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Lewisas Bij osi Straikos
— *

Ic7 Amprilrnc DEKAV0NES gabus žmogus slavoku taryba oiid£ nmci inuč DIEN0S nelaimes pasitraukia iszl ai šviną □idVUKcll
KAPIT. CROMMELIN

NUBAUSTAS
f --------

WASHINGTON, D. C. — 
Admirolas Forrest P. Sherman 
naujas Laivyno vadas, trum
pai užbaigė visa ta klausima 
apie Laivyno karininkus, ku
rie buvo susikirte su Laivyno 
virszininkais.

Kapitonas John G. Cromme- 
lin, kuris buvo Laivyno Sekre-' 
toriaus nubaustas ir pažemin
tas už tai kad jis laikrasztinin-: 
kams iszdave, paskelbė kelis 
Admirolu laiszkus, kuriuose; 
jie rasze apie Armijos, Laivy-: 
no ir Lakunu vienybe, parasze į 
laiszka Admirolui Sherman,: 
reikalaudamas kad Laivyno 
Šztabas patrauktu ji in teismą1 
ir ar iszteisintu ar pasmerktu.!

Bet szitas naujas Laivyno 
vadas pasakė kad Kapitonas 
Crommelin buvo prasižengęs, I 
buvo nubaustas ir dabar klau- i 
simas baigtas.

Szitokis poniszkas ir atžaga- j 
rus nusistatymas isz Admirolo 
Sherman puses skamba kaip 
Hitlerio ar Stalino žodžiai, o 
ne garbaus karininko laisvo 
Amerikos kraszte.

Jeigu Ponas Admirolas jau 
taip tikras kad tas Kapitonas 
yra kaltas, ir jeigu tas Kapito
nas taip reikalauja kad jis bu
tu teismo isztardytas ir paskui 
nuteistas ar pasmerktas, tai ko 
ežia tas Admirolas bijosi? Jei
gu keli ponai pilvūzai Vaszing- 
tone nutarė kad tas Kapitonas 
prasižengė, tai kodėl dabar ji 
vieszai per teismą nenuteisti, 
kad visi žinotu už ka jis yra' 
nubaudžiamas.

Mes gerai suprantame kad 
mes daug ko ežia nežinome ir 
niekados nežinosime nes musu' 
Karo Sztabas tik tokias žinias 
mums paskelbia kurias jie no
ri kad mes žinotume.

Mes nesakome kad tas Kapi
tonas Crommelin gerai padare, 
vieszai slaptus rasztus pa
skelbdamas, bet jeigu jis blo
gai padare, tai teiskime ji vie
szai.

Nors szitas Kapitonas nebu
vo jau taip labai nubaustas, jis 
buvo tik in kita vieta perkeltas 
bet szitas jo taip vadinamas 
prasižengimas užkirs jam ke- 
lia augszcziau pakilti Laivyno 
Sztabe, nęs ant visu jo rasztu 
dabar yra pažymėta kad jis bu
vo nubaustas už neisztikimybe.

Mums iszrodo kad jau be
veik laikas musu augsztiems 
ponams karininkams susipras-1 
ti ir prisipažnti kad Amerika 
nėra kariszkas krasztas ir kad 
Amerika nevaldo karininkai 
bet dipliomatai ir politikieriai,! 
kuriuos iszrenka paprasti 
Amerikos žmones. Karininkas
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Baisiai Daug Žuvo 
Per Ta Diena

WASHINGTON, D. C. — 
Visos nelaimes nėra suskaity
tos, ir kai mes szita straipsneli 
raszome, dar visos nelaimes ne
atsitiko, bet jau dabar aiszku 
kad sziais metais Dekavones 
E iena baisiai brangiai gyvas
timis kasztavo.

Per Dekavones Diena žuvo 
visokiose nelaimėse szimtas ir 
szeszios deszimts vienas žmo
nes. Pernai per ta diena žu
vo tik asztuonios deszimts sze- 
szi žmones. Užpernai žuvo 
szimtas dvideszimts asztuoni 
žmones.

Nelaimiu visokiu buvo: Ero- 
planuose, automobiliuose, me
džioklėje, namuose ir pana- 
sziai. Daug tu nelaimiu atsiti- 
ko per neapsižiurejima, per 
strioka ir per baliavojima. Kas 
metai, kai tik artinasi szventes 
tai laikraszcziai isz anksto 
stengiasi perspėti žmones kad 
jie apsižiuretu, nesiskubintu ir 
per daug nebaliavotu, bet kas 
metai po tu szvėncziu tie pa
tys laikraszcziai yra priversti 
praneszti kiek žmonių nepa
klausė j u perspėjimu ir patari
mu ir žuvo per tas szventes.

WASHINGTON, D. C. —
Paprastas Amerikietis ma

žai ka žino ir dar mažiau yra 
girdėjęs apie David E. Lilien
thal, kuris buvo tos Atomines

DAVID E. LILIENTHAL i
Bombos ar Jiegos Komisijos 
pirmininkas. Dabar kai jis pa
sitraukia isz tos vietos, visas 
Vaszingtonas netenka garbin- 
ir intakingo žmogaus.

Ponas Lilienthal savo darba 
gerai ir sanžiningai atliko, ne
paisant to kad politikieriai ant 
jo puoliesi ir visaip ji intarine 
davo.

KUNIGUS

PRAGA, SLOVAKIJA. — 
Slavoku Taryba pranesza kad 
ji yra paleidus isz kalėjimo 
szimta ir szeszios deszimts asz- 
tuonis dvasiszkius, kurie buvo 
suaresztuoti už tai kad jie val
džiai prieszinosi. į ,

Valdžios Tarybą sako kadi 
visi jie prisipažino kad jie ne
gerai buvo dare ir kad Katali
ku Bažnyczios Vatikanas, Po
piežius buvo juos Suviliojęs ir 
jiems akis apmuilinęs. Taryba 
sako kad visi jie pasižadėjo da
bar sanžiningai darbuotis val
džiai ir Kataliku Bažnyczios 
daugiau neklausyti.

Kiek teisybes randasi tose
žiniose sunku pasakyti, bet 
mes staeziai galime sakyti kad 
tokiems žinioms mes netikime 
kol negausime tikru žinių, ku
riu valdžia nenustato.

BAISI NELAIME; 34 
ŽUVO

OSLO, NORVEGIJA. —

Naujas Laivyno Bosas

Senatorius Hickenlooper isz 
Iowa dabar gali džiaugtis ir di
džiuotis kad jis isz Vaszingto- 
no iszvare viena isz gabiausiu 
ir mokycziausiu žmonių. Jis 
per du metu intarinejo 11 P6T-- 
sekiojo Poną Lilienthal. Bet 
visi jo intari'mai niekais nuėjo.

Kai Ponas Lilienthal atsisa
kė ir pasitraukė, jis nei žodžio 
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NUŽUDĖ SAVO 
ŽMONA

Paleido 168 
Dvasiszkius

Gal Lewisas Nedrys Mainierius 
Iszszaukti Ant Straiku; Ameri
kos Laivyno Sekretorius Kapi
tonas Crommelino Klausimas 

Baigtas; Viskas Brangu
Alaskoje

WASHINGTON, D. C. — Valdžios at
stovai ir laikrasztininkai dabar spėja kad 
mainieriu bosas, John L. Lewisas neiszdrys 
paskelbti straikas. Lewisui dabar dvejo
pos bėdos: Mainieriai ant jo pyksta kad

vienoiikos metu amžiaus vai-iper (j.1(Į(K straiku ir negana darbo dienu 
kas, tik vienas iszhko gyvas r » s ur.hu

kai didelis eroplanas nukrito del geros pedes; Valdžios atstovai su Pre- 
irs^^“et"‘zidentu Trumanu tik laukia progos Lewisa 
----------------------------- sueziupti it vėl nubausti. Prezidentas Tru-

Dainininke Intarta

Vice-Admirolas Forrest B. 
Sherman, Amerikos Vidur
žemiu Laivyno Komandorius 
dabar sugryžo in Vaszingto- 
na ir užėmė Admirolo Louis 
Denfeld vieta. Admirolas 
Denfeld buvo pažemintas ir 
nubaustas už tai kad jis dry- 
so teisybe pasakyti visiems 
Karo Sztabo vadams. Karo 
Sztabas dabar nori paskirti 
Admirolą Denfeld in Vice- 
Admirolo vieta, bet dar nie
kas nežino ar tas Admirolas 
sutiks priimti ta nubaudima.

Senatoriai ir Kongresme
nai baisiai pyksta ant Karo 
Sztabo vadu ir ant Trumano 
kad Admirolas Denfeld bu
vo taip neteisingai nu
skriaustas.

Isz visko matyti kad Vice- 
Admirolas Sherman bus tik 
padupezninkas Trumanui ir 
Karo Sztabo vadams.

CHESTER, PA. — Juozas 
Seimenis, keturios deszimts tri
jų metu amžiaus, buvęs karei
vis, prisipažino policijantams 
kad jis sumusze savo žmona, 
kuri nuo to sumuszimo pasi
mirė. Juozas Seimenis parei-

manas tik laukia progos Lewisui atkerszin- 
ti, nes Lewisas kelis sykius vieszai paže
mino ir paniekino Trumana.

Lewisas dabar neturi draugu Vaszing- 
tone. Kas nori gali kaip nori apie Lewi- 
sa kalbėti ir ji girti ar remti, bet visi ži
no kad pirmiau Prezidentas Fr. D. Roose- 
veltas ta mainieriu bosą, Lewisa iszgelbe- 
jo kai Lewisas atsidūrė tarp velnio ir szetono. 
Bet dabar Lewisas tokiu intakingu ir galin
gu draugu Vaszingtone neturi.

na isz Minersville, Pa. Jis isz-j 
buvo vaiske dvideszimts du 
metu ir dabar jau gauna pensi
ja isz armijos.

