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Isz Amerikos Stengiasi Iszlaisvinti Savo Vyra

TEISINGAS PELNAS

Plieno Fabrikantu 
Uždarbis

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Plieno fabrikantu 
Prezidentas, Benjamin Fair- 
less buvo paszauktas in Vasz- 
ingtona pasiaiszkinti kodėl 
plienas dabar taip labai pa
brango.

Jis Senato Komisijai trum
pai atsake, kad kitos iszeities 
nebuvo, kai darbininkai parei
kalavo ir gavo didesnes algas, 
tai fabrikantai buvo priversti 
plieną $3.88 ant tono pabran
ginti.

Jis toliau sake kad tie kurie' 
turi tiek daug pinigo indėje in 
tuos fabrikus turi gauti teisin
ga atlyginimą, uždarbi ar pel
ną, taip kaip darbininkas už 
savo darba reikalauja tinka
ma atlyginimą.

Kai jis buvo užklaustas, 
koks, sulyg jo iszrokavimu, bu
tu tinkamas ar teisingas už
darbis ant pinigu, jis nutilo ir 
nieko neatsake. Senatorius O’- 
Mahoney, Demokratas isz Wy
oming valstijos tada parode 
kad ta Amerikos Plieno kom
panija per pastaruosius tris 
metus savo ta tinkama ar tei-j 
singa pelną padidino net $277,-! 
560,594.00.

Kongresas nori žinoti apie 1 
toki pelną ir apie asztuoniu 
plieno kompanijų susitarimą 
tuo paežiu sykiu plieną pa
branginti. Ne tik pramonei, bet 
ir visam krasztui ne in sveika
ta kai keli žmones gali nusta- i 
tyti prekes ir kasztus ir vi
siems pasakyti kiek jie turės 
už ka mokėti.

TRlMANAS
PRIVERCZIA

MAINIERIUS

370 Minksztos Anglies
Mainieriu Nedirba

PITTSBURGH, PA. — 
Kad ir nepaskelbtos bendros, 
straikos mainieriams, bet tik 
trisdeszimts tukstaneziu isz
keturiu szimtu tukstaneziu
minksztos anglies mainieriu 
dabar dirba. Dabar apie trys 
szimtai ir septynios deszimts 
tukstaneziu minksztos anglies 
mainieriu straikuoja.

Du szimtai ir septynios de
szimts tukstaneziu mainieriu 
padėjo savo tulszis ir pradėjo 
straikas su tuo szimtu tukstan
eziu, kurie jau visas menesis 
buvo paskelbė “nei vienos die-J 
nes darbo nedele.”

KUNIGAS TEISINA
HARRY BRIDGES

SAN FRANCISCO, CALIF. I
— Kiek mums teko patikrinti 
szitas žinias, tai rodos, jos yra
teisingos. R. K. Bažnyczios Ku- į 
nigas Paul Meincke, atvažiavo 
isz Eureka, Neveda, staeziai in 
San Francisco in teismą, kur 
Harry Bridges yra teisiamas. 
Jis ežia atvažiavo liudyti ir 
pasakyti kad Harry Bridges 
nėra Komunistas.

Kiek mums teko sužinoti, tai 
szitas Kunigas priguli prie 
Pranęiszkonu vienuolyno ordi
no.

Jis buk pareiszkes teismui 
savo insitikinima kad Harry 
Bridges nėra Komunistas, ir 
kad jis ta Harry Bridges per 
deszimts metu pažinsta.

Kai jis buvo teisėjo užklaus
tas, kaip jis žino kad tas Bri
dges nėra Komunistas, jis pa
sakė kad jis gali pažinti žmogu j 

_ .A:_.

Vokiecziams At
naujinti Nacizmą

Ponia Shirley Bender, isz 
Chicagos, Illinois, marino 
lakūno žmona, buvo Kinie- 
cbiu Komunistu nelaisvėje 
per penkiolika menesiu.

Ji dabar nenuilstamai 
darbuojasi ir stengiasi kaip 
nors iszlaisvinti savo vyra, 
Sarženta Elmer Bender, ku
ris su William Smith, Laivy
no karininku, nuo Long 
Beach, California, buvo tu

Kiniecziu Kcmunistu suim
ti, kai jųdviejų eroplanas 
nukrito ir susidaužė Kinijo
je.

Jiedu dar ir dabar yra ne
laisvėje.

Ponia Shirley Bender da
bar stengiasi per Kongresą 
ir Amerikos Taryba privers
ti Kinieczius jos vyra ir jo 
dranga iszlaisvinti.

o □ □

Beveik Visi Minksztos Anglies 
Mainieriai Isz Pennsylvania Ir 
W. Virginia Straikuoja, Pyksta 
Ant Trumano; Mergina Isz 
Grabo Prisikėlė St. Michel-

Didžiuojasi Savo Drąsą I PROFESORIUS
NUSIŽUDĖ

Jaunas Princeton Uni
versiteto Profesorius

Nusiszovc

PRINCETON, N. J. — Dak- 
taras Allison Williams Bunk- 
ley, Hispanu kalbos ir istorijos > 
žinovas, netyczia nusiszove, 
kai jis savo draugams norėjo 
parodyti kaip Ruskiai karinin
kai žaidžia su revolveriu.

Reiszkia, dabar beveik visai 
nėra iszkasama minksztos ang
lies isz tu mainu, nes trisde- 
szimts tukstaneziu mainieriu 
tai tik saujale.

Kai mainieriai dažinojo ir 
dagirdo kad Prezidentas Tru- 
manas buvo paskelbęs kad jis 
panaudos ta “Taft-Hartley In- 
statyma” ir insakys kad mai
nieriai po prievarta turi dirbti 
per asztuonias deszimts dienu, 
nepaisant derybų, jie dar la
biau užpyko ant Trumano.

Mainieriai Pennsylvanijoje 
ir West Virginijoje sako kad 
jie nepaiso nei Trumano nei 
Lewiso ir jie negrysz in savo 
darbus be kontrakto, nežiūrint 
ka Trumanas ar Lewisas sa- 
kys.

Kompanijų atstovai sako 
kad mainieriai tik taip szneka 
už tai kad jie dabar pikti, bet 
kad jie mielu noru grysz jeigu 
gales dirbti penkias dienas ant

de-V Atalaye, Haiti
WASHINGTON, D. C. — Telefono Dar

bininku Unija sutiko straikas stideti iki 
dvideszimts ketvirtos szio menesio dienos. 
Straikos butu prasidėjusios asztunta diena
szio menesio.

Valdžios tarpininkas tarp unijos ir kom
panijos Gyrus S. Ching, buvo papraszes, kad 
straikos butu atidėtos, kad butu laiko
pasitarti.

Joseph A. Beirne, 
sutiko straikas atidėti, 
tas szesziolika dienu 
ir susitaikinti.

