iszdžiuvusi, isz- 
balusi, 'bevydama kūdiki, ant 
suterszto suolelio sėdėjo.

O vaikas tarė:
— Žiūrėk, teve, ka asz tau 

atvedžiau; tasai vyras tavęs 
klausė ir dabar nori su tavimi 
pasimatyti.

Tėvas pasikėlęs in seneli pa
sižiurėjo ir paskui tarė:

— Su manimi % Su manimi ? 
Kas esi, vieszpatie, kad apie 
mane klausineji, apie visuomet 
nelaiminga ji Zgbita?

Skrybėlė Isz Teszlos

Szita mergina Paryžiuje 
parodo nauja skrybėlė kuri 
yra isz teszlos padaryta. Da
bar musu merginos ir mote
rėles gales ne tik sztarkiai 
pasirodyti su savo naujomis 
skrybėlaitėmis, bet paskui 
sau soeziai ir pavalgyti, kai 
tos durnos ir kvailos skrybė
laitės isz mados iszeis.

— Kaip tai? Ar manes-gi 
visiszkai nepažysti? Pradėjo 
senelis kalbėti; manes galbūt 
todėl nepažysti, kad esu labai 
pasenės?

—• Mano karaliau ir viesz
patie! Suszuko Zebit ir mėtėsi 
seneliui prie kojų. Savo akiai 
netikiu, bet man rodosi, jog 
priesz save matau maloninga 
karalių Ulin ir tai da vargingoj 
stu'boj, panaiszios visoj pasaulej 
negalėtum surasti!

— Taip yra, mano Zebitai, 
esu tuom paežiu; dabar mane 
pažysti? Užklausė senelis.

— O, pažystu, pažystu, ma
no karaliau ir vieszpatie; puo
lu prie tavo kojų ir už taip di
džia malone dekavoju, didis 
mano karaliau ir vieszpatie! 
Negaliu dabar apsakyti ir su
prasti, kuomi asz tavo atmin- 
cziai užsitarnavau, mano kara
liau; vienok aiszkiai matau jog 
neapribuotas tavo mielaszirdin- 
gumas ir teviszka malone, nes 
nesibiaurejai vandens vežėjo 
smirdanti, varginga narna at* 
lankyti!

Ir isz jo veido buvo matytis, 
kaip tame laike, didžias sau vil
tis gimdė.

Senelis aplinkui apsidairė ir 
atsiduksejes tarė:

— Kodėl mane vadini da 
karaliumi ir vieszpacziu? In ta
ve pasižiurejes persitikrinau, 
jog tarp musu jau nėra jokio 
skirtumo. Buvau karalium, bu
vau vieszpacziu, bet dabar esu 
lygiu tau, didžiausiu vargdie
niu. Mano’pavaldiniai priesz 
mane sukilo ir privertė mane 
iszbegti; vos savo gyvasti ga
lėjau iszgelbeti. Netikusiu lai
vu perplaukiau marias. Būda
mas senu, vargdieniu, nuo visu 
apleistu, sežinojau pas ka nusi
duoti. Atsiminiau kelionėj apie 
tave ir sztai su szita lazda at- 
rimseziavau, maldaudamas ko
kios nors ant senu metu prie
glaudos; tikėjausi, jog tu mano 
geros szirdies esi nepamirszes. 
Tik atsimink, kokius tu laikus 
pas mane turėjai. Juk esi jau
nėsiu ir už mane tvirtesiu. 
Tu gali da szioki toki darba 
dirbti, o asz? Viskuom pas ta
ve busiu užganėdintas, ka tik 
man tu galėsi paskyrti; ant ga
lo žinok, jog esu senu ir daug 
sieko nereikalauju; norint syki 
ant dienos duosi valgyti, bile 
tik badumi nemireziau. Susi
mylėk Zebite ir priimk mane 
pas save!