Jis parėjės isz darbo ir gero
kai iszsigeres, pradėjo stumdy
ti ir daužyti savo žmona Mil
dred. Jiedu buvo apsiženije 
tik du metai atgal in Fort Mon
roe, Virginia. Jo žmona teip- 
gi buvo vaiske.

Juozas Seimenis policijan
tams prisipažino kad jis daugv 1 sykiu buvo sumuszes savo žmo
na. Kai jo žmona buvo nuvesz- 
ta in ligonine, kur ji pasimirė, 
daktarai patemijo kad jos ran
kos, veidas ir galva buvo su-, 
muszti ir pajuodavę. Jie tada 
pranesze policijantams, kurie 
tuoj aus suarsztavo jos vyra 
Juozą Seimeni. Jis prie visko 
prisipažino.

Metropolitan Operos dai
nininke, Zinka Kuntz Mila
no va, kuri dabar dainoje in 
Belgrade miestą buvo Sovie
tu intarta kad ji yra Ameri
kos sznipe,* szpiegas, ir kad 
ji yra susineszus su Yugo- 
slavijos Marshal Tito. So
vietai sako Yugoslavijos Ti
to yra jos meilužis ir kad jis 
ja yra apdovanojęs labai 
brangiomis dovanomis. Ji, 
nusijuokdama sako kad vi
sa tai yra plepalai ir senu 
bebu pasakos. Ji sakb kad 
ji Belgrados mieste rūpinasi 
vien tik savo dainavimu, ir 
jeigu jos balsas ir dainavi
mas patinka Yugoslavijos 
vadui Tito, tai visai ne nau
jiena, nes daug Amerikie- 
cziu myli ja del jos balso ir 
dainavimo.

Jis jau kelis kartus stengiesi su 
Amerikos Darbininku Federacija susivieny
ti, bet ta federacija ji atmete. Jis sten
giesi su kompanijos atstovais susiderinti, 
bet jie su juo visai nenori nei szneketi. 

į l ewisas dabar gerai žino kad kitos straikos 
jam prastai iszeitu. Visi spėja kad jis
tas straikas atides del kito menesio ir gal 
del kito. Lewisas mainieriams nieko dau
giau negali gauti, bet jis nori straikuoti, 
kad visiems parodžius kad jis dar vis mai
nieriu bosas ir karalius. Bet jis dabar ge
rai apsiskaityti pirm negu jis iszszauks 
mainierius ant straiku priesz Kalėdas. Jis 
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ALASKA, SVETIMAS
KRASZTAS !

Viskas Paszieliszkai 
Brangu; Nėra Tvarkos

ALASKA. — Alaskos krasz- 
į tas priguli prie Suvien. Valsti.

j u, prie Amerikos. Mes tą' •. 
kraszta labai pigiai nusipirko* 

, me nuo Rusijos. Tenai taip 
szalta vasara, kaip ežia pasi 
mus karszta. Bet nors tenai 
viešu ir salata, bet gyventojai 
yra gerokai inpyke ir inkaite 
priesz Amerika ir priesz musą 
valdininkus.

; Ir sztai kodėl Alaskos gy« 
ventoj ai taip pyksta ir irszta:

Vienas laikrasztininkas te- 
i nai nuvažiavo pats savo akimis 
pamatyti ir savi kailiu patirti 
Alaskos žmonių gyvenimą.

Atskridęs tenai isz ryto jis 
nuėjo pusrycziu užvalgyti:’ 
$2.00. Jis nuėjo pas barberi 
apsikirpdinti: $2.00. Czėve- 
rykus jam nuszvaksavo: 75 
centu. Jis užėjo in saliuna 
alaus iszsigerti: Puse dolerio už 

' stiklą. Paskui pradėjo klausi
nėms ir dažinojo kad Alaskos 
gyventojai už viską dvigubai 
ar trigubai moka.

Alaskoje už viena kambarį, 
be szilumos, be vandenio ir be 
elektros, reikia mokėti pusan
tro szimto doleriu randos ant ' 
menesio.

Susisiekimas tarpu miestu * 
baisiai prastas. Alaska yra 
586,000 myliu skersai ir iszil- 
gai, bet turi mažiau negu tris 
tukstanezius myliu keliu, ku
riais galima važiuoti.

Gazolinas automobiliui kaš
tuoja devynios deszimts centu 
ant goreziaus. /

Beveik visas maistas yra lai
vais pristatomas. Viena kom
panija visa ta maista pristato 
ir ima kiek tik ji nori. Szita
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Keli jauni draugai saldine 

sau sznekncziavosi ir da žinoję 
kad vienas isz ju draugu ren
giasi ženytis, pradėjo apie ji 
ir jo busimąją nuotaka, kalbėti.

Vienas isz ju pastebėjo: “Jo
nas su Mariute sudarys labai 
gražia porele. Mariute ne pes- 
czia, moderniszka panele; ji 

' moka kaip plaukti, joti, szokti, 
automobiliu draivinti ir stikle
li iszmaukti.”

“Tai jiedu tikrai gražiai su
gyvens,” pridėjo kitas drau
gas, nes Jonas vaiske iszmoko 
kaip virti ir kepti. ’ ’

1 a • ’ 1 1 1

Jeigu nori būti laimingas ir 
linksmas, turi žinoti kada būti 
kurczias, kada aklas ir kada 
durnas.

Valdžia dabar stengiasi su
gauti ir suimti visus kurie 
sznapsa, munszaine namie ver-Į 
da. Tokie žmones parduoda sa- i 
vo ta namie xlaryta sznapsa už i 
penkis dolerius už gorcziu. O 
valdžia gorcziu sznapso tak- 
suoja deszimts doleriu. Val
džios žmones sako kad valdžia 
neteko ar prarado apie du mi
lijonu doleriu ant dienos per
nai nuo tokiu žmonių kurie 
sznapsa namie gamina ir pas
kui be jokiu taksu parduoda.

' • • ’ - n ■

Mergina savo kavalieriui 
szitaip pasakė, pirm negu ji su 
juo sutiko iszeiti ant vakaro, 
ant “deito:”

“Pirm negu asz su tavimi 
iszeisiu, asz noriu kad tu žino
tumei, kad asz nerūkau, nege
riu, nesimeilikauju, nesibu- 
cziuoju ir priesz deszimta va
landa važiuoju namo. ’ ’

Kavalierius tykiai jai pa- 
sznibždejo: “Panele, klysti.”

“Tai tu man netiki!” su- 
szuko panele.

“Ne, panele, visai ne; bet tu 
klysti kai tu tiki kad asz szi 
vakara tave kur vesiuos.”

“ • • ■ I ■

Žmogelis veda mergina prie 
altoriaus, ir ežia jo ta vadovys
te amžinai užsibaigia.

si ir didžiuojasi savo futboli
ninkais. Bet jau keli metai kai 
nei vienas universitietas nei 
vieno kolegija Amerikoje ne
gale prisilygint i Kataliku Not
re Dame futbolininkai taip ge
rai loszia kad daug ki
lu1 universitetu dabar nedrysta' 
priesz juos stoti.

' • • "

Illinois valstijos Teismas sa
ko kad daugiausia barniu, 
pesztyniu ir “divorsu” persi
skyrimu prasideda virtuvoje, 
kuknioje. Gal taip ir geriau
sia, nes tada nei vyras, nei mo
terėle negali per daug iszkados 
padaryti jeigu jis ar ji pradeda 
baldus, furniszius metyti ir 
daužyti. 

' • •
Tie kurie sako kad Rusija 

neturi Laivyno, nežino ka jie 
sznefca.. .Jie dabar turi daug 
kariszku laivu Juodose jurose. 
Szitie kariszki laivai labai 
greitai galėtu inplaukti in Vi
duržemiu Juras priesz tuos ke
lis musu laivus. O Rusijos ka
riszki eroplanai tuojaus stotu 
tiems savo laivams in pagelba 
ir mus isz tenai labai greitai 
iszguitu. Rusija turi daug po
vandeniniu laivu, submarinn 
Albanijos uostuose, kurie visai 
netoli nuo Viduržemiu Juru.

Futboles Sportas

NEW YORK, N. Y., — vadinamu ne Anglu vaikai.

Kas ten dabar verda Rusijo
je; Kremlinas susirūpinės. Vi
si Sovietu atstovai dabar vien 
tik apie taika kalba, ir savo ka- 
riszkas jiegas visai nerodo. 
Rusijos atstovai Vaszingtone 
su visais sveikinasi ir sako, j 
‘ ‘ Bukime drangai! ’’ Visuose! 
Rusijos valdomuose krasztuo-į
se dabar yra gainiojama, su- 
aresztuojama ir žudoma visi 
intarti žmones, nežiūrint ar jie 
komunistai ar ne. Matyti kad 
visas Kremlinas ko laukia ir 
ko bijosi.

Eina gandai kad Kremlinas 
jau jieszko Stalino inpedino. 
Stalinas jau, roflos prisipažins- 
ta kad jis amžinai negyvens. 
Jis jau artinasi prie savo sep
tynios deszimto meto. Anks- 
cziau ar vėliau kitas turės jo 
vieta užimti.

Vadas
Kontrabandnesziu
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pami-Jino sau ir pats nuėjo ke
liu kuriuom maži žmones ėjo, 
t. y. laku. Gieda jam buvo da
bar žmonių. Rnstinosi ant ku
nigo, bet no mažai.buvo dėkin
gas už neiszreiszkima jo vardo, 
o not ir nepaminėjo kaimo, ku
riame buvo ta vieta.