Szimtas tukstaneziu 
straikave, jeigu Cyrus

unijos Prezidentas 
tikėdamasis, kad per 
bus galima susitarti

darbininku butu su- 
S. Ching nebūtu in-

ISZ NUMIRUSIU .
PRISIKĖLĖ I

HAITI. — Mažame St. ML 
chel-de-l’Atalaye miestelyje, 
žmones viena diena nedirbo;
vieni sau linksminosi, kiti bis- 
ki liūdnai verke, seniai sau ka- 
zyriavo, o vaikai sau bėginėjo, 
nes ta diena buvo dvideszimts 
szesziu metu amžiaus mergai
tes Alina Souffrantes szerme-
nys.

j Ji staiga buvo numirusi. Ji 
pirmiausiai buvo suparaly
žiuota, paskui visa sustiro kaip 
akmuo ir pasimirė.

Viskas jau buvo parengta 
del laidotuvių. Tik viena apei
ga, vienas paprotys buvo ap
leistas. Tai mirusiai mergaitei 
miestelio raganiszkas daktaras 
nebuvo perdures szirdi, kad ji

Ponia Alice Camp, szeszio- 
likos metu isz Tulsa, Okla
homa, ežia laiko karabina ir 
juokiasi. Ji sako kad su szi- 
tu karabinu norėjo apvogti 
viena gazolino sztora, in 
Belleville, Illinois. Kareivis, 
asztuoniolikos metu vyru-, 
kas, Joseph buvo su ja su- 
aresztuotas, kai darbininkas 
tame sztore atėmė isz jos ta 
revolveri. ~

kai jis su juo pasikalba, ir jis 
pažinsta Harry Bridges.

Mes nenoromis szitas žinias 
raszome, nes mes nenorėtume 
su Kunigu susikirsti, bet jeigu 
teisybe kad szitas Kunigas taip 
liudija, tai mums baisiai nuo
stabu ir mes negalime suprasti.

Patys Komunistai prisipa- 
žinsta ir net giriasi kad jis bu
vo Komunistu centro komiteto 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jis indėj o viena kulka in sa
vo revolveri, pasuko ja kad ne
būtu matyti kur ji ir kuri vieta 
tuszczia ir kurioj s randasi ta 
kulka. Tada jis prikiszes ta re
volveri sau prie kaktos, pa
traukia revolverio gaiduką. Jis 

‘ kelis sykiu taip jau buvo pada- 
į res, ir jo draugai, iszsigande 
prasze jam liautis, kad jie jau; 
supranta ir žino kaip su revol-; 
veriu galima žaisti. Jis užsi
spyrės sake kad dar syki jis' 
jiems parodys. Szita syki gai-l 
dūkas pataikė in kulka, o l^ul-j 
ka profesoriui in kakta. Jis pa- j 
simire pirm negu buvo nuvesz-. 
tas in ligonine.

I
Jis buvo tik dvideszimts į 

penkių metu amžiaus, bet jau 
buvo paraszes kelias dideles ir į 
moksliszkas knygas, turėjo 
daktarato laipsni, ir buvo Is-Į 
panų kalbos ir literatūros žino-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

nedėlios. Ir mums iszroflo kad sį!<įszes jf papraSZCS, kad tOS straikos butu mirusi nesugrysztu vaidinti ju 
taip bus, nes mainieriai jau ligi. — t._ +,i,,
gyvo kaulo insipyko ta trijų atidėtos, i

Unija grasina,
taneziu telefonollldl-

darbo dienu nedele.
Jau dabar kai kuriose 

tose matyti ženklai, kad 
nieriai tik laukia insakymo piriH3 €11603.,
gryszti. Berkley mieste, West - .
Virginijoje, unijos vadai pata- K?.3 SUt3FtlS t3Fp

miestelio. Jie taip tenai tiki.
Kai grabnesziai jos graba 

nesze in Szv. Michelio bažny- 
czia, jie pajuto kad kas ten ju
da, kruta grabe. Iszsigande jie 
graba greitai nunesze in bažny- 
czia ir atidarė graba. Mergaite 
tikrai buvo gyva.

Kun. Pere Le Chene, greitai 
jai atnesze juodos kavos. Kai 
su ta kava atsiskubino, mer
gaite grabe jau sėdėjo. Ji ne
buvo nei suparalyžiuota. Ja 

Telefono kompanijos atstovas sako: Mums greitai nuveže in ligonine in 
Gonaives, paskui in kita ligo
nine in Port-au-Prince, kur ge
riausi Daktarai ja iszagzami- 

: navo.
Mergaite pati sako kadi 

i ‘ ‘ Kai asz numirau, asz atsira- 
, dau in labai gražia vieta; daug
■ žmonių ten kalbėjosi ir links-
■ minosi, bet manes neprieme, 
tai asz sugryžau ežia pas jus

STUTTGART, VOK. — Amerikos augsz- atgal. •
(Tasa Ant 4 Puslapio) 1 (Tasa Ant 4 Puslapio); jįjį

kad dar du szimtai tuks- 
darbininku sustraikuos Ko- 
jeigu nebus sudaryta ko- 
unijos ir telefono kompa-

re visiems mainieriams būti „įįog Szitie darbininkai negale jo dabar 
pasirengusiais gryszti in dar- , ,
ta kai tik iszeis insakymas. paskelbti straikas, nes ju kontraktas yra iki 
szitaip pasakė to d^striktoJKovo pirmos dienos.
Prezidentas, George J. Titler. i r

I
Plieno kompanijos teipgi ti-j 

kiši kad mainieriai grysz in 
darbus, ir jos nesustabdo savo 
fabriku, nors t_ o_____
liu dienu tebeturi.

Kietos anglies mainieriai 
dar vis dirba tris dienas 
nedėlios ir nestraikuoja.

linksma iszgirsti, kad nebus straiku, ar kad 
anglių tik ant ke-Į jos nors atidėtos. Bet kai unija, kelio- 

mis nedeliomis priesz tai grasino mus su 
ant straikomis, tai labai sunku draugiszkai derintis.

AMERIKA PERSPĖJA VOKIECZIUS
kita' 

apkalba, tai tik pasakoja apie 
save.

Jeigu moteres ka
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Kas Girdėt
idžiu darba tu drysti reikalauti 
net penkių doleriu! “Ar tu vi
sai jau neturi sarmatos?”