Zebit tai iszgirdes pradėjo 
verkti ir savo likimą niekinti. 
Paskui laužydamas rankas ta-

— Gerinus bueziau niekad 
negimęs, jau gyvenimas man 
dakarto iki gyvam kaului, ne- 
apkenezia ir niekina visa pa
saule; man vistiek ar asz gir
džiu apie žmogaus laime ar ne
laime; kodėl asz toks nelaimin
gas da pasaulej gyvenu? Seni, 
žinok gerai, jog asz tavo sala 
apleidamas jaueziausi laimin
ga, turėjau kitokia dvasia ir 
mintis, tuokart priesz mane 
puiki viltis spindėjo. Tuom tar
pu matau, jog ir tu, kaipo kara
lius, likaisi tokiu paežiu nie
kiam netikusiu vargdieniu. Bet 
tas viskas yra niekyste ir ap
gavyste! Marios mano turtus 
nuo manes atėmė. iSugrvžus ei- 
getaujant namo, antroji nelai
me ant manes užkrito. Visas tė
vu man paliktas turtas pražu
vo ir nei sulūžusio skatiko na- 
rniej! Neradau. Kad turecziau 
savyj spėkų ir drąsos sau gy
vastį atimeziau, nusižudycziau! 
Baisus pas mane vargas ir ne- 
dateklius. Laikais naniiej netu
riu nei kąsnio duonos nei drus
kos. Sztai matai, aszai pirmiaus 
būdamas tokiu turezium, szian
dien priverstas svetimiems 
žmonėms vandeni neszti.

Ir juokdamasis paskui da 
pridūrė:

— Paikas seneli! Tu pas 
mane ateini niekiamas susi- 
mylejimo, jieszkai kokios nors 
prieglaudos? Ka, ka, ka! Vis
kas pasaulej yra’ apgavyste, 
viskas yra niekybe! Ka, ka, ka! 
Ir tavo nuoamžinas Upupach 
yra tik paiku žmonių iszmislu, 
lygiai tokiu žmonių, kaip ir tu 
pats!

— Apsvarstyk, brutaliau, 
viską geriau! Suszuko senelis, 
kad mano turtai tavo szirdies 
soeziai nebotu prisotinę, kad 
butum atminės, jog žmogus 
turtuose negali jokios laimes 
czionai, ant žemes surasti, be 
abejones sziandiena savo sena
me varge butum pasilikęs ant 
visados laimingu ir ant savo 
vargo, likimo nerugotum; dory
bes nedraskytum ir nesirustin- 
tum ant augszcziausios esybes; 
nes privalai žinoti, jog žemiszki 
turtai ne todėl, kad su anais pa
liktum nedorais, bet kad arti
mus laimingais padarytum, gy
vendami taip kaip nuo musu 
augszcziausia esybe reikalauja 
ir nori. Kitoks buvai laimėj, ki
toks nelaimėj; tavo manymai 
niekam niekam nederanti ir ne
verti. Lik sveikas Zebit! Neno
riu su tavimi, piktas žmogau, 
savo nelaime dalytis, nes pat-

$25,000 Szypsena

Alfred Frisco dabar szyp- 
sojasi ir juokiasi ir džiaugia
si, nes teismas pripažino jam 
$25,000 už tai kad jis buvo 
sukolieczytas keturi metai 
atgal kai trokas, sunkvežimis 
ji suvažinėjo netoli nuo jo 
namu in Bedford, Mass. 
Teismas jam tiek pinigu pri
pažino už tai kad jis liksis 
kolieka per visa savo amžių.

sai saves negali gelbėti, kuri ta
ve nuo kulku apsaugotu, kuri 
tave nelaimėj ir pavojuj gelbė
tu.

Tai tares, senelis apsisuko ii’ 
iszejo, o paskui ji 'buvo girdi
mi Zebito juokai ir apszmeiži- 
mai.

10.
— Zebit prarado turtus ir 

jau ant visados jaueziasi ne
laimingu !' Tarė pats sau Ulin. 
Matau, jog tavo tikyba jokios 
tau paramos nesuteikia, del ko 
anos iszpažintojumi . negaliu 
liktis ir būti. Esu žingeidus, ar 
jo draugu tokias pat nuomones 
turi ir anų laikosi; eisiu ir per
sitikrinsiu. Su noru visas sun
kenybes pakelsiu ir panesziu, 
by tik savo vidurines audras 
apmalszinti. Neužsitik ėjimas 
baisiai mane ■ kankina. Taigi 
kuogreieziausiai skubisiuos in 
Knetvorta, pas Žydą Jusufa, ir 
persitikrinsiu, ar jo tikybos 
vaisiai yra geresniais.