Jokubiene vienok pradėjus 
sveiki Povilui isz džiaugsmo 
padare afiera nežinant kunigui 
ir po tam tikrino jog afiera ji 
iszgcl'bojo nuo mirties.

Kad ne afiera, kalbeda- i.
vo dažnai in savo kumiitias Po- 
vyluks senai gulėtu po veliona.

Teip, teip! Pritarinejo 
veik anos, teisindamos savo ži
li ys ta gydime.

Chicago Bears futbolininkai Koki asztuoni metai atgal 
susikirto su New York Giants atsitiko labai indomus ir gali- 
futbolininkais in Polo Grounds ma dabar sakyti juokingas 
New York mieste. Czia mato- nuotikis, kai Notre Dame losze 
me kaip futbolininkas Wally futbole su Ohio State universi- 
Dreeyer paszoka pagauti fut- tetų, kur vien tik Proteestonaij 
bole, bet Noah Muilins isztren- mokinasi. Tie Protestonai la
ke ta futbole isz jo ranku. New bai gerai losze ir daug daugiau 
York Giants futbolininkai lai- punktu turėjo negu Katalikai, 
mejo saitas rungtynes; 35-28. Liko tik penkiolika sekundų 
Szitos futboles rungtynes buvo iki loszimo pabaigos. Radijo 
akiems futboles rateliams la i skelbėjas kuris per radija vi- 
bai svarbios ir visi futbolinin- siems žmonėms Amerikoje 
kai isz paskutinuju losze ir ko- aiszkino ir pasakojo kaip tas 
vojo. Szitie du rateliai jau dvi- loszimas sekesi, tada per radi-! 
deszimts penki metai kai losze ja pasakė: “Na draugai, dabar 
priesz viens kita. jau nei Bažnyczios stebuklas,

Futboles sportas yra labai nei Kataliku maldos neiszgel-i

pasveiko

DU PRANCŪZAI i. “Talmudo Paslaptys”
SUIMTI LENKIJOJEI. . , . ~~ p . „Apie Žydu Tikybos Prisaky
_ . ■ mus. Labai užimanti Apysaka

. . i :: Tiktai 15<! ::Paryžius Protestuoja;
Konsulatos Darbinin

kas Dingo i

isz lovos ir pavaikszcziot net 
be lazdų. Vienok pasiliko szhi- 
bu ant visados kadangi aviniu
kas savo gydimu bevaržyda-Į 
ma.s virvėms pakirto gisla-s, į 
kurios po tam pritraukė koja' 
nelaimingam.

Jokubiene isz
jau beveik nuolat gere 
sziodama isz namu 
kiauszinius, sviesta,

VARSZAVA, LENKIJA. — 
Du Prancūzijos piliecziai buvo 
suaresztuoti ir dingo. Jųdviejų 
suaresztavimas ir pradingirnas 
buvo labai panaszus in ta atsi
tikima kada Amerikos arkitek- 
tas Hermann Field dingo pra-| 
eita Rugpjuczio menesi.

Pirmutinis kuris buvo su- 
aresztuotas, buvo dvideszimts 
penkių metu amžiaus Andre 
Simon Robineau, darbininkas 
in Francuzijos Konsulata, Ste- 
tin mieste. Jis buvo pasirengęs 
žengti in eroplana ir skristi in į 
Paryžių del viso menesio ato
stogų.

Lenku Užsienio Ministerija 
sako kad szitas Andre Simon 
Robineau visados darbavosi, 
priesz Lenkijos reikalus ir! 
priesz Lenku apsiginklavimą, j

Reuters laikrasztininkai 
pranesza kad jis buvo suaresz- 
tuotas, ir dabar jau yra prisi-! 
pažines kad jis buvo sznipas ir 
szpiegas. Jie sako kad jis da-

susikrimtimo bar bus patrauktas in Lenku 
teismą.

Niekas nebutu nei nežinojęs 
kad szitas jaunas Konsulato
darbininkas buvo SUaresZtUO- kite Pinigus tiktai per postai nota, 

• x«« • • • . _ -i x x i money-orderi arba pinigus per regis-
jo tėvas nebutu ^e’įtravota laiszka. Adresas:

slept nuo motinos ka galėjo už-j jes ji palydėti iki eroplano.' Saule Pub. Co.. Mahanoy City, Pa. 
sitarnavo ant didžiausios moti
nos neapykantos; nekente jos

Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Pa.

PONAI
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Ant 1950 m., 
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsi 
------------------ kalbyt 

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!-

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy City, Penna.

iszne- 
kalvieniai;
jovus ir

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon-
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1,00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns-

Petronėle,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

In Spokane miestą Vaszing- 
tono valstijoje, viena moterisz- 
ke pasiaiszkino savo advoka
tui kad ji labai norėtu gauti 
persiskyrimą, divorsa nuo sa
vo vyro, bet bijosi kad jis pa
reikalaus kad ji jam paliktu 
viena isz jųdviejų szuniu.

Jau per pastaruosius kelis 
metu, kai Rusija apvaikszczio- 
jo savo Revoliucijos szvente, 
Stalina buvo paskyręs Vya- 
eheslava Molotova pasakyti 
prakalbas už ji. Sziais metais 
jis paskyrė Georgi M. Malen
kova tas prakalbas pasakyti.

miegiamas visu Amerikiecziu. 
Beveik visos kolegijos ir visi 
universitetai turi savo futbo
les ratelius ir loszia priesz

, viens kita.
i Kataliku Universitetas, No
tre Dame jau keli metai kai tu
ri geriausi futboles rateli viso
je Amerikoje. Jie taip gerai ir 
taip apsukriai loszia, kad nei 
vienas kitas futboles ratelis j 
Amerikoje negali juos sumusz- 
ti. Kai kurios kolegijos ir uni-

I versitetai dabar atsisako su 
Katalikiszku Notre Dame uni
versitetu loszti, nes jiems sar
mata kad juos taip baisiai kas 
metai tie Katalikai suplekia.

Szitame Notre Dame futbo
les ratelyje loszia futbole dau
giausia taip vadinamu sve- 
timtaueziu, kaip tai Lietuviu, 
Lenku, Slavoku ir kitu taip

bes Notre Dame.” Notre Dame 
kaip žinote reiszkia Musu Mo
tina. Kai tik jis tuos žodžius 
isztare, vienas isz Notre Dame 
futbolininku nusistvere už tos1 
futboles ir devynios deszimts 
mastu nubėgo in savo nustaty
ta rubežiu ir ta loszima laimė
jo. Tas radijo skelbėjas neteko 
darbo del szesziu menesiu už 
toki iszsireiszkima.

Notre Dame, Kataliku Uni
versiteto futbolininkai yra po 
visa Amerika paagrseje taip, 
kad nėra nei vieno kito uni
versiteto kuris galėtu szitiems 
futbolininkams pasiprieszinti. 
Daug Universitetu dabar ne
nori su jais stoti in rungtynes, 
nes jiems staeziai sarmata pa
sirodyti priesz tokius gabius ir 
greitus sportininkus.

□ o o

Birmingham mieste, Angli
joje, asztuonios deszimts vieno 
meto amžiaus mainierys, Wm. 
H. Stevenson kuris iszdirbo 
mainose daugiau negu penkios 
deszimts metu nesutiko pasi
traukti isz savo darbo, *pasake 
mainu kompanijos bosams kad 
jis dirbs tol kol jis norės. Dak
tarai jam kelis sykius patarė 
mesti savo darba, bet jis nei 
Daktaru nepaklausė. Jis savo 
draugams sake kad jis pats isz 
mainu neiszeis, ir jeigu jie no- 

• ri kad jis nustotu dirbės, tai 
bosas turės ji pravaryti, jam 
“sakti” duoti. Taip ir buvo jo 
bosas pasakė jam kad už dvie
ju nedeliu jis daugiau darbo 
tose mainose neturės, kad jis 
pravarytas, kad jis “sakti” 
gavo! Jis sako kad dabar jis 
nežino ka jis darys; gal kito 
darbo jieszkos.

• •
Amerikiecziai labai mėgsta 

futboles sportą. Amerikos 
kolegijos ir universitetai giria

Georgi Malenkovas valdo 
visa. Komunistu Partija, ir jis 
daugiau intakos Rusijoje turi 
negu Molotovas. Jis iszlei- 
džia visus insakymus, iszvalo 
iszžudo tuos kurie yra neiszti- 
kimi ar kurie skiriasi nuo Par
tijos nusistatymu.

Visa Rusija dabar susirupi-j 
nūs ir baisiai bijosi Yugoslav!-; 
jos vado Tito. Sovietai bijosi! 
kad dabar ir Lenkai ima drą
sos isz to Yugoslavijos vado 
Tito ir spreczinasi ir drysta 
Rusi ja pas i p r i e s z i n t i.

Georgi Ma.lenkovo darbas! 
dabar yra prižiūrėti kad Sovie
tu policija ir Raudonoji Armi
ja butu Rusija isztikima. Už j 
tai tiek daug karininku yra da- j 
bar paszalinama ir kiti in ju) 
vietas stoja.

New York. — Gerai 'žinomas 
garsus szokykas Bill “Bojang- 
les” Robinson, 71 metu am
žiaus, juodukas, pasimirė po 
trumpai ligai. Palaidotas Pa- 
nedelyje in Evergreen kapines, 
Brooklyne.

Lakūnu Virszininkas

WASHINGTON, D. C. —
Generolas Hoyt S. Vanden

berg, Lakunu Sztabo virszinin
kas, užtikrina kad Amerikos

GENEROLAS 
HOYT S. VANDENBERG• ; *>

Lakūnai yra pasirenge užsi
pulti kad ir ant tolimiausio 
prieszo ir ji bombarduoti su 
atominėmis, sprogstaneziomis 
bombomis. Jis Kongreso komi
sijai savo raportą davė ir už
tikrino kad Lakunu Sztabas

yra pilnai pasirengęs kad ir 
sziandien in kara skristi.