Dantistas, Daktaras ramiai 
atsake: “kai asz tau kita syki 

tai asz pusva-

LAIMINGASIS

Varszavoje eina visokie gan- trauksiu danti, 
dai, pasakos,'burtai ir prana- ,]and; t,.auksiu? 
szavimai, kurie• Komunistus i rfau patiks. Ar tada tau geriaH 
ima gazdinti. Viena tokia pra-1 ?,
naszyste pranaszauja, kad už Į 
dvieju metu Komunistu vai-j 
džia žlugs Lenkijoje. Lenkai 
szitaip sau iszrokoja:

“Witos, kuris tapo Premie- 
riu 1921 metais turėjo penkias 
literas, raidas savo varde, ir jis 
tik penkis metus isztesejo. Pil
sudski turėjo devynias literas 
savo varde ir valde devynis 
metus. Rydz, su keturiomis li
teromis savo varde tik keturis 
metus valde. Tada Lenkija už
ėmė Prezidentas Beirut, ar 
tikriau sakant Generalissimo 
Stalinas, nežiūrint kuri vada 
pripažinsime, Lenkai sako, 
aibieju vardai turi po szcszias 
literas, raides. Reiszkia, aisz- 
kus dalykas, kad ju vieszpata- 
vimas užsibaigs 1951 metuo
se.”

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

sako vienas keleiviu. Greieziau 
balta dranibli pamatysi.

— Taip, bet kas kaltas ? ■ 
Sako ponas Jonas, isztlesda
mas savo ilgas kojas, “džimi” I 
bateliais apautas. Jei tamsta 
negali Imti laimingas, tai pats 
kaltas. Taip, o tamsta kaip ma
nei ? Kiekvienas žmogus kala 
sau laime. Jei panorėsi tamsta, 
tai ir tapsi laimingas, bet juk į 
nenori. Tamsta vengi laimes.

— Argi? Kokiu būdu?
— Labai paprastai! Gani-i 

ta reikalauja, kad žmogus tam | 
tikrame laike mylėtu. Užstojo ; 
tįis laikas, tai ir mylėk visomis į 
keturiomis, o tamstos juk ne- ' 
klausute gamtos, kaž-ko lau
kiate vis. Toliau. Instatyme į 
pasakyta, kad normalus indi-: 
vidumas turi vesti. Be vedinio- 
si laimes nėra. Atėjo patogi va- j 
landa, tai ir veskis, ne ten 
szuns gyvenimu gyvenk. Bet : 
jus vis nesivedate, kaž-ko lau- į 
kiate. O kai del iszsigerimo, tai 
ir szventame raszte pasakyta, 
kad vynas linksmina žmogaus : 

i szirdi. Jei tau gerai ir nori, į 
. kad butu dar geriau tai eik ir 
iszsigerk. Svarbiausia, negu- 
dravoti, isz peties, kaip sako
ma !

— Tamsta sakai, kad kiek
vienas savo laimes kalėjas. 
Koks jis, po szimts pypkių, ka- 

i lejas, jei užtenka daneziui su- 
sopėti, ar piktos uoszves, kad 
laimes nei pedsokio neliktu? 
Viskas pareina nuo nuotikio. 
Tegu atsitinka su tamsta ko
kia nors katastrofa, tai visai 

į kitai]) giedotuinei.
— Niekai! Prieszinosi p. Jo- 

į nas. Katastrofas buna tik kar- 
! ta in metus. Jokiu nelaimiu ne- 
' bijau, nes nėra progos joms at- 
• sitikti. Nelaimes retai atsitiu- 
įka! Bala ju nemato! Ir kalbėti 
į nenoriu apie jas! Bet mes jau, 
į rodosi prie stoties privažiuo- 
! jame.

— Ar toli dabar važiuoji? 
Klausia ponas Petras. Mask- 

ivon, ar da toliau in pietus?
— Szie tau! Kaip asz, va- 

! žinodamas in žiemius, papulsiu

kur pinigu imti, visi pinigai 
pas žmona!

Pasiszny'bždeje, keleiviai 
juokdamiesi sumeta laiminga
jam reikalingus pinigus.

apie

apie
i Talmudo paslaptys, Du Moki-

No. 129 Keturios istorijos:' No. 172 Dvi istorijos 
Ketvirtas prisakymas Dievo, Duktė Mariu,’ Sruolis isz 
Keliautoje! in Szventa žeme, tuvos. 68 puslapiu. 15c. 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 į y0 Trys istorijos 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie uiu> Kam iszdavineti pinigus. 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Bo-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszyino, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176V* Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 

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

istorijos Altorius, didei naudinga mal- 
Lietuvos

PABAIGA-saldaus virpėjimo jausmas. į 
Niekad tai]) dar nesijaueziau!

P. Jonas užsimerkia ir pilnas 
patenkinimo linguoja galva, i: 
Paszelusiai laimingas! Sako 

pasvarstyk. ‘ 
Kalėjime i Eisiu asz tuoj in savo vagona. ! 

jis policijantams nusiskundė Į Ten prie lango sėdi tokia esy- 
koks sunkus sziandien vagies ; be, kuri duszia ir kimu yra ma- į 
gyvenimas. Jis nusiskundė kad ,no. Blonde, nosele, pirszteliai. į 
jis vakar priesz tai insilauže in Duszia mano! Aniuolas tu ma- į 
viena sztora ir tenai rado kita Ino! () kojyte! Dieve tu mano! 
vagi, kuris pirm jo buvo viską j Kojyte jos, tai juk iip tas, kas ! 
iszkraustes. lyra musu kojos, bet kaž-kas j

-------- ::---- ?— I stebuklinga, alegoriszka! Ro
dos, paimtumei ir suvalgytu- | 
mei ja. E, juk tamsta nieko ne-1 
supranti. Juk tamsta materija-, 
listas; tuoj pas jus analizas, į 
tai szis, tai tas! Nevedelis, tai 

į lyg paveikslas nudulkės. O, kai 
į apsivesi, tai atminsi! “Kame 

, ponas Jonas?” 
Taip, taip, eisiu in į 

ten manės jau i 
laukia, svajoja, nekantrauja. 
Man tuoj maloni szypsena, asz 
gi sėdu szalimais ir szitaip 
dviem pirsztais už smakrelio.

Ponas Jonas kraipo galva ir 
į ilgai, juokiasi.
j — Paskui dedi savo galva 

Nors mes pripratę girtis kad i jai ant peeziu ir lengvai, abiem 
niekur nėra taip gerai kaip rankom, apkabini ja. O czia 
Amerikoje, kad niekur kitur aplink, supranti tamsta, tyla, 

neuždirba poetinga prietema. E, visa pa- 
bet nebutu sauli dabar iszglamonecziau!

'Ponas Petrai, pavelykie man i

In Oklahoma City, vagis Į Paszelusiai 
' Wayne Edwin Leverich buvo : jis. Tamsta 
j policijai! t u suimtas.

Gal seni žmones žino ka jie 
sako kai jie sako kad genys 
margas, ir pasaulis dar mar- 
gesnis, bet tarptautine politika 
tai jau isz tikrųjų maigiausia. 
Jeigu kas mums pernai butu 
pasakęs kad ateis diena, kada 
Amerika rems ir szelps Komu- 
nistiszka valdžia ir tuo paežiu 
sykiu Rusijai prieszinsis, mes 
butume sake kad tokis žmogus 
protiszkai szuketas. O dabar 
kaip tik taip ir yra, mes szel- 
piame Komunistiszka Bulgari
ja ir kovojame priesz Komu
nistiszka Rusija.