Ir areziausiu keliu karalius 
Ulin nusidavė in Angliszika. 
miestą, isz kurio Žydelis Jusuf 
paėjo. Tenai pribuvęs pas vi
sus pradėjo klausinetis, ar kar
tais kas Žydo Jusufo nežino. 
Vienas isz tarpo užklaustuju 
atsake, jog jo nežinąs; antrasis 
pridūrė, jog apie ji buvo girdė
jęs, bet visiszkai nepažystai. Ir 
tuo budu karalius Ulin apie 
Žydą jokiu žinių negalėjo su
sekti. Vienok nenorėdamas nuo 
savo tikslo prasikreipti, ant 
galo nuvyko inmagistrato biu
rą ir melde, kad jam pasakytu 
ar tame mieste neatsiranda Žy
das Jusuf? Tuokart isz sumszo 
gyventoju sužinojo jog Žydas 
Jusuf mieste atsiranda ir jis 
užsiimdineja vieszais visokiu 
tavoru mieste iszgirimais. Po 
miestą vaikszczioja su viso
kiais apgarsinimais ir pirkliu 
tavorus žmonėms giria. Senis 
Ulin už suteiktas žinias pade- 
kavojes, magistrata apleido ir 
ulyczioj leidosi tolyn.

Eidamas ant tūlos kertes isz
girdo sziauksma ir Ulin girdėta 
baisa pažino. Jis tuojaus in ta 
pust suskuba ir atsirado prie 
pat kertes.

— Tai jis, tarė pats sau 
Ulin ir prie anuo prisiartino.

— Ar negalėtum, mano 
mielasis pasakyti, kur gyvena 
Jusuf ? Užklausė Ulin.

— ‘ Jusuf? Jusuf? O gal asz 
esu? Užklausė Žydas, nes asz 
taip vadinuosi.#.

—-. Jeigu taip, kalbėjo sene
lis, buk toks geras nuvesk mane 
in savo namus nors ant valan
dytes, nes su tavimi turiu labai 
svarbiu dalyta kalbėti, o juk 
czionai tam viskam ne vieta.

— Gerai, gerai, labai nariai 
eik paskui mane, mano viesz
patie, eik nuvesiu tave in savo 
namus, atsake Žydas.

Beeinant jau gana ilga kelia 
ir gana ilgai, ant galo pribuvo 
prie žemo namuko. Izraelitas 
žemai pasikloniojes melde se
nelio jo butan inžengti.

— BUS DAUGIAU —

No. 176 A-Be-Cėla arba pra
džia skaitymo* ir raszymo, del 
Lietuviszku' vaiku. 25c.

Saule Publishing Co.,

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymaa 
apie Jezu Kristų. Per paczt^ 
20 centai. Adresas:
Saule Pu b. Co., Mahano^ Citj;

Neužmirszkite ka,d dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 a-nt puses meto. ___ j
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Žinios Vietines
— Mainieriai nedirbs per 

visa sanvaite.
— Publikines ir Parapines 

Mokyklos užsidarė; vakari jos.
Albinas Augustaitis nuo 

615 W. Spruce uly., staiga su
sirgo namie Seredoje, ir likos 
tuojaus nuvežtas in Pottsville 
ligonbute del gydymo, o Suba- 
toj apie 10:20 valanda naktyje 
numirė. Velionis gimė Maha- 
nojuje. Buvo angliakasis ir 
dirbo Mahanoy City kasyklose. 
Prigulėjo prie mainieriu unijia. 
ir Eagle ’s kliubo. Paliko bro
li Vinca, namie; dvi seserys: 
Elzbieta, pati Stanislavo Vil- 
kausko, namie ir Marglarieta, 
pati And. Cremi isz St. Clair. 
Laidotuves invyks Seredoj, su 
Szv. Misziomis Szvento Juo
zapo bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte ir palaidos in parapijos 
papines. Gra'borius Liudvikas 
Traskauskas laidos.

— Utarninke pripuola Szv. 
Bazylio; taipgi ta diena yra 
Amerikos Vėliavos Pagerbimo 
Diena.

— Seredoj Szv. Vito ir 
Komp.

— Ketverge Dievo Kūno 
Szvente.