Gal jis ir teisybe sako, mes 
negalime kitaip sakyti, nes jis 
daug daugiau už mus apie to
kius dalykus žino ir supranta, 
bet mes ir jam ir tai komisijai 
norėtume patarti, kad mums,' 
paprastiems žmonėms ne tiek 
rupi kaip musu Karo Sztabas 
ant prieszo užsipuls, kiek kaip 
tas Karo Sztabas mus nuo prie
szo užsipuolimo apgins.

Mes kaip raszeme ir sakeme, - 
taip ir dabar esame nusistatė,1 
kad mums reikia Lakunu, rei
kia Armijos, bet teipgi reikia i 
ir galingo Laivyno. Pasitikėti 
vien tik ant eroplanu, vien tik 
ant prieszo užsipuolimo mums 
iszrodo neprotinga ir kvaila, 
jeigu mes neapsirupinsime 
kaip nuo to prieszo apsiginti.

dabar visu labiausiai ii- skriau
dė mergina nemiela szi r dingą i 
kai)) tik galėjo.

Kame 'besigailėta skriau
džiamos per nedora motina, o 
nekarta ir pei* brolius Petronė
lės nors ji niekam nesiskunsda- 
vo negu Juozui.

Juozas ramino ja kuogeriau- 
siai žadėdamas ja netrukus pa
imt isz namu jos tėvo ir pada
ryt ja savo paezia, o tada nieks 
neiszdrys skriaust jos net gar
bes kadangi jame turėsi apgi- 
neja.

Povylas Jokūbo matomai 
mažiausiai atjautė savo nelai
me ir ne sveikata; isz pradžių 
pyko, kad vaikszcziodamas 
krypuoja kaip antis ir negali 
eit teip kaip kitados eidavo, 
bet šu laiku apsiprato su savo 
szlubavimu ir palaikinejo save 
už suvisai sveiku.

Daug daugiau atjautė jo ne 
sveikata Jule kuri mylėjusi 
Jokūbo Povyla, su kuriuo daž-

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

vylas, tai nieko nekenks.
Jokubiene taipgi jau dabar 

Į nemylėjo teip Povylo kaip pir- 
į ma; dabar jos akis atsikreipė 
j ant jaunesnio sūnaus Matijo- 
sziaus kuris augo kaip ant mie
lių, o jau szcszioliktam mete 
savo gyveninio pradėjo sukin- 

; tis aplink mergas.
Matijoszius su Julia, kalviu- 

tia, buvo vien mecziai, o pasili
kus broliui szlubin pradėjo jis 
gretintis prie Jules, kuri, ne- 

i meluojant, buvo meili ir smagi 
1 mergina ir da'bar visa szirdžia 
: ir duszia slinko prie Matijo- 
j sziaus. Esant susirinkime kaip 
I antai pas kalvius- ant vaka- 
ruszku Matijoszius daugiau
siai szoko su Julka, kadangi 
brolis, nors ir patrepsėdavo su 
savo sveika koja ir besipusda- 
ves kaip felezeris isz miestelio 
norėdamas slept savo negalia, 
vienok ne daug jau szokije ga
lėjo pasistatyt turėdamas vie- 

■ na trumpesne, kita ilgesne ko-
nai szokdavo ir besibovijo, o j 
da'bar jau negalėjo, ir kaip ka-l 
da ne ta pati mate jame. Dabar ; 
net atszalo jam ir szalinosi nuo 
jo- i

Viena karta kada Povylas. 
norėjo paszposaut kaip pa-j 
prastinai Imdavo pirma, Jule; 
pabėgo nuo jo ir pasislėpė už! 
Matijosziaus.

Povylas perpykęs pastvėrė 
lazda ir pradėjo brukt broli ir 
mergina, kad turėjo pabėgt 
nuo jo kai]i nuo pasiutusio.

Jule dabar visai nenorėjo 
jau susieit su Povylu ir bego 
nuo jo.

Tėvas su motina Julės, arba 
kalviai 'vienok ne daug paisejo 
ant tos kolestvos Povylo, o net 
džiaugėsi, besiviliodami, jog ju 
troszkimas dabar jau lengvai 
iszsipildis. Mat dabar Jokūbai 
jau szlubam Povylui negales 
gaut turtingos paezios ir no
ringai priims in marezes ju 
dukterį, kuri turės gera gyve
nimą, nes ka 'biski szlgbas Po-

jas; ne norėdamas turėdavo 
atiduot Julka Matijosziui.

Visi beveik patylomis juokė
si isz Povylo, kuris nors negali 
da bando statytis vienok gar
siai nieks isz sunaus guodoja- 
mo gaspadoriaus juoktis ne- 
dryso. Jule žinodama tas pa
juokas beveik su verksmu pri
iminėjo Povylo vadinimą szokt 
kadangi tikrai sunuku buvo su 
szlubu szokt gerai, o prieg tam 
Povylas kankino ja szokdamas 
ne karta apsisaugojo nuo puo
limo prisi t orėdama s jos kai]) 
stalo, o nors buvo drūta mer
ga vienok suturet buvo ne kar
ta labai sunku. Rods ir Matijo
szius paemes szokt iszspausda- 
vo ne viena lasza prakaito! 
Matijoszius tai kaskito! ‘Nu
alsindavo, bet už tai garbe su
teikdavo jai savo szokiu ka
dangi visi gyre, o mergos už- 
vydžia akim žiurėjo in ja. Tai
gi dabar nelaimingas Povylas 
apleistu buvo.

—TOLIAUS BUS—
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SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

f Vadas Kontrabandnesziu
to, gavo smarkia gebi kojose 

■ kad ir paeit negalėjo. Ne gana 
betl to, pradėjo nykt, džiūt, kaip 

mergaites nuo pat kūdikystes i pakirstas medis ir senst niato-

(Tasa)

Vaikus motina mylėjo,

nėkente, musze ja nuolatai ir 
skriaudė.

Jokūbui gaila buvo neteisin
gai skriaudžiamos mergaites, 
bet bijojo užtart už ja, idant 
neužtraukt ant saves piktybes 
moteriszkes kuri ^ekeneziama 
kaime, namuose jieszkojo kas
dien priežaseziu del besi'bari- 
mo ir plūdimo, bet slaptomis 
glamonėdavo mergaite ir ra
mindavo ja ko neiszlaugo.

Kada moteriszke kas kart 
labiau gedo, kas kart dažniau 
gerdavo, vyras pastojo szyksz- 
tuoliu, namie mažai buvo, vai
kais mažai liesirupino, vien tik 
rūpinosi dirva ir namais, pats 
viską pri žiu rodamas, pats vis
ką glausdamas prie krūvos, ne
palikdamas net varpeles ant 
tako. Dėvėjo sena sermėga, 
avėjo senus'batus, nors abelnai 
kalbėta, jog pinigu turi gera' 
krūva. Pati namine ugnaviete j 
nesirūpino, bet tvarka užlaikė 
jau Petronėle, kuri būdama 
darbszi, kaip tėvas užnamyje, 
taip ji namuose rūpinosi tvar
ka ir labu namu.

Jokubiene rūpindamasi vien 
savo sūneliais, ypacz Povyluku 
kuris jau baigė asztuoniolik- 
tus metus ir kuri lauke kariuo- 
meniszka tarnysta, kas motina 
labai neraminą, o kad kas me
tas ta jos nerimastis didinosi, 
todėl ir kas metas daugiau ge
re idant užmnszt ta kirminą 
kuris grauže jos duszia.

Vaikinas buvo sveikas ir 
normaliszkai augo, tai motina! 
neabejojo, jog paims jai ji in 
vaiska. Apie jaunesni mažiau 
mislino, kadangi tas da buvo 
jaunu, bet Povylukas neiszejo 
niekad jai isz galvos. Ne viena 
valanda apie ta dalyka su ku- į 
mutem prie stiklelio besikalbė
dama praleido.

Kalviene galima sakyt, bu
vo vienatine ta kūmute kuri 
noringai lauke atsilankymo Jo- 
kubienes ir dalinosi su ja tuo 
“rupeseziu apie Povyluka.” 
Teisybe pasakius, kalviene

mai.
Nieko negelbėjo gyduoles vi-

šokiu tetų, nieko negelbėjo už
žadėjimas garsaus gydintojaus 
dvaro aviniuko, kurios viską 
žinaiis sakėsi.

Negelbejus užžadėjimams, 
aviniukas tai pradėjo kitokiu 
budu nelaimingaji gydint. Isz- 
kentejo Povylas nemažai laike 
tos kuracijos.

Kada iszszutinta jam kojas 
karsztara vandenyje priesz ilg
ui greitai apdestineta ledais,

niekindavo. Taigi, vieton svei
katos sugrąžinimo dare da di
desne liga, o nelaimingas Po
vylas kas kart labiau nyko ir

Dieve, vaikas mirs, tai paskui

Adventai prasidėjo
Nedėliojo,

Turite gražiai užsilaikyt, 
Tas laikas trumpas, 
Galite užlaikyti visi. 

Dorai pasielgti,
Namie sėdėti, 

Negirtuokliauti.
Ir jus, mano mylimos

' szirdžiukes,
Po pleisus nelakstykite, 

Savo linksmybes paliauki!. 
Mano mylimos moteriukes,

Savo vaikelius tikėjimo 
mokykite,

O geresne nauda turėsite, 
Kaip dorus vaikelius

. . matysite.* * *
Ir Masacziužes pasakos

Jokūbam gaila buvo sunaus, 
jieszkojo jam pagel’bos kur ga
lėjo, bet jieszkojo netikru gy- 
dintoju vien 'besigirianeziu jais 
esant nieko neiszmanancziu 
a p g a v i k u, isznaudojaiicziu 
tamsius kaimieczius.