Dabar mums visai nebutu 
dyvai, kad kuria gražia diena 
Stalinas praszys paskolos ir 
pagelbos isz Amerikos, kad jis 
galėtu priesz Komunistus Ru
sijoje kovoti.

Du razbaininkai inejo in vie
na geliu, kvietku sztora, Los 
Angeles niiešte ir pareikalavo 
kad jiems duotu visus pinigus. 
Kai to sztorelio sanvininke pa
siskundė kad ji yra ibiedna 
naszle, tiedu razbaininkai jai 
padavė penkine ir iszejo.

Jauna moteriszke dažinojo 
kad jos vyras yra žmogžudis. 
Ji policijai pranesze in Fort 
Wayne, Indiana, ir dabar gaus 
$16,000. Nes tiek pinigu buvo 
paskirta už to žmogžudžio su
gavima.

KATALOGAS

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 
puslapiu. 20c.

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

No. 134 Dvi istorijos 
Baisi

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Musu Kongresmenai susi
rinko ana posėdžiu in naujai 
atremontuotus kambarius. 
Czia viskas nauja, tik tie klau
simai ir galvosūkiai nėra nau-

Visi dabar sveikina Neder- ! daba]’, kažin, 
landijos kraszta už tai kad jis Paklausi, 
davė laisve ir nepriklausomybe j savo vagona, 
mažam Indonezijos krasztui. | 
Isz szito duosnumo aiszkiai 
matyti ka kad ir mažas krasz- 
tas gali padaryti jeigu jis yra 
gerokai iszgazdintas ir kitu 
tautu priverstas.

darbininkas tiek
kaip Amerikoje;
pro szali prisiminti kad:

Daugiau negu asztuoni mili-į tamsta prie szirdies prispaus-
jonai Amerikos szeimynu per-; ti.
nai uždirbo mažiau negu tuks- — Labai praszau.
tanti doleriu; daugiau negu 1 Draugai, lydimi bendru juo 
treczdalis visu Amerikos szęi-iku kitu keleiviu, glebseziojasi 
mynu gavo mažiau negu du o laimingas jaunikis toliau te 
tukstaneziu doleriu. Lsia:

Tie kurie kalba ir raszo apie 
lygybe Amerikoje galėtu daug 
pasimokinti isz aplinkybių da
bar musu kraszte. New York 
miesto gyventojai neturi gana 
vandenio nei apsiprausti, o ant 
Wabash upes kranto žmones 
p 1 u d u r i u o j a v a n d e n y j e.

Pypkes Durnai

Mano Dukrele Myli
Iszeiti

— Papildyti visai tai lai
mei, nueini bufetai! ir nusau
sini du, tris stiklelius. Czia 
jau, -broleli, galvoje ir krutinė
ję pajunti ta, ko ir pasakose 
nerasi. Žmogus asz menkas, 
paprastas, o rodosi man rube- 
žiaus neturiu, kad visa pasauli 
valdau!

Keleiviai, žiūrėdami in gir- 
tutelaiti laiminga jauniki, už- 
sikreczia jo linksmumu ir jau 
nejauezia snaudulio. Vietoje 
vieno klausytojo, aplink p. Jo
ną radosi penki. Jis sukinėja
si, rankomis mosikauja ir ple
pa be perstojimo. Jis juokiasi, 
ir visi juokiasi. (

— Svarbiausia, panai, rei
kia mažiau maustyti! Po velniu

■■— Bet juk Maskva ne žie 
minose!

— Žinau, bet mes juk i 
žiuojame in Petrapyli! Sako 
Jonas.

— Dovanok tamsta, 
Maskvą mes važiuojame.

— Kaip tai in Maskva? 
Stebisi p. Jonas.

—■ Keistai! In kur bilietą 
tamsta pirkai?

P
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Skripko 
ponu,No. 101 Kapitonas Velnias.

Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai:
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo-1 
ba ka negalėjo savo liežuvio

apie 
apie 
15c 

apie
apie Urlika 

Razbaininka. 43' puslapiu. 15c.
No. 138, Keturios istorijos: 

Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

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

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras. 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie

į lei Mateuszo Jerubausko, Osie 
czna. 40 puslapiu. 15c. -

No. 144 Penkios

dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kum Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-istorijos arba Pasibudinimas 

apie Ranka apveizdos, Nedae- mislinimo Kanczios Viesz. Mo
jusia žudinsta, Paskutine vale su jezuso Kristuso. Knygute 

reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
linga ypata galybe meiles, Ra-l^ukt įeva zokoninka Berną- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 61 puslapiu, lūc.
visos bobos, teipgi juokai, ro- Yo. 145 Trys istorijos apie 
dos, trumpi pasakaitymai ir t. Velniszkas malūnas, Kaip stu- 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin-

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

No. 116 Istorija apie Siera- j 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 120 Dvi
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si- i 
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas j puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu

dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi 
Xuka Nihilistu,

- ežios nakti. 61
No. 148 Dvi

Joną ir Alena, Pavojinga klai-
I da. 45 puslapiu. 15c.
| No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla-

! ra, Nuspręstasis, Ant kiek už- 
istorijos apiei laiko moteres paslaptį. 61 pus. 

15c.
No. 151 Penkios istorijos a- 

pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu'. 15c. 
istorijos apie

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

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

apie
Nuo-

ir pasaka apie čigonus. 45 pu- j 
slapiu. 15c.

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

No. 128 Dvi istorijos apie, 
Valdimieras ir .apie Bedali. 441 
puslapiu. 15c.

apie

— Jei taip, tai sveikinu 
tamsta. Ne in ta traukini in- 

i szokak
Visi tyli. Ponas Jonas stojasi 

j ir susimanstes akimis vadžioja, i ’ . . .i — Taip, tai]), aiszkina p. 
; Petras. Bologoje ne in savo 
| traukini inlipai. Po konjako in 
I prieszprieszai einanti t raukini 

i nsi kibai.
P. Jonas bala griebiasi už 

galvos ir skubiai žingsniuoja 
po vagona.

—■ Ir buk man tokiam asi
lui, idijotui! Sielvartoja jis. 
Ach, kad mane velniai prary- 

- tu! Ka asz dabar darysiu ? Juk 
'ten mano žmona! Ji ten viena, 
laukia, sielojasi!

Ponas Jonas krenta in suolą 
ir purtosi.

Daratele, mano dukrele, my
li iszeiti in laukus.

Ji nepaiso koks ten butu
Vagiai insilauže in Labor

Edmonton!
Jie atidarė' oras, ar szilta ar szalta, ar 

bet nieko tenai į sniegti ar lyja, ar saulute

Temple ofisus, 
mieste, Alabama, 
spinta, seifą, 
nerado. Sanvininkas jiems yra
labai dėkingas nes jis jau keli 
metai kaip negalėjo tos spin
tos atidaryti.