■— Bernardas Valentą isz 
miesto turėjo operacija Locust 

~Mt. ligonbute Sulbatoje.
—« Kareivis Pfc. Jeronimas 

J. Szemataviczius, 21 metu am
žiaus kuris žuvo ant kares lau
ko, Pearl Harbor, Pacifike, 
Gruodžio (Dec.) 7-ta diena 
1941 m., ir jo brolis kareivis 
S/Sgt Stanislovas J. Szemata
viczius, 32 metu amžiaus, kuris 
žuvo Italijoje, Rugsėjo (Sept.) 
14-ta, diena 1944 metuose, ju kū
nai bus parvežti in Mahanoy 
City, Seredoj Birželio 15-ta die
na, ant Readingo traukino, isz 
Jersey City, 8:10 valanda vaka
re, pas slavo motinėlė pone Ona 
Szematavicziene, 400 W. Maha
noy Avė. A. a. Kareiviai Jeroni
mas ir Stanislovas gimė Maha- 
nojuje ir prigulėjo prie Szv. 
Kazimiero (Lenku) parapijos. 
Paliko dideliame nubudime 
motinėlė pone Ona Szematavi
cziene; penkios seserys: Helena 
pati Antano Szareiko, mieste; 
Mare, pati Jono Mackynis, na
mie; Verna,•pati John Sanko, 
isz Philadelphia; Florence, pa
ti Albert Harris, Bridgeport, 
Conn., ir Irene, namie; taipgi 
įbroli Pranciszku namie. Ju tė
velis Jonlas Szemataviczius mi
rė 1936 metuose. Militerines 
laidotuves invyks Subatoje, 
Birželio 18-ta diena su Szv. Mi
sziomis Szv. Kazimiero bažny
czioje, 9-ta valanda ryte, ir bus 
palaidoti in parapijos kapines. 
Graiboriai Wentz laidos.

— Studentai Mahanojaus 
Publikines High School užbai
gė mokslą Panedelyje, Birželio 
13-tia diena, Victoria svetainė
je, 2-tra valanda po pietų. Viso 
141 studentai aplaike diplio- 
mus. Tarpe tuju yra visokios 
tautos studentai.

— Mahanoy Township High 
School Mokyklos užbaigimas 
invyko pereita Petnyczia, Bir
želio 10-ta diena, High School 
svetainėje, 8-ta valanda vaka
re. 68 studentai aplaike diplio- 
mus.

Utarninke pripuola Vė
liavos Diena arba Flag Day. 
Iszpletokite vėliava kuri jums 
užtikrina Laisve, Lygybe ir 
Barnu Gyvenimą Amerikoje.

— Isz priežasties kad Ve-

liavos Diena pripuola Utarnin
ke Kortas Pottsvilleje bus už
darytas visa dienia,.

— Nedelioje, Birželio 12-ta1 
diena Szv. Juozapo bažnyczio
je per Szv. Miszilas 8-ta valan
da ryte, Gradu'amtai szios para
pijos kurie baigė mokslą Ma
hanoy City High School priėjo 
prie Szv. Komunijos, po Szv. 
Misziu visi graduantai parapi
jos svetainėje valgė pusryczius. 
Szvento Juozapo parapijos 
Graduantai priėjo prie Szv. Ko
munijos per 9-ta valanda Mi
sziu. Nedėlios vakara, buvo su- 
losztas indomus programas, 
Szv. Juozapo parapijos svetai
nėje, 7-tui valanda vakare. Ger
biamas Klebonas Kun. P. Czes- 
na pasakė .gražia prakalba 
priesz inteikiauit Dipliomus ir 
Dovanas.

Spears, devyniolikos metu am
žiaus isz Harvard, 111.

MAINIERIAI I
NEDIRBA

Moka Kaip Szvilpti
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Juozas 
Biabatskis, 41 metu senumo 
angliakasis del Locust Coal 
Kompanijos, likos sužeistas in 
peti ir slesna kaula per nupuo
limą anglies nuo tapo. Likos 
nuvežtas in Locust Mt. ligonbu
te. Leonardas Yackimaviczius 
nuo 519 W. New York Uly., ku
ris dirba pas Šoriu’s Junk Yar
do, likos sužeistas in kaina klu
bą. Gydosi namie. Prlanciszkus 
Užupis, 29 metu senumo, isz 
New Bostono likos sužeistas in 
koja ir ranka per nupuolimo 
anglies. Randasi Locust Mt. li
gonbute.

St. Clair, Pa. — Ketures De
szimts Valandų Atlaidos užsi
baigė iszkilmingai Szv. Kazi
miero 'bažnyczioje, isz kuriu 
daugelis parapijonu pasinaudo
jo dvasiszkai. Dlaugelis kunigu 
pribuvo in pagelba Kun. P. P. 
Laumakiu.