Rodos Jokūbas nekarta no
rėjo važiuoti in miestą daktaro 
bet Jokubiene nedaleido jam 
ne užsimini apie daktara, dau
giau tikėdama in burtus, negu 
in tikra žinysta žmogaus.

Darodijo jai kas tokis da

valka savnoriai užmuszem.
— Rublius klok, žmogyti, 

ant daktaro, o ar ka pagelbės? 
Netikiu. Geriau tuos pinigus 
jau .atiduot ant misziu szventu 
už duszia mirusio, tai nors jau 
būt žinoma ant ko atidavėm.

Jokūbai sugryže namon ne
siskubino parga'bent Povylui 
gydintoja, nors Jokūbas norė
jo, bet kad ir kaiminkos, ypacz 
rūdijusios savo gyduoles, dau
giausia burtiiiinkiszkus vais
tus, kurie vienok nieko negel
bėjo ligoniui, atkalbinėjo Jo
kūbus nuo isz.pildymo kunigo 
paliepimo; mat jeigu gydinto
ja us gyduoles ka pagelbėtų, 
jom atimtu szlove ir turėtu nu- 
kenst gieda ir nesmaguma, o 
vėl nieks joms tada netikėtu, 
nors jos geriausios gydintojos 
kaltūno, juk Povylas kojose tu
ri “kaltuna.”

Povylas ėjo

jauniems, kurie iszmano daug 
ir be kunigo pamokslu kurie 
svilino jiems akis, kada

I jo I I' 11(1

,-j ku- ukiiii"1''"

te, iszrodinedarnas ju bledin-Į 
gunui. No viena gal doresni pa -1< 1

nima ir sugryžo prie doros ir< 
teisingo darbo, bet suklydn-- 
sius jau sunku suturėti nuo eji-' 
mo blogu keliu.

gus karta pamėtės doros kėlioj

daryt panaszus yra iii ta

Per

Ba to nebuvo,
Tai gerai žinau, O 7

Ba in tonais,
Cziken diena važinėjau

Tokia žinia tai tikai del 
vaiku,

O vėl tokiu,
Masacziuže vardu,

Tai laiszka in gurbą

A&t. noriu tik tikru žinių, 
Tai yra,

Tei s i n gu a t si t i k i mu, 
O gal toji meili bobele, 

rūpindavosi neyeidmainiauda-' Ant to neužsitarnavo szirdele, 
Tai baikos,

Vertos neturi, 
Geriau tegul sau gurbe guli.* * *

Netoli Pittsburgho, 
Užbėgau ten ant trumpo 

laiko, 
Nes asz norėjau, 

Susipažint su mergelėms, 
Tenaitinems panelėms, 

Kurios yra pilnos 
mandry befe, 

Gal Imt isz dideles 
kvailybes, 

Mat maiteles, 
Tai biznierkos, 

Papratusios prie gerymo, 
Jeigu užfundina. kas, 

Tai kas kitas,

ma, kadangi ma t Jok u bu Povy- į 
la tikėjosi gausiant in žentus.

Povylas merginosi kalviu į 
duktere Jule ir abudu jaunieji 
tikrai besimylejo, o Povylas ' 
nekarta iszsitare jog Julka, I 
kaip ja vadindavo, vėsės.

Kalviai tikrai mislino ir no-l 
rejd iszleist savo duktere už! 
Jokūbo Povylo, kadangi savo 
dukteriai kitokio vyro ir reika
laut savo svajones negalėjo.

Jokubiene vienok nenorėjoj 
ne mislyt apie tokia marezia, j 
kadangi ji besididžiuodama sa
vo turtingumu, norėjo ir m,ar- ■ 
ežios turtingos, o kalviute di
delio kraiezio gaut negalėjo.

— Ne del szuns deszra! Ai-;i 
sakinėdavo kūmutėms kada- 
anos užminė jai apie mareziaį 
kalviute.

Povylas tuomtarpu sveikas i 
kaip krienas ne isz szio, ne isz I

OAJEill All 1A1 įf

KALENDORIAI |
1949 M. !

Na ir meilei ant jo 
pažiūri, 

Ant nieko neadboja,
Kad ir ja paibucziuoja, 

Vyrelio jokio negaus, 
Ir žilu plauku susilauks.* * *

Dabar visiems tariu 
Gud-Bai.

norėjo-

blogyn ir

tolyn eina, tuo geriau pradeda 
suprast, jog eina ne tuom, ku- 
riuoni jam pridera eit, kuriom 
skirta ir reikia eit, k'uo dau
giau pradeda jaust neramybes 
savo dnszioje, kad eidamas ne
žinomu keliu gal in pragaiszti 
eina, tuo daugiau skubina eit 
ir tuo smarkiau žengia idant 
prjeit gala to kelio ir persitik
rini prie ko daejo. Vienos mis- 
ly-s traukia ji adgal, sznabžde- 
damos, jog eina negeru keliu.

Motina stengėsi užliet savo 
kartybes gailesties ir susikrim
timu “prnsiszkaja,” o tėvas 
vaikszeziojo kaip susnudes ne-| j)ef kitos traukia iii 
žinodamas ka turi veikti.

o-ir-hzaliidu nuo lizdo nuodingos jardanias uz .
kad nurodė ant g>
to parubežinio k.

•ir suklydinm n<>-

asties arba piktos angies, 
kuri kožnoj valandoj gatava 
iszszokl ir surengt mirti savo 
nuodingu giehioniu? O vienok 
mieli broliai, Pirite tarpe saves

keturiu! loki baisu lizdą, turime mes sa-
. r, kalbindamas] vo parapijoje tokia baisia vie- 

;,klH S"’“kno'tos pramonvs-]ta. Nelaimingas tas kaimas, 
f'"'ėrtynuijkuris tokias angis auklėja sa- 
dnb ana in vargo ir plėtoja' vyje, neinin.ingas.pie.nuo, ku- 
krubrvUes, iszspandineja| rio avinyczioije randasi tas hz- 

'kJ-auja ir daug, daug das beisios.ligos bet nelaimin- 
Jktodai’o, bet kad kalvis szar- giauses tasai ant kurio Dievas 

' ,iu pasirodė, grūmojo viekai] užleido baisia liga duszios ap- 
j^žnvezioje ’apkalbę! kalvi!jakimo!
kaipo isznaudotoji ir jnoralisz-; Nemato jis tos baisios pra- 
ka piktadari. Nieko ir tas ne-' palties, prie kurios apjakintas 
gelbėjo, kalvis pradėjo kaime mamona eina ir traukia paskui 
apsmeižinet priesz girtus kle- save kitus, nemato tu purvu in 
bona ir pleszt jo szlove, o prita- kokius breda, neklauso .balso 
reju ir szaliniuku kaipo tarpe 
girtuokli u ir paleistuviu nema
žai rado.

Klebonui pritruko kantry
bes ir vienkart Nedeldienyje, 
kada ir kalvis buvo 'liažnyczio-

ėjo dabar dėlto idant ka

Dievo garsinto per pamoksli
ninką bažnyczioje, persergs- 
tanezio, neprajauezia jis nelai
mingas, kad gal neužilgo ant jo 
baisi bausme Dievo, kad gali 
trenkt in jo namus, kaipo in 
lizdą grieku, perkūnas ir su-

nors naikint juos, kad ir ženklo ne- 
po pasiliktu! Jis nelaimingiau-

tam tarot n

t 15 coliu ploczio x 23* col.
i ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
i Adresas:
į SAULE PUBLISHING CO., 
J MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

*
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reike sudegint priesz altorių, o 
sveikata ligoniui sugryž. Jeigu 
abrozas Persimainymo Viesz- 
paties sužibinus priesz ji žva
kių, n epą gelbės, tai jau niekas 
daugiau negelbes.

Taigi nuėjo Jokūbai pas ku
nigą klaust rodos. Apsakė jam 
savo rūpesti ir susikrimtima, 
o kunigas užklausė:

— Ar buvo daktaras?
Jokūbai žvilgterėjo vienas 

in kita, o Jokūbas pasikasęs 
pakauszi norėjo atsakinėt bet 
moterį,szke matomai nenorėda
ma iszgirst skundo jos vyro 
priesz kunigą, pirma atsiliepe:

— Taigi buvo, kunigėli, bu
vo, bet nieko nemaezijo.

— Isz kur buvo tas dakta-
ras.

Po valandai tylėjimo 
biene tarė nedrąsiai:

— Isz dvaro.
Kunigas susiraukė rūstingai 

paszokes nuo kėdės ir užsuko:
— Argi jus ta. szarlatina,

apgaviku daktaru vadinate?
Žinojo jis apie aviniuką isz 

dvaro, kuris užžadinejo ir isz- 
naudojo tamsunelius tikin- 
ezius in burtus, subarė Jokū
bus ir aukos neprieme, vien lie
pė gryžt namo ir kuogreieziau- 
siai važiuot daktaro tikro gy
dintojaus in miestą.

— Mano Dieve, aimanavo 
Jokubiene eidama namo, jau 
gal Imtume radę vaika sveikes
ni, bet žiūrėkis aukos musu 
neprieme, vien to daktaro lie
pia važiuot; kagi tas daktaras 
gelbes, jeigu kito .svieto galybe 
nieko negelbsti, gal afiera, ge
riausia butu pagelbėjus bet 
žiūrėkis. Taip, taip, tie mokyti

Joku-

pa nuo žmonių pinigus tai vis
kas. No tu važiuok to daktaro, 
ne tu klausyk to kunigo.