In Phoenix miestą Arizona i 
valstijoje vagiai pavogė Po
nios Suretha Williams plakatu, 
kuri ji buvo iszka'binus. Ant 
plakato buvo paraszyta pagar
sinimas: “Szuva ant pardavi
mo.” Kita naktį tie vagiai ta. 
plakata, pagarsinima sugraži
no ir jos ta szuni pasivogė.

Kad gražus, tai dar nereisz- 
kia kad jau geras.

Dantistas Butkui skaudama. 
Jauti isztrauke su szaknimis, 
ir už savo dalba pareikalavo 
penkių doleriu. Butkus baisiai 
susipiktino ir supyko ir net nu
sispjovė: “Už dvieju sekun

i tai ir gerk, ir nėr ko ten filoso-
I fuoti, ar kenksminga, ar nau- 
; dingą. Visas tas filosofijas ir 
i psichologijas velniop! L. TRASKAUSKAS

szvieczia.
Ir kai žmonele mane pasiun-i vaSona pereina komiui 

czia in sztora, Daratele vis no- 
ri su manim eiti. \ žmogau,_ kre .

v , 1 -i • piasi in ji p. Petras: Kai eisiJi mane uz rankos laiko, ir 1, , . . I per vagona Nr. 209, tai rasi tenlabai myli savo drauges susi- i • •,, , . ,,,iponia, pilka skrdbele apsigo- tikti ir joms “Geru Dienu” . ’ 1 ,, x. . . . busią; pasakvki jai, kad aszlinkėti, ir visoms pasakyti, . ,czia ’ kad sztai yra josios tėvas.
Ji visas savo drauges seka; 

žiuri ka jos daro ir kur jos ei
na.

— Klausau! Tik tame trau
kinyje nėra 209 Nr; yra 219 į

— Te buiiiė

ras sveikas ir linksmas.
P. Jonas ežia griebėsi sau už

; Vaitoja jis. 
dėsiu? Ka?

! Bet ji?

Ji man padeda visko apsi-j^aįp įr pasakyti tai ponai: 
pirkti, kad nieko nebutu stoka 
namuose.

Nors dažniausia asz turiu ja galvos ir iszvedžioja:
parsineszti su visais pundu-į — Vyras. Poni, ar senai 
liais, nes jos mažytes kojutes j tas ? Vyras, cha-cha! Ryksz- 
čusipainioja tarp visu tu pun- cziu tau reikia, o tu vyras! O 
dėlių.

Ir asz pareinu namo benesz-'tik mergiote, drugeli 
damas visus pundelius isz szto-jneintiketina!
ro ir savo Daratele, kuri su ma- — Musu laikais d 
nimi buvo iszejus man padėti, ta matyti laimingas

25c.
158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kūnus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalam* ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

---------------------c j

— Tiejei, del kuriu Ameri- 
ke niekas nepatinka, privalo 
kogreieziause nesztis atgal isz 

, kur pribuvo.isz žmogus! _ . . •

ramina ji kelei-i Is 
| viai. Niekai. Tamsta pasiausk; Moja, ta 
žmonai telegrama, o pats grei-j stoja.

Anoju traukiniu ja pavysi. j —' J 
— Greitasis traukinys! Ver-Lginiausi 

žmogus, i bia “kalėjas savo laimes. ’ Isz įgausi.

tankiausia turtu nu

apie
danguje, Pabėgėle, Kasgi isz-■

. tyre, Prigautas vagis. 60 pus. i
' 15Cr

No. 160 Keturiolika istori-į 
ju apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsargumu in balta j

I vergija, Pusiauga venis, Viesz - 
pats Jėzus ir miszke medžiai,

; Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
į mirimą, saule, mėnesi, žvaigž- 
! dės ir kitus dangiszkus kimus,
j Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budync,i 
Puiki pasiskaitymui knygute.
100 puslapiu. 25c. Į

No. 162 Trys istorijos apiej Nepamirszkite dadeti W 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka,' ekstra del prisiuntimo kasztu. 
Protas ant proto, Keletą trum-Į Visi Money Orderei ir pini- 
pu pasiskaitymu. 2

No. 166 Trys istorijos apie 
Malkiaus, Iszklausyta

vargszo, Geras Medėjus. O J "

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

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

i Sūnūs 
| malda
I 15c

pus. 10c. gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 

adreso: -
SAULE PUBLISHING CO., 

j Mahanoy City, Pa., - U. S. Ą.



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA. I

Kodėl Teip?
I
gaites žodžiai, nuo kuriu man 
pasidarė da baisiau.

Valandėle tylėjau ir nežino
jau ka turiu atsakyt.

I

j^lAV) drėgnas žiemos vaka
ras. Sniegas, lyg plunksnos 

pabertos isz priegalvio, krito 
pamaželi aut apsirasojusiu me-; 
d žiu, apdengdamas juos b ai- ! 
tuoju rubu, kuris ežia pat ne
galėdamas iszlaikyti, szmotais 
puolė žemyn.

Sostines gatves atrodė tikra 
“Mirusiųjų Sala.” Žmonių vi-j 
sai nesimatė. Tik retkareziai 
praeis ar vienon ar, kiton pu-| 
sen susitraukęs koks žmogelis, 1 
ir vėl tylu, niauku.

Szvyturiai, aplipinti drėg
nuoju sniegu skleidė mirsztan- 
cziaja silpna szviesa, kurios 
spinduliai nyko sodo gilumoje.

Suoleliai, ant kuriu ežia 
priesz keliata menesiu sėdėjo 
tukstaneziai žmonių, visi ap
snigti, stovėjo tyliai abiszaliai 
ilgosios alėjos, kurioje irgi va
saros metu vaikszcziodavo in- 
vairaus luomo žmones. Kokiu 
czionai neapsilankyta žmonių? 
Ir augsztos kilmes ponu, ir pa
siputusiu žvaigždžiuotu vai-; 
dininkn, ir szilkuose pasken
dusiu darnu, ir pagalinus su- 
r umbe j us ia i s void a is, j uodomi s 
rankomis, paprastųjų darbi
ninku, kurie būriais vaiksz- 
cziojo ir krėtė praeinanezioms 
panelėms visokius juokus. Ne
pritrūkdavo sziose sodo alėjo
se ir skurdo surakintu pavar
gėliu. Daugybe ju, vos gyvi ir 
pusnuogiai pridengė savo ku-į 
na, eidami nuo vieno prie kito i 
sedinėziuju, tiese iszdžiuvusia 
ranka ir prasze iszmaldos. Ga
ve keliata markiu, nusilenkda
vo žemai ir dėkodami szirdies! 
gilumoje už suteikta pasigaile-] 
jima, slinkdavo tarytum my 
žmones, tik žmogaus pavida-i 
las, prie kitos ypatus ir gailės-! 
tingai žiūrėdamas iri akis, lau-Į 
ke iszmaldos, o lupos kalbėjo!