Girardville, Pa. — Bankietas 
iszkeitas Nedėlios vakara, pa
rapijos svetainėje ant garbes 
Gerb. Klebono Kun. M. F. Dau
manto paminėjimui jo 25 metu 
■sukaktuviu klebonavimo Szv. 
Vincento Parapijoj pasisekė 
iszkilmingai ir pasekmingai. 
Daugelis sveteliu isz visur pri
buvo ji pagerbti ir linkėti, kad 
tarpe musu klebonautu ligi 
Auksiniu sukaktuviu. Linkime 
ir mes Kunigui Daumantui su
laukti žilos senatvės tarp savo 
aveliu ir Dievo tarnystoje.

Southport, N. C. — Du auto
mobiliai susikalė apie tris my
lias nuo Shalotte miestelio in 
North Carolina valstija. Septy
ni buvo užmuszti ir trys kiti la
bai sužeisti. Viename automo
bilyje buvo darbininkai kurie 
skubinosi namo isz Washingto- 
no del atostogų.

Wauconda, Ill. — Trys buvo 
užmuszti ir penki kiti labai su
žeisti kai du automobiliai susi- 
musze netoli nuo szito mažo 
miestelio. Užmuszti buvo Ivan 
Franklin, keturios deszimts 
metu amžiaus, jo sūnūs Roger 
szesziu metu amžiaus, isz Lin
wood, Minn., ir Berwyn R.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokioms 
:: Reikalams ::

B35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 76 

MAHANOY CITY, PENNA.

Vienuolikos menesiu ma
žyte Jeannine Elain Arlaud, 
isz Des Moines miesto iszmo- 
ko kaip szvilpti ir dabar sau 
szvilpineja diena ir nakti. Ja 
jos tėvai buvo nusinesze ant 
koncerto, kur ji iszgirdo vie
na žmogų szvilpiant ir ji pra
dėjo szvilpti ir dabar namie 
szvilpia kai ji nori valgyti ar 
kai ji nori savo tėvams ka 
nors pasakyti.

KRIAUCZIUS
NUDURE ŽMOGŲ

PHILADELPHIA, PA. —
Policijantu virszininkas, Ma
gistrate James W. McBride nu
ėjo in ligonine prie kriaueziaus 
Louis Lazarus lovos. Kriau-
ežius susirgo szirdies liga kai 
jis buvo suaresztuotas už žmog
žudyste. Tas kriauezius susi- 
ginezino ir susipesze su vienu 
kostumeriu apie tai kad to žmo
gaus kelines nebuvo gerai isz- 
prosintos. Kriauezius taip su
pyko kad jis smeige in ta kostu- 
meri su žirklėmis ir ji nudure 
ant smert.

KOMUNISTAI
MOKYTOJAI

WASHINGTON, D. C. —
Komunistams turėtu būti už
drausta mokinti Amerikos mo
kyklose ir universitetuose. Szi- 
taip pareiszkia Generolas D. 
Eisenhoweris, Columbia Uni
versiteto Prezidentas. Jis su ki
tais mokslincziais iszleido maža 
knyga, kurioje jie stacziai pa
sako kad, sulyg j u numatymu 
ir supratimu, Komunistams nė
ra vietos musu mokyklose. Jie 
toliau sako, kad Komunistas 
mokytojas ir jo ‘ mokslas yra 
musu mokiniams ir studentams 
pavojingas.

Jie toliau sako kad szitoks 
Komunistams uždraudimas ne
sulaužo ir neprasižengia su 
mokslo laisve ar mokyklų lais
ve, nes Komunizmo mokslas ir 
nusistatymas yra kaip tik prie- 
szingas visam musu mokyklų 
mokslui.

Kaip tik atbulai butu jeigu 
mes Komunistams pavėlintume 
mokinti. Nes Komunistas nėra 
laisvas, bet jis mislina ir moki
na taip kaip jom buvo insakyta. 
Tai reiszkia, jeigu Komunistas 
mokina musu mokyklose, jis nė
ra laisvas ir jo mokslas nėra 
laisvas ir tada ir musu mokyk
los nėra laisvos.