— Kaipgi neklausysi! Ta
re rimtai Jokūbas. Neduok

sznabždedamas jog lengviau
nutarė neklausyt prieit gala szio, kūriiiom eina

nieko ir važiuot gydintojaus in 
miestą ir savo nusprendimą

Gydintojas rado ligoni visu- 
blogiausiam padėjimo ir pats 
abejojo iszgydyme ligonio. Po 
keliu sanvaieziu gydymo vie
nok Povylas pradėjo jaustis 
daug geriau ir jau galėjo pats, 
atsisėst ant lovos. Prie rūpės-į 

g'ydintojas,' 
prie geros prieveizos kokia’ 
prisakė gydintojas ir kuria ru-i 
pestingai pildė Petronėle, jau
nos pajiegos Povylo, pergalėjo

vėl ant gero.

galot savo nusiminimo, o ne 
vienas isz tokiu šilimu klauso

mu, kalbinimu prie pametimo 
nedoro gyvenimo, net daro pri- 
vi j • ,1.1 * ,

galot blogu budu.
Tokiu žmonių kaimo buvo 

daugiau negu puse.

juokus ir medegos del savo ap-1 
snioi'žilio iin.n 1.l .. Kunigo balsas drebėjo isz 

beigdamas pa-j susijudinimo. Jo kalba padare 
t< matu buvo pa-! ant klausytoju dideli in^pudi: 
ii 4gii tuoklyste, | moterys verke, vyrai dūsavo

“Mieli broliai! Bai 
likimas, liu<l„a pabaiga Sodo-

smeižinejimu, 
mokslą, kurio

»<iisiis buvo kreipe linkui duru, kur stovėjo 
'dž ■ d.

mos lr Gomoros miestu! Dievas C
nubaudė gyventojus' ju 
Pusnie, nusinnsdanias

110 mm veido ,

nilb idant
dva.siszkom

Neužmirszkite kad dabai 
, “Saules” prenumerata in Su 
I vien. Valst. yra $5.00 metams 

o $3.00 ant puses meto.

j Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burik« 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25<

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20< 
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Ne viena mergina protinga 
nenorės niekad pasilikt užpa
kalyje kitu, jei kitos apjuokia: 
save navatnybem ir ji turi taip! 
pat elgtis idant nebūtu iszskir-j 
ta._

Kas metas kaime dalykai ėjo į 
szlektyn. Seni tėvai, ypacz ku-i 
rie neinprate buvo in geryma,! 
liūdnai linguodami galvomis, 
dūsavo, matydami kaip viskas, 
eina in pragaiszti; kad jaunie
ji lazdelėm iszzarsto tai, ka se
nieji tėvai rankom sunesze ir; 
sukrovė; kad sziandien vaikai 
iszmi n tingesni už tėvus, ne
klauso ju geru patarimu, isz- 
juokia anuos ir eina savo klai-! 
džiais takais, vedaneziais inl 
pragaiszti: Kitados pas ne vie-! 
na ūkininką kietis buvo pilna 
ir masznele ne tuszczia; szian
dien vaikai in ponus virsdami, 
žiponais dėvėdami duonos ne 
visados teturi, o vienok ant to 
nepaiso visai. Graudu tėvam 
žiūrint in toki dalyku vykimą, 
tuo graudžiau kad sziandien ju 
rimti ’ir iszmintingi patarimai 
palaikomi už kvailus, nors jie 
gyvendami pagal tu savo in-Į 
statymu laimingai gyveno ir! 
senatvės sulaukė nereikalau
dami jieszkot duonos nžrube- 
žiuose, ne varga kensti.

Pikto visais pi y ežia is vežte 
besiveržianezio in pastoges 
ūkininku kaimo nebuvo kam 
naikinti; tėvu rimtesniu, kai]) 
minėjome,-neklauso vaikai ku
nigo pamokslu retai kas, ypacz 
isz jaunesniu klausė, kadangi 
parapijine bažnyczia nuo kai
mo atitolinta buvo keliais vers
tais kelio, o kad ir važiuodavo 
in bažnyczia, tai sunku buvo 
tiems klystantiems iszklausyt 
misziu kasgi d a lauks isz j u 
nuobodaus pamokslo kunigo. 
Juk pamokslus tegul kunigas 
garsino seniams, kam reike ju

daugelio ]>ažinstamas kalvis. 
- igonas, susigėdijąs, neramus, 
kadangi nors kunigas neisz- 
leiszke jo pravardes ne nepa
kakę vardo kaimo, kuriame,Įm

es mm, .... X ° las an°t .1° “lizdas grieku” 
neužsiknJh",* i’az"‘stanti kalvi gerai suprato 

. k": 'I>n™visoj a>,iin-

baisia 
ant j u 

1 isznaiki-

Kineje.
Kalvis neiszdryso pakelt 

ungsztyn akiu, o rodėsi jam jog 
x’si in ji žiuri ir pirsztaiš ro- 

v . --------- ^saitas prakaitas apipylė
jiuti savo m-on ninszklk atnau -'-Lg žirniai jo kakta, buvo susi- 

v geras raszti “Sau|o ?,imerata už laik- maiszes nežinojo ka tūri da-
J j piemuo pažysta visas savo avė- laika>s jau . Del daugelis1. ryt

Praneszeine! pn°e- I ^SZ0,Ks ’sz bažnyczios su nie- 
sunku varyti ZU/. PbiigJ sr>sieit, nenorėjo; apsižvelgė 

i A'aszezio p ’ 7patlIlgai ]aik ‘ besjikodamasJulesbettds’ne-
I parapijos klebonas gerai Žino-: ’ kui’is enmii i 7 mato n t , '. ’ •
' 1 0Zūa doleri. ACZIU aUJb ' ,a )US nue.i° namo

mis isz 'bažnyczios, kitam 
pieta nereikejo tuojaus 
rinki liedavo
gerdavo iki pusiaunakeziai.

Rūpestingas piemuo,

iiXad'o SZaliUtn

pa.s kalvi, kur

] les, rūpinasi visom, rūpinasi 
! neduot nuneszt vilkui ne vie
nos. Taigi ir apie musu kainia

Neu

w, Stu tow V* *5 I
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Žinios Vietines
— Tik dvideszimts sze- 

szios dienos lyg Kalėdų. Atli
kite savo pirkinius anksti, ir 
szelpkite savo biznierius, pas 
kuriuos gausite viską.

— Seredoj pripuola, Szven- 
to Andriejaus. Taipgi ta. diena 
1835 metuose gimė -Samuel L. 
Clemens, kuris rasze po slapy
vardžiu “Mark Twain,” jis la
bai daug visokiu knygų yra 
paraszes, jis tankiausiai raszy- 
davo laibai lengvu ir juokingu 
stiliumi, mylėdavo pasziepti 
visus žmonių insitikinimus ir 
tikėjimą, jo knygos ir szian- 
dien yra skaitomos ir labai in- 
vertinamos. Ir ta diena 1874 
metuose gimė Winston Leo
nard Spencer Churchill, buvęs 
Anglijos Ministeris, jis yra 
dipliomatas, karininkas, pra- 
kalbininkas, raszytojas ir isto
rikas, per pirmąjį pasaulini 
kara jis sutvėrė Anglijos La
kūnu Sztaba kuris taip atsižy- 
niejo ir Anglija iszge.lbejo per 
Antrąjį Pasaulini kara, per an
tra pasaulini kara jis buvo 
Anglijos. Ministeris, jis i)’ 
sziandien yra žmogus su ku
riuo didžiausi ir galingiausi 
valdovai turi skaitytis.

— Per “Dekavones Die
na” lankėsi mieste pas gimi
nes ir pažystamus ponstva. Y. 
Milinavicziai, gerai žinomi biz
nieriai isz Paterson, N. J., taip
gi Jonukas Dorenbu&z ir Kazi
mieras Smigen, ir prie tos pro
gos atlankė ir “Saules” redak
cija atnaujinti savo prenume
rata už laikraszti. Ponstva. Mi
linavicziai yra musu seni skai
tytojai. Acziu už atsilankyma.

— Ana diena Bankai isz- 
siuntinejo daug ^zekiu vi
siems tiems kurie czedino pi
nigus Kalėdų Kliu'bc per visus 
metus. Yra tai geras paprotys 
isz kurio kožnas turėtu pasi
naudot.

— Ketverge pripuola pir
ma diena Gruodžio (Dec.) Szis 
menesis paszvenstas del Viesz- 
.paties Jėzaus atėjimo in pasau
li, taipgi ta diena pripuola Szv. 
Eligiriso. Kalėdos szimet pri
puola Nedėliojo, taipgi bus ap- 
vaikszcziomas, užlaikytas ir 
Panedelyje. Ūkininku priežo
džiai: Jeigu Gruodžio menesy
je beržo sula dar teka, bus 
lengva žiema, jeigu per Kalė
das szala tai Velykos bus bal
tos, jeigu ant Kalėdų daug 
sniego ir szala tai geras metas 
del javu, jeigu tas menuo sau
sas, tai ir pavasaris bus sau
sas. Gruodžio menesio menulio 
permainos: Pilnatis szeszta 
diena, Delczia keturiolikta die
na., Jaiinutis dvideszimts pir
ma diena, Prieszpilnis dvide
szimts asztunta diena. Ir tą 
diena 1943 metuose Preziden-

progos atsilankė iii 11 Saules” 
Redakcija. Ponas Gorinus yra, 
musHi skaitytojas ir myli skai
tyt laikraszti “Saule.” Acziu 
už atsilankyma.