Ant Gavėnios

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
inislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Krist ūso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka. būda 10c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kum Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 25c.

No. 202 Tretininkių Serap- 
phiszkas officiiim 10c.

No. 203 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 10 c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany-! 
tojaus Jeruzolime 10c.

Užsisakant knygas, reikia! 
paminti tik numeri. Pinigus! 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisilie
timo kasztu. Adresas:

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

ka tai nepaprasto. Ne vienas! 
auksiniuose akiniuose, su bliz-J 
ganeziu grandinėlių, rukyda- į 
mas cigarą pažvelgdavo sker
somis iii apiplyszusi elgeta, su
traukdavo antakius ir užsigry- 
žes nenorėjo ne matyt sziu' 
skarmaliuocziu. Nesulaukęs I 
iszmaldos, sukeikdavo szirdiesj 
gilumoje elgeta, negailestinga 
“poną” ir vėl eidavo toliau.

Ir ilgai dar girdėjosi sziame 
“linksmybių” sode klegesis ir 
juokavimai. Dažnai jau būda
vo nusileidusi saule, ir sziltas 
rūkas apdengdavo visa gamta 
o czionai da vis galima buvo ! 
szen-ten matyt laiminga pore-; 
le, kuri ne keno nepersekioja
ma, ramiai džiaugėsi meiles 
vaisiais.

* * *
Daibargi, szis sodas visai! 

tuszczias! Nėra žmonių, nesi
girdi ju bausu; visur tylu, ra
mu, tik sniegas krisdamas ju
dina medžiu szakeles, nuo ku
riu pakilu, liūdnas ir silpnas 
szlamesys, ir neilgai trukus' 
dingsta kurtai toli, toli, už Pi
lies kalno, susimaiszes, oro 
bangose.

Buvo pats vidurnaktis. Isz-: 
ejes isz teatro skitbinausi na
mon. Sniegas drebia be jokios; 
atodairos.

— Tfu, kad tu prasmegtum.Į 
Tai begėdis, tiesiog in veidą ir 
krinta be jokios gėdos.
z Nenorėdamas eit slidžiuoju 
szaligatViu, leidausi tiesiog pa
lei Katedra, sodu. Perėjau kai
riuoju szonu katedros ir alsi-! 
duriau paeziame sodo viduryje! 
kame kripiuojasi visos jame; 
esą n ežio s ei ėjos. Baugu. Nie
kur nesimato ne vieno žmo
gaus, vien tik medžiai paniurę, 
nuolatiniai sodo gyventojai! 
lieja graudžias nuo sniego asz- 
aras.

Szaltis peibego per visa ku
na. Szirdis pradėjo nerimt, emeį 
smarkiau plakt, lyg nujausda- 

! mas ka tai nepaprasto. Sten- 
! giuosi but ramus, apie nieką 
' negalvot, bet veltui. Sustojau! 
! ir klausausi. Niekur ne balse-' 
lio, tik kur tai toli, toje pusėje, | 
kur man reikia eit, girdisi leng
vi žingsniai.

Einu, o galvoje slenka viena 
mintis po kitos, ir tokios bai-j 
sios, kad net sziurpu darosi/’ 
Žiūriu in sniegu miglojanti ru-i 
ka ir aiszkiai matau skubiai; 
einanti priesz mane žmogų. Ir j 
kodėl mano szirdis taip norim-! 

! sta, kodėl pasidarė man bau- 
igu? Nejaugi ji nujauezia besi- 
j artinanezia nelaime. Bet kogi 
■ bijot, kas mane gali užkliudyt?
Juk asz vos paprastas vargo, 
žmogelis, kuriam dažnai atsi-j 

1 tinka turėt reikalu su trukumu I .
I kąsnio duonos. Tai, Jkasgi ma- 
! ne gali liest? Sztai jau vos ke- 
! Ii a tos žingsniu skiria manė nuo 
! baisio jo žmogaus. Bet del Die- 
Įvo!

Aiszkiausiai rifatau dailia 
jaunos mergaites figūra! Ir 
szirdis isz baimes visai sustin
go.

Susigretinome.
Norėjau szale ja pralenkti iri 

cit toliau, liet ji pažvelgė man! 
iii akis, ir asz likau lyg stabo j 
isztiktas. Sustojau ir asz. Boti 
ko? Kas per priežastis?

Veidą iszmusze szaltas pra
kaitas, o visas kūnas cine dre-| 
bet.

— Kur tai]), tamista, sku-j 
bini? Pasigirsta szvelnus mer-į

— Ir koks sziandien vaka
ras szaunus, tiesiog žavėto žu
vėja nuvergusia žmogaus siela, 
tese toliau, žiūrėdama man in 
akis drąsioji mergaite.

Aplaikau laiszka nuo 
vieno vyrelio, 

Kur skamba, szitaip.
Nekurie žmonys labai 

kikina,
Jog turi mokėti,

Nuo savo uždarbio 
“Inkom Teks.”
Bet, kiek yra 

tokiu žmonių,
Ka su mielu noru, 

Mokėtu “Inkom Teks,”
Jeigu turėtu nuo 

ko mokėti.
Kvailys ar ne!

Toliaus tas laiszkas 
skamba:

Viena mergele isz
’ Najorko, 

Dave tokiu rodu:
Tdaht visus ženotus 

vyrus,
Paženklyt ant feiso 

teip,
Idant visos merginos 

pažytu,
Jog tai ženotas vyras.
Bet ženotom bobom ir 

tas labai prisiduotu, 
Nes tada butu mažiau 

“Divorsu,”
Ir niekas nebader-uotu, 

Kitu vyru bobelkas.
* * *

Jeigu isz minksztujii 
kokis pasirodo, 

Tai nesuvis ant žmogaus 
iszrodo,

Mat, iszminliūgais save 
stato, 

Norints ant raszto 
nieko nemato.

Mėgsta kitus iszjuokti, 
Ir kai]) apsvaigias 

kvailiuoti.
Bet ir minksztuosia yra 

visokiu,
Davadnu ir kvailuotu,
Ne visus reike peikti, 
Yra ir tokiu ka reike 

pagirti.
* * *

Po Detroite apylinkėje, 
Paskalas apibegineje, 
Buk kelios merginos 

gudros,
Ne pralenkė nakties 

ne vienos, 
Trankosi bambiliais 

po rodhauzius,
Ar tai kur prijauezia 

szokius,
O apie tikėjimą nieko 

nežino,
Tiktai jieszkosi kokio 

vaikino,
Kad prikal'bytu,
Ir dovanas joms 

nupirktu.
Gerai mergeles darote, 

Jeigu durnius prigriebėte, 
Proto mokykite, 

Pinigus nuo kvailiu 
viliokite.