Labai gerai iszgirsti kad ir 
kiti ima taip apie Komunistus 
szneketi ir j u prisibijoti. Mums 
ypatingai malonu iszgirsti to
kius žodžius isz Generolo 
Dwight D. Eisenhowerio, Co
lumbia Universiteto Preziden
to, kur randasi gyvas lizdas 
Komunistu ir raudonųjų.

panasziai kalba.
In Uniontown, Pa., kitas mai- 

nierys sako, kad jis nujauezia, 
kad ežia jau tikru straiku pra
džia! Jis sako, kad Lewisas 
vargiai leis mainieriams gryžti j 
tik del tos vienos sanvaites ir 
mainieriai gaus dar viena san
vaite vakcijos daugiau. • Bet 
jau be pedes!

Žinoma, ne visi taip kalba ar 
sako. Yra tokiu, kurie su
pranta ka Lewisas nori pada
ryti, o kitiems szitokia vakaci- 
ja kaip tik laiku atėjo. Jie da
bar, jeigu turi pinigu, gali sau 
kur iszvažiuoti ar namie apsi
taisytai bet mainieriai kurie pi 
nigu neturi, dabar tikrai jau- 
cziasi bėdoj e. Nes ne vien tik 
szita sanvaite, nedele vakcijos 
jiems rupi, “bet jie nežino kas 
bus kai kontraktas užsibaigs! ’ ’

CZEKAI APLEIDŽIA
VALDYBA

WASHINGTON, D. C. —
Daktaras Juraj Slavik, buvęs 
Czekoslovakijos Ambasadorius, 
sako kad Czekoslovakijos Kon
sulas Pittsburghe atsisakė, ap
leido savo pasiuntinybes vieta, 
pasiaiszkindamas kad jis nega
li tarnauti Komunistiszkai val
džiai Czekoslovakijoje. Konsu
las ir du kiti darbininkai Kon
sulate Chicago j e teipgi pasi
traukė ir atsisakė. Szitokie pa
sitraukimai ir atsisakymai jau 
viiai ne naujienos, nes labai 
daug tokiu paiuntiniu, Konsu
lu ir Ambasadorių yra atsisakė 
ir visai nedrysta ir nenori gryž
ti in savo teviszke.

NUŽUDĖ GYVANA- 
SZLE IR JOS VAIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bemiegant. Szalia lovos jis už
tiko to vaiko beisboles lazda ir 
pradėjo ja ir jos vaika daužyti.

Paskui kai jis nustojo dau
žės juos, jis nuėjo in virtuve ir 
atsuko visus gazo pecziaus 
vamzdžius ir sau iszejo.

Vaiko galva buvo baisiai su
daužyta ir praskelta, jo motina 
gulėjo szalia jo. Prie lovos 
buvo kelios tusezios alaus 
bonkos.

AKIS UŽ AKI
HARLAN, KY. — Seno Szv. 

Raszto instatymas “Akis už 
Aki’’ dar vis «vieszpatauja 
Kentucky valstijoje tarp žmo
nių kurie yra labai atsilikę sa
vo gyvenime ir paprotyse. Nei 
vienoje apygardoje isz szimto 
ir dvideszimts apygardų musu 
kraszte nėra taip kaip yra Har
lan apygardoje.

Szitas senas instatymas szi
to j e Harlan apygardoje trumpu 
laiku duoda mums nužudymą 
dvieju policijantu, vieno raz- 
baininko nugalabinima, grasi
nimą keliu kitu policijantu ir 
keliu kitu žmogžudyseziu.

Vietiniai žmones ežia szituo- 
se kalnuose labai nemyli insta- 
tymu, kai tie instatymai juos 
varžo ar jiems insako kad jie 
gali ar negali ka daryti.

Jie nori savotiszkai viską da
ryti ir tvarkyti ir jie savaip at- 
kerszina tiems kurie juos inžei-

SAFE and SOUND
It is Safe—{or you ... for your family*... for other motorists 
—when you make certain your car is in running order: That 
your brakes will hold in case of emergency. That the wind
shield wiper will work in sudden summer showers. That tires 
will grip the road. That headlights are focused correctly for 
driving at night. That your steering wheel will obey your 
hands. Safe —for summer and vacation driving.

It is SOUND—because statistics prove that official state in
spection has cut traffic accidents due to mechanical failure of 
cars in Pennsylvania to 3.2% while the national average for 
such accidents is 17.5%. So sound — that safety experts are 
urging all states to adopt such a measure.