— Sena gyventoja, Cecilija. 
Kripiene, nuo 326 W. Market, 
ulyczios, numirė Petnyczioj, 
5:45 valanda po pietų, Ashland 
ligonbute. Gimė Lietuvoje, at
vyko iri Amerika daugelis me-j 
tu atgal. Jos vyras Antanas! 
mirė deszimts metu atgal. Pali-i 
ko keturios sūnūs: Antano,! 
Kazimiera, Joną ir Martyna;■ 
dnktere Cecilija Rowley isz! 
Philadel ] >hia, asztuonis anų-! 
kus ir viena, pro-anuka. Laido-! 
tuves i n vyks Utarninke isz 
Kuczinsku namu, 503 West) 
Mahanoy Uly., su apiegomis 
Szv.. Juozapo ba'žnyczioje .de
vinta valanda, ryte, ir palaidos! • . . ■ 
m parapijos kapines. Grabo-! 
rius L. Traška uskas laidos.

—7 Gerai žinomas senas! 
kriauezius, Charles Trier, Žy
delis, nuo 338 E. Centre Uly., 
puldamas tropais žemyn savo 
namuose Sercdoje, likos sužeis
tas in krutinę, deszine szona 
ir ranka ir likos nuvežtas in 
Locust Mt. ligonbute kuris in 
trumpa laika, pasimirė. Paliko 
savo paezia Fan i. Prigulėjo 
prie Žydu Sinagoga mieste. Li
kos palaidotas Petnyezioje, 
ant Žydu kapines, Shenadory- 
je.

patikrintu ir pažiūrėtu ar tas 
jaunas Konsulatos darbinin
kas randasi ant to eroplano ar 
ne. Žinios tuojau atėjo kad jo 
ant to eroplano nėra ir nebu
vo.

Kitas Francuzas darbinin
kas, klumoczius Francuzu Am
basadoje buvo suaresztuotas. 
Lenkijos Ambasada nepasi- 
aiszkina kaip szitiedu Francu- 
zai arde Lenkijos tvarka ir 
kam jie sznipinejo ir kokius 
slaptus reikalus jiedu iszdave.

Francuzijos valdžia pasiun
tė asztrius laiszkus Lenkams, 
reikalaudama kad tie Prancū
zai butu tuojaus paleisti.

GABUS ŽMOGUS
PASITRAUKIA

t (Tasa Nuo 1 Puslapio)

IJOHN L. LEWISAS yra tik klapčziukas prilyginus 

! BIJOSI STRAIKU
prie viso kraszto Prezidento. 
Lewisas dabar jau ima nujaus
ti ir suprasti kad jis prasiszo- 
ko, bet jam baisiai skaudu pri
sipažinti kad jis suklydo, dar
bininkus, kurie sudaro daugu
ma musu skaitytoju, bet mums 
pikta kai mes matome kai Le- 

Kai'mes pirmiau raszeme a- wisas tuos darbo žmones, mai- 
pie Lewisa, kai kuriems isz mu- nierius isznaudoja.
su skaitytoju nepatiko. Jie —------------------------
mums prikaisziojo kad mes KAPIT. CROMMELIN

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dabar turi skaitytis ne tik su 
valdžia, bet ir su savo mainie-! 
riais.

tas Franklin D. Rooseveltas, 
Stalinas ir W. Churchill is susi
ejo pasitarti in Teheran Kon
ferencija.

— Ponas Petras Gorinus 
isz Gilbertono, motoravo in 
miestą su reikalais,'’ ir prie tos

L. TRASKAUSKAS
LIETU VISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalam* ::

135 WEST CENTRE STREET 
• Telefoną* Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.
. : v ... #

Philadelphia, Pa. — Armi
jos futbolininkai susikirto su 
Laivyno futbolininkais in Mu
nicipal Stadium, Subatoje po 
pietų, Armijos futbolininkai 
laimėjo szitas rungtynes: 38-0. 
Apie, 102,443 žmones mate 
rungtynes.

Wilmington, Del. — Ketu
rios deszimts metu amžiaus 
moterisžke, Ponia Edna Lard- 
ner buvo užmnszta, kai Penn- 
sy Ivan i jos geležinkelio kompa
nijos traukinys ja suvažinėjo. 
Ji gyveno in Pennsville, N. J. 
Traukinys ėjo isz Philadelphi- 
jos in Wilmington. Policijantai 
sako kad ta moterisžke, rodos, 
tyczia užėjo traukiniui ant ke
lio. Jie sako kad jie nesupranta 
ir nežino kaip ta moterisžke 
galėjo prie tu rieliu prieiti, nes 
viskas ten užtverta.

New York, N. Y. — Ponia 
Myron Sulzberger, loszike, ak- 
torka ir gražuole yra. persisky
rus su savo vyru, bagotu advo
katu. Ji policijantams kelis sy
kius pasiskundė, kad jos vyras 
grasina ja nužudyti. Ana diena 
policijantai suaresztavo dvide
szimts trijų metu amžiaus S am 
Rover, kuris prisipažino > kad 
jis buvo pasamdytas ta gražuo
le nužudyti.

DU PRANCŪZAI
SUIMTI LENKIJOJE

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Kai eroplanas iszskrido, tėvas 
Andre Robineau pamate kad jo 
vaiko bagažius visi lagaminai 
buvo palikti. Kai jis pradėjo 
teirautis, jis dažinojo kad jo 
vaikas nebuvo in ta eroplana 
inlipes, ir kad jis buvo suaresz- 
tuotas, nors keli augszti Len
kai valdininkai jam savo gar
bes žodi davė kad jo vaikas 
tikrai iszskrido ant to eropla- 
no.

Prancūzijos Ambasada tuo- 
jaus iszsiunte pareikalavima 
kad kai tik eroplanas nusileis 
in Brussels, kad valdininkai

nesake apie jo ta szmeižika, 
Senatorių Hickenlooper. Bet 
visi žino kad jis nebutu pasi
traukęs, nebutu atsisakęs jeigu 
jis nebutu žinojęs kad ateinan- 
cziais metais jis vėl turėtu su 
Senatorių susikirsti ir daug 
nemalonumu iszkelti. Kai tas 
trumpo ir dar mažesnio proto 
Senatorius buvo paszauktas in 
teismą ir buvo pareikalautas 
priparodyti kad jis žino apie 
ka jis kalba kai jis szeižia Poną 
Lilienthal, jis atsisakė ir nusi
leido.

Dabar del tokio neprausta
burnio Senatoriaus mes neten
kame vieno garbingo ir gabaus 
žmogaus kuris daug gero yra 
padaręs valdžioje.

Ponas Lilienthal nuo pat 
pradžios buvo keliu Senatorių 
užpultas ir nuolatos szmeižia- 
mas, bet kai tie intarimai isze- 
jo in virszu visi jie turėjo nuei- 
leisti ir nutilti. Bet Ponui Li
lienthal galutinai insipyko vi
si tie užsipuolimai ir intarimai 
ir jis visiems pasakė kad jis 
pasitraukia ir kad jis nei ant 
vieno nepyksta ir visiems viso 
gero vėlina.

Mums gaila kad Ponas Li
lienthal pasitraukia, nes 
tokio gabaus žmogaus bus 
ku rasti.

BAISI NELAIME;
ŽUVO

kito
sun-
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KATALOGAS ; J1®”®®į Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
i malda vargszo, Geras Medėjus.

15c ■- • ..
I No. 170 Asztuonios istori- 
! jos apie Barbele, Mokytoja, 
! Velnisžkas tiltas, Auklėjimas 
' sveiko ir serganezio kūdikio, 
i Hei odas boba, -Kas nepąžipsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szvieša,, Pasitaisiąs .

j prasižengėlis* Duktė maĮkaker-,, 
! ežio. 121 puslapiu. 2,5c.

No. 101 Kapitonas Velnias. Į No. 1/2 Dvi istorijas apie 
Puikus apraszymas, didele Duktė Marių, Si.uolią- isz Lie-Z 
Knyga, 404 puslapiu. 50c. tuvos. 68 puslapiu^ 15c. ...

No. 102 Prakeikta, meilingas! ^9- 176 Ą-Be-Pela aibą prą-
kriminaliszkas apraszymas, I džia skaitymo ir rąszyino, del 
202 puslapiu. 35c. Lietuviszku vaiku. 25c. _. -

No. 103 Vaidelota, apysakai ^°- 17^ Trys Istorijos 
isz pirmutines puses szimtme- apie Blanda,^Kobei tas Velnias 
ežio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104. Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz-

Visi pirmieji Katalogai dabar! 
yra negeri. Szis Katalogas 

užima visu anų vieta, todėl ! 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

einame priesz mainierius. Bet 
visai kitajp buvo; mes sakome 
kad Lewisas su savo unija mai
nierius už nosies vedžioja. Le
wisas daug’ gero yra padaręs 
mainieriams ir mainieriai ne
greitai pamirsz ir mes nepa- 
mirszime, bet dabar mes drys- 
tame sakyti kad Lewisas pra- 
siszoko, nusikando daugiau ne
gu jis gali suvalgyti. Jis per 
daug prieszu pasidarė ir dabar 
tie jo prieszai tik laukia pro
gos ant Lewiso užsipulti. Jei
gu musu skaitytojai mums dar 
ir dabar netiki, tai praszome! 
mums paaiszkinti kodėl Lewis-! 
as nutraukė savo straikas kai 
jis nieko negavo, nei didesnes! 
algos nei naujo kontrakto. Jis į 
straikas nutraukė nes jis gerai 
žinojo kad Prezidentas Trumą-! 
nas buvo pasirengęs ji patrauk 
ti in teismą su tuo Taft-Hart- ALASKA, SVETIMAS 
ley Instatymu, jeigu straikos5 
butu prasitesusios tik kelias 
dienas daugiau. Jis to insta-į 
tymo ir dabar bijosi. Pernai 
mainieriams -Lewiso szposai kompanija visa bizni daro 
kasztavo suvirsz dvieju milijo- Suvienytomis Valstijomis, 
nu doleriu. Alaskos gyventojams nevalia