I
“Dieve, pamaniau, juk tai ji' 

! yra viena tu, kurios pamynė 
! pasaulio purvuose savo jaunas 
; dienas, pasiduoda likimui.” 
j — Kodėl tamista toks ne-: 
I drąsus?
! — Bet. pasakyk, tamista,!
ko nuo manes nori ? Baklan-, 

! siau, nors pats pasiruoszes 
kuogreieziausiai sprukt isz 
sziu žabangų.

— Isztiesu man labai malo
nu yra sutikt szitame sode, to
ki gera žmogų, kaip tamista, ir 
asz jaucziuo'si laiminga, kad 

įgaliu su tamista kalbėtis. Ji 
prisiartino p^ie manes ir in* 
smeige akiu žvilgsni in mano 
veda. Jaucziau, jog dabar ne- 

I iszspruksiu isz jos gudriai su
paisytu pinkliu. Bet ar galima 
! pavadint ‘ ‘ Pinklėmis ? ’ ’ 
! Sanžine verke .ir reikalavo 
Į kuogreieziausiai bėgt ir palikt 
! ja viena sziame liūdname sode, 
bet szirdis ir žmoniszki jaus
mai įroszko prie jos prisiartint 

; ja pažint, pažint jos gy venimą, 
kova už būvi, ir pažinus ta vis
ką, paskelbt prakeiktam pa- ’ 
šauliui žut-butina kova, už ne
teisingumą, kam vieni viso ko 
perteke, naudojasi gyvenimo

1 smagumais, varto didžiausius 
i turtus, kiti gi, kad nepasida- 
! vus juodai bado szmeklai, klai- 
! džioja lyg szeszeliai ir praszo' 
iszmaldos, o da kiti priversti 
yra atiduot už duonos kąsni

! brangiausia jaunystes dovana, 
'dora, ir už ja maitintis.

— Kodėl tamista ežia taip 
i vėlu vakaru esi viena? Paklau- 1 . ■ .
! siau jos, norėdamas kuogrei
eziausiai nusikratyt.

— Kodėl esu viena ? Kodėl 
tamista su laikiau? Tu pats ži
nai, atsake mergaite ir prisi
glaudė prie manės.

i Paėmė mane už rankos ir 
; mudu cjome gilyn sodo. Jau- 
’ cziau, jog szale manės eina jau
nystes žiedas, kuris, deja jauI

į pakastas žiaurus ir negailės-• ...! Imgos szalnos, ir jis niekuo
met nepražis.

— Kur tamista gyveni, ir 
ar vienas, girdisi tylus ir szvel- 

' nūs jos žodžiai, kuriuose skam- 
; ba koks tai nepaprastas baisu- 
I mas.

— Gyvenu nuo czionai labai 
toli, ir ne vienas, bet su drau
gais, atsakiau greitai insidra- 
sines jai.

Valandėlė tylėjo. Tuom tar
pu iszejome isz sodo.

Nedaviau jai baigt jos skun
do, bet iszemes ])askuaii.iius, 
kiek tik turėjau pinigus, ati
daviau jai, ir pats leidausi na
mon.

* * *
Galvoje uže baisiausios min

tys. Tik dabar rodosi pa jutau, 
koks tai vieszpatauja pasauly
je neteisingumas, koki tai bai
sus žmones, koki jie žiaurus. 
Kadagi, kada invyks pasaitly- 
je teisybe, kada visi bus lygus

žmones, kada invyks vargszai 
ir betureziai, kada jie gales 
žmoniszkai gyvent? Kada per
stos skriaudė galingi silpnuo
sius, kada pagalios ateis tas 
laikas, kada kiekvienas gales 
pasakyt: “Esu žmogus, kai]) 
visi, tai ir reikalauju sau žmo
gaus tiesu.” O! Daug nutekės 
Nemunu vandens, kol tai in
vyks pasaulyje.

----- PABAIGA---- -

:: Laimingasis »
ĮSZ stoties “Bologoje” isz-; Vienas keleiviu insižiuri in 

eina keleiviu traukinys, žmogyste ir linksmai suszun-
Vicname antros klases “rūkau- ka:
tiems” vagone, pasinėrė prie
temoje, snaudžia, penki kelei
viai. Jie ka tik užkando ir da
bar atsirėmė mėgina užsnūsti. 
Tylu.

Prasiveria durys ir kupen 
inslenka aukszta, laiba, pana- 
szi in botkoti, igura, ruda skry
bėlė apsimovusi ir elegantisz- 
ku apsiaustu apsigobusi.

Žmogyste apsistoja viduryje 
kupė, sunkiai alsuoja ir ilgai 
insidemetinai žvalgosi.

— Ne, ir tas ne tas! Murma 
ji. Bala žino, tiesiog skauda-! 
linga! Tikrai ne tas!

— Ponas Jonai! Kokiu bil
du ? Ar tai tamsta ?

Panaszus in botkoti p. Jonas 
[krūptelėja truputi, melancho- 
; tingai žiuri in keleivi ir, ji pa
žines, linksniai rankomis su- 
pliauszka.

— Hm! Jonas Petras! Kiek 
laiko, kiek vandens nuplaukė! 
Asz ir nesapnavau, kad tamsta 
tuo traukiniu važiuoji!

— Ar sveiki ?
— Acziu, krutu, tik brolau 

savo vagono neberandu. Tikrai 
esu vertas rykszcziu!

Ponas Jonas szlitineja ir 
juokiasi.

Generolas Arnold Mire

Generolas Henry H. Ar
nold, pasimirė nuo szirdies 
ligos. Jis jau buvo pasitrau
kęs isz Armijos ir sau gyve
no in Sonoma, Californijoje.

Per kara jis vede visa 
tvarka bombarduoti Vokie- 
ezius, Nacius su eroplanais. 
Jis dalyvavo pasitarimuose 
kai Atlanto Kariszka Sutar
tis buvo sudaryta.

— Pasitaiko! Tęsia jis. Nu
ėjau asz in bufetą konjako isz- 
gerti. Geriu sau. Tik szaukia, 
kad traukinys iszeina. Asz 
(bėgti. Žiūriu, traukinys juda, 
asz ir inszokau in pirma arti
mesni vagona. Argi ne visz- 
cziukas asz! Cha. Cha.

— Bet tamsta, matyt, jau 
insinages truputi, sako p. Pet
ras. Seski prie musu! Padary
ki malonumą!

— Ne, ne, eisiu savo vago
no jieszkoti. Sudie!

— Tamsta dar ko gera nu- 
1 griūsi. Sėsk, kaip privažiuosim 
i stoti, tai ir atrasi savo vagona. 
Seski.