Your car must carry an official state inspection sticker by July 31st 
—or you will be violating the law. Get your car inspected today. 
There will be no extension oj this inspection period.

V • •• .........

’ SAFETYIfį BEGINS WITH >■

U YOUR ..7
CAR .SV

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
Department of Revenue

JAMES H. DUFF, Governor

džia.
Szitoje Harlan apygardoje 

būva apie keturios deszimts 
žmogžudyseziu kas metai, ir 
tik trys ar keturi buvo nuteisti 
ar kaip nors nubausti per szim- 
ta metu.

Jie tiki kad jiems valia nu- 
szauti prasikaltėli be jokio 
teismo ir visai be valdžios insi- 
kiszimo.

Labai retai teismas pasiekia

ĮVAŽIUOK ;
ATSARGIAI 

IR TVIRTAI—
Atsargumas - Jumis ir 
del savo szeimynai-ir 
kitiems motoristams!

Prižiūrėk, kad tavo automo
bilius butu gerai peržiuretas, tu 
kurie yra valdžios paskirti per
žiūrėti automobilius. Gerai ap
žiūrėk kad tavo automobilius 
butu gerai apžiūrėtas del visu 
kelionių szia vasara.

Prižiūrėk kad: Tavo stab- 
džiai, briekos gerai laikytu kai 
tau reikes greitai sustoti jeigu 
koks vaikas iszbegtu ant tavo 
kelio. Guminiai, ratai, tajeriai 
nebūt u slidus ant szlapio kelio. 
Triuba galėtu visus ant kelio 
persergeti. Szviesos neapakin
tu kitus, kurie priesz tave atva- 
žiuoja. Ratas gerai tavo kara 

I vairuotu. Ir kad viskas ant ta
vo automobiliaus butu tvarkoj.

Valstybe peržiūrinėja visus 
automobilius del tavo apsau- 

; gos. Szitas prižiūrėjimas suma
žino nelaimes 3.2% nuoszimti 
ant vieszkeliu Pennsylvanijoje, 
o 17.5% nuoszimti prilyginus

| prie kitu valstijų nelaimiu.

Automobiliu peržiūrėjimas 
Pennsylvanijoje prasidėjo Ge
gužio menesi. “Nevalia drai- 
vinti, vairuoti ar važiuoti auto
mobiliu be szito peržiūrėjimo 
nuo Liepos (July) trisdeszimts 
pirmos dienos. ’ ’

Gerai Prižiūrėk Savo Auto
mobiliu! Važiuok atsargiai! y.

KETINO
NUSIŽUDYTI

szitus žmones kurie jokiems
instatymams netiki.

Czia szeimynos labai dideles. 
Kokios trys szeimynos su savo 
giminėmis valdo visa ta apy
garda ir nepaiso nei valdžios, 
nei teismo nei jokiu instatymu. 
Szitos szeimynos tankiai susi
kerta ir susipesza, bet palaiko 
tikra vienybe jeigu kas kitas 
insikisza ar viena isz ju nu-1 
skriaudžia.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

j antai ji sustabdytu ant kelio 
nes jis ketina save nusižudyti. 
Kai policijantai jo jieszkojo, jo 
automobilius in ta stulpą davė, 
apsivertė ir užsidegė.

Tie kurie mate kai tas jo au
tomobilius in ta stulpą pataikė 
sako kad jie dabar negalėtu 
tikrai pasakyti ar jis tyezia in 
ta stulpą davė, ar tai buvo ne
laime.

Pirkite U.S.A. Bonus

Amerikos Iždo Sztabas da
bar vaju veda, kad žmones 
pirktusi bonus. Per kara visi 
pirko tuos karo bonus, o da
bar valdžia ragina kad tie 
patys Amerikiecziai yra ra
ginami pirkti bonus kad ir 
taikos laiku.

Panele Drucie Snyder, Iž
do Sekretoriaus dukrele czia 
laiko savo rankoje bonka 
vandenio, kuris buvo atvež
tas isz Sutter’s Creek, Cali
fornia. Ji su tuo vandeniu 
pakriksztino ta vežimą.

Szitokie vežimai buvo ty

ezia pastatyti del szito va
jaus, nes su szitokiais veži
mais pirmieji Amerikiecziai 
važiavo skersiai ir iszilgai 
Amerikos kraszta. Vajus 
baigsis Birželio (June) 30-ta 
diena. j i
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