Mums teipgi nepatinka mai- ir negalima nieko pirktis isz 
nieriu unijos nusistatymas kad Kanados, kuri czia pat susiedi- 
mainierys, kuris nedirba turi! joje.
mokėti savo duokles in kasa.! O musu mokslincziai ir dva- 
Mainierys gal ir neturi už ka siszkiai mums seniai yra pasa- 
nusipirkti duonos kąsni, bet jis ke kad kai viskas taip paszie- 
savo duokles turi in savo unija kai brangu, tai žmonių dorove 
mokėti. Jeigu ne, tai jis buvo smunka žemyn. Czia, Alasko- 
iszmestas isz unijos. Kur czia! j e smunka dorove žemyn ne tik 
teisybe? Kitos unijos tokiam! tu kurie tenai apsigyveno, bet 
darbininkui kuris netenka dar- ypatingai musu kareiviu, ku
bo dar primoka kad jis galėtu rie yra tenai pasiunsti. 
pragyventi, o mainieriu unija! 
reikalauja kad jis dar savo 
duokles in savo unija užsimo
kėtu. Kad ir dirba mainierys 
mums iszrodo kad keturi dole
riai ant menesio yra per dide
lis mokestis. Unijos vadai ir 
ponai niekados paprastam mai-! 
nieriui nepaaiszkina kur tie 
pinigai eina? Ir jis jokios nau
dos isz tu savo sumokėtu pini
gu negauna ir negaus.

Dar kitas szposas Lewiso ir 
jo padupezninku yra tai kad 
jis gali kisztis in politika ir pa
aukoti mainieriu pinigus vie
nai ar kitai politikos partijai. 
Kai darbininku unija, kokia ji 
nebutu, kiszasi in politika, ji

NUBAUSTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

yra augsztas žmogus su kuriuo 
turi kareiviai ir jurininkai 
skaitytis, bet kad tas pats ka
rininkas nėra nei mažesnis nei 
didesnis ponas už paprasta 
darbininką. Mums iszrodo kad 
musu augszcziausi karininkai 
turėtu skaitytis su musu Se
natoriais ir Kongresmonais, 
kurie atstovauja visus Ameri
kos žmones.

Tik Vokietijoje žmones turė
jo drebėti priesz karininka, tik 
Rusijoje karininko žodis yra 
instatymas. Bet, ežia, Ameri
koje mes kalbame apie laisve 
ir lygybe.

ir Medėjus. 78 pus. 20c.
No. 186 Mažas Naujas Aukso 

Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei.

11 V U1X tJ V/ pu o v* M -

kelio Duobes, Karalaitis Žmo- Apdai j ta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz- 
mas pagal iszguldima Kun. Pi-> 
liauskio, su nekurais na u din-

gus. 121 puslapiu. 25c.
No. 111 Sziupinis (3 dalis) 

talpinusi sekanti skaitymai 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo-

KRASZTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

su 
ir

ba ka negalėjo savo liežuvio padėjimais. 25e.. 
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, Ražan- i 
ežius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposOlei. 
Kaip traukt giliukiiingai eini 
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera 
ta. Puikus ąpraszymas. 119 pu 
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios

No. 195 Maldele Areibrost- 
vos Sžvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristtiso 
10o. x '

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudiniihas prie Ap- 
mislinimo Kanczios*Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga an t Gavėnios., Pagal 
senovįszka būda 10c., ' pagal 
nauja būda 25c. f ■'

i No. 198 Gromata ' arba Mu- 
ka musu Iszganytojaus Jęžuso 

istorijos Kristuso, p’eraszyta, isz f grb- 
apie Garžia Haremo nevalnin- m^os ręstos grabe musu iszgą- 
ke, Luošzis, Viena motina, Vai- nyt°jkus Jefuzolime. 10c., ; r 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. No* 200 Eustakijuszas. Isto-

10c.,
No. 200 Eustakijuszas. Isto

■ M ' ■ Hf,. . -1

No. 120 Dvi istorijos apie riia isz pirmutiniu amžių krik- 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

bininkus ji atstovauja. Yra

bininkas yra laisvas žmogus.

ri žuvo. Ant szito eroplano bu
vo dvideszimts septyni vaikai 
ir septyni suaugusieji.

Vienuolikos metu Issac Al
iai buvo surastas eroplane, kur 
jis sėdėjo tarpu visu savo drau
gu kurie toje nelaimėje žuvo.
Jo du broliai ir sesute žuvo to-j klysta, nežiūrint kuriuos dar- 
je nelaimėje.

Visi vaikai buvo vežami isz mainieriu Demokratu ir-Repu- 
Tunisia in Norvegija del ju blikonu ir kitu partijų nes dar- 
sveikatos.

Lakūnas kaip ten paklydo, Bet jo unija klysta kai ji vienai 
nerado vietos kur nusileisti ir įsz tu partijų paaukoja tuks- 
nukrito in miszka, apie trisde-| tanezius doleriu. Jeigu Lewis- 
szimts myliu nuo Oslo miesto. as remia Demokratus, gal mai- 
Kai szitas dvieju inžinu eropla- nierys musu miestelyje yra Re
nas dingo, tai keturiu krasztu publikonas, bet jo sudėti pini- 
lakunai jo jieszkojo diena ir gai remia partija kuriai jis 
nakti. Kai ta eroplana surado 
vyrai rado ta jauna valka be
sėdinti savo krieszle trpu visu 
žuvusuju. Jie sako kad tik per 
stebuklą jis iszliko gyvas. Jie
greitai ji nuveže in ligonine, prieszindamasis valdžiai.! 
bet daktarai darado kad jis vi- Amerikos Prezidentas, ar jis 
sai nesužeistas. Eroplanas ar jis mums patinka ar ne, at-! 
dege, bet gazolinas neužsidege stovauja visus Amerikos žmo- 
ir taip tas vaikas iszliko gyvas, nes; Lewisas atstovauja tik

Oslo miesto sztorai ir teatrai saujale Amerikiecziu. Jeigu 
užsidarė ta vakara, kad isz- mes turime pasirinkti kurio 
reikus savo užuojauta tu vai- vado klausyti, tai mes turime 
ku tėvams del tos nelaimes.

prieszinasi. Kai tik darbininku 
unija kiszasi in politika ji klys
ta, ir už tai mes sakome kad 
Lewisas suklydo ir dabar klys
ta, besikiszdamas in politika ir

staeziai pasakyti kad Lewisas

Kareiviai, kurie yra ženti, 
ir kuriu žmonos yra tenai su 
jais atvažiavusios, jaueziasi 
tikrai laimingi, jeigu jie susi
randa nors viena kambarį, kur 
gyventii. •

Neženoti, singeliai, ar kad ir 
ženoti, kuriu žmonos neatva
žiavo pas juos, mažai kur ran
da vietos laika praleiisti ar pa- 
silinksmiinti.

Fairbanks mieste randasi 
vienas p aleistuviu namas del 
dvieju szimtu žmonių. Bet ir 
ežia baisiai brangu: pigiau
sias mokestis yra deszimts do
leriu baltam žmogui, ir dvide
szimts penki doleriai juodukui. 
Czia randasi vienas saliunas 
del keturiu szimtu žmonių, ir 
vienas sztoras kuriame sznap- 
sas yra parduodamas del pen
kių szimtu žmonių.

Bet dauguma ir szitu pasi
linksminimo vietų yra už
drausta musu kareiviams. Ir 
kas dar skaudžiau yra tai, kad 
dauguma musu kareiviu czia 
yra jaunuoliai kurie dar neturi 
nei dvideszimts metu.

Visi kareiviai su kuriais mu
su laikraszininkas pasiszneke- 
jo sako kad jie tik laukia die
nos kada jie gales isz czia isz- 
siraustyti. Nei vienas nenori 
czia gryžti.

Jau beveik laikas kada mu
su politikieriai susiprastu ir 
atsimintu kad Alaskos krasz- 
tas nėra mums svetimas, bet 
kad jis mums priguli, kad jis 
sudaro musu kraszta ir kad 
žmones, kurie tenai gyvena tu
ri visas teises, kurias mes czia 
namie turime.

szczionybes. 128 puslapiu. .3,5c.
No. 201 Istorija apie Amži-

No. 123 Septynios istorijos na Žydą. Jo kelione po^svieta 

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c. '!, ■

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir. 
Du Brolius. 60 pus. 15c. 1

ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c. : . ..

Kitokios Knygos v
No. 178 Tikinusias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a-
■ • ;r teitos su pagelba kazirom. 10c

' - , ! No. 179 Tikriausia Bur^-
No 128 Dvi istorijos apie! kla, sudėjo eigonka isz,Egipto, 

Valdimieras ir apie Bedali. 44 Tra tai bu17kla.de! vyru ir mo-
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos:
Ketvirtas prisakymas Dievo, 

. Keliautoje! in Šzventa žemė, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie, 
Anglorius isz Valenczijos, Ko-! 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu 

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis,' Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos Į W" Nepamirszkite dadeti lO^
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas! ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei.ir pini
gai, o ir visi laiszkai. visada tu- 
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso: ■ !"•■■''
ŠAULE PUBLISHING CO.> 

Mahanoy City, Pa., - U. 8.

apie 
apie 
15c 

apie

term 10c. - • ■ < ■ ■’ ■
No. 180 Kvitu k n y g u e 

draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c. “ y ’’

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms,, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c. - ■ '

No. 202 NoveĄa, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c. ■ . LA.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. lOc

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio., .Po 
35 c., arba 4 už $1.00.

istorijos

Kaip Užsisakyti Knygas: ’
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo,, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norit© 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

bu17kla.de