P. Jonas giliai atsidusta ir 
Į nedrąsiai sėdasi priesz p. Pet
ra. Jis matyt, iszsierzines ir 

! negali ramiai nusėdėti.
— Kur važiuoji? Klausia 

p. Petras.
— Asz’? Pats nežinau kur 

važiuoju.. Likimas veža, tai ir 
i važiuoju. Cha-cha. Broleli, ar

— Kaip gaila, atsiduso ji 
isz szirdies gilumos ir nebaigu-

! si žodžio, nutilo.
— Bet atmink, tamista, 

; pradėjau kalbėt, jog asz nekal- 
I tas, jog da mano siela tyra san- 
: žiiie rami, jausmai szventi, da 
mano szirdyje žydi doros žie
dai, kurie užvis yra brangiau
si, tai ju ir neleisk nedaryk ma
nės nevertu gyvent sziame pa-

! šaulyje.
! Ji paleido mano ranka ir at
sistojo priesz mane.

— Sakaisi esi nekaltas, 
! skaistus, bijau but nevertu g.Y-!
vent pasaulyje, tai ir buk to
kiu, kokiu esi dabar.

Ji apkabino savo szvehiio- 
mis rankomis mano kakla ir 
prisispaudė prie szirdies. Aisz
kiai jaucziau jos szvelnuma, 
maeziau pilnas gailėsezio akis 
ir dvi stambias aszaras, kurios 
riedėjo per veidą.

— Tamista. doras, kalbėjo - 
ji nepaleisdama manės isz savo ; 
glėbio, gali laisvas ir doras ke-; 
liaut, liet, asz, mano tos aukso 
dienos, dienos angielo, dienos 
nekaltybes, seniai jau dingo 
bus tuojaus metai, kai]) jas 
praradau, gelbedamasi nuo
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matei kada nors laimingus 
kvailius? Ne? Tai sztai, maty
ki! Priesz tamsta laimingiau- 
sis isz visu mirtingųjų! Taip! 
Ar mano veidas nieko nesako?

— Tai, lyg matyt, kad 
tamsta, taip sakant, paeziame 
gerume.

— Turbūt, mano veidas la- 
1 bai kvailai iszsižiuri. Gaila, nė
ra veidrodžio, pasižiurecziau 
asz iii savo paveiksią! Juntu, 
kad isz galvos kraustausi. 
Kaip Dieva myliu! Cha-cha. Ar 
žinai, bra, asz jaunavedžiu ke
lione atlieku! Na, ar ne karves 
vaikas asz?

— . Tamsta ! Nejaugi tams
ta vedes?

— Sziandien, brangutis! Po 
szliiibo tiesiai in traukini.

Seka-sveikinimai ir papras
ti klausymai.

— Sakyk tu man, žmogau, 
juokiasi p. Petras. Dėlto taip 
ir pasipuoszei ?

— Taip! Dargi kvepalais 
apsiszlakszcziau. Galvoje, bro- 

jleli, nei mineziu, nei klapatu, 
į vien tik jaueziu, ne pats neži- 
! 11 au ka jaueziu, nežinau ir kaip 
pavadinti ta jaiisma, koks tai,

(Tasa Ant 2 puslapio) 
k y > ■ >

ATSIDARYKIME
SAVO SZIRDIS!

HARRISBURG, PA. — Mu- 
į su amžiaus mokslincziai baisiai 
! daug nauju dalyku isizrado, 
daug daugiau visokio mokslo 

! mums davė ir duoda.; bet net 
! baisu prisipažinti, kad tie mu
su mokslincziai dar labai ma
žai žino ar suprantu apie Szir
dies ir kraujo ligas.

Daktaras Leonard A. Schee
le, musu kraszto Sveikatos Pri
žiūrėjimo' Vyriausias Chirur- 

!gas, daktaras sako kad didžiau
sias ir svarbiausias sveiktos 
klausimas sziandien yra “Szir
dies Liga.”

Nuo szitokios szirdies ligos 
deszimts isz dvideszimts ligo
niu mirszta. O vienas isž dvi
deszimts žmonių Amerikoje 
serga szirdies liga.

Szitas daktaras nenori mus 
iszgazdinti, bet jis sako kad 
“isz tu žmonių kurie sziandien 
yra gyvi, gyvena Amerikoje 
szeszi milijonai mirė nuo szir
dies ligos.” Jis saiko, kad ga
lima szita liga sustabdyti, žmo
nes iszgydyti.

Per pastaruosius dvideszim
ts penkis metus daktarai ir ki
ti mokslincziai jau daug daži- 
nojo apie szita szirdies liga. 
Naujos operacijos, naujos lie- 
karstos ir nauja priežiūra daug 
tokiu ligoniu iszgydo.

Szitas darbas yra vedamas 
daktaru ir mokslincziu kurie 
susitvėrė draugyste kuri yra 
žinoma kaipo Ainerikieėziu 
Szirdies Draugyste.

Szitos Draugystes darbas ‘ 
yra ir kiekvieno musu darbas. 
Mes nežinome kada ir musu gi
minėms reikės tokiu dakaru ir 
tokios priežiūros.

Už tai mes raginame visus 
musu skaitytojus stoti in talka 
tiems darbininkams, dakta
rams ir mokslincziams, kurie 
kovoja priesz ta baisia szirdies 
liga. Kai savanoriai ir darbi
ninkai ir darbisinkes ateis pas 
jus praszyti, kad jus prisidete 
prie to darbo, neatsisakykite, 
bet duokite kiek iszgalite. Va
jus prasidės Vasario (Feb.) 
pirma diena, ligi dvideszimts 
asztunta diena.

“Atsidarykite savo szirdis 
ir savo kiszenius: Aukokite, 
Kariaukite Priesz Ta Szirdies

į baisaus bado. į SAULE PUBLISHING CO. — MAHANOY CITY, PA. Į Liga!”
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Nepaprastos Sukaktuves

Kazimieras ir Ona Tunilai — Shenandoah, Pa.

ŽiniosVietines PERSPĖJA 
VOKIECZIUSi

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kazimieras ir (>n 
vaikszczio.jo savo

(Jan.) dvideszimts asztunta' 
diena. Visi gimines, arnikai ir 
anūku vaikai, net iki ketvirtos i

— Ponia
kevieziene, isz Tamaqua, • ana 
diena lankėsi mieste pas savo 
pažinstamus ir ]»rie tos progos 
atsilankė “Saules” redakcija j 
atnaujinti savo prenumerata i 
už laikraszti. Ponia Ueszkevi-: 
cziene sako: Kas tik “ Saule ’ ’' 
skaito, tai pagal mano nuomo-j 
nia, toks žmogus yra protingas 
ir dievobaimingas. Lai Dievas 
jums duoda sveikatos idant ga
lėtum kanuoilgiause darbszaut 
del labo .Lietuviu iszdvinejime 
teip puikaus laikraszczio ‘Sau
le,’ kurio skaitytoje esmių nuo j 
daugeli metu ir nemanau kad szįnits metu vedybų sukaktu 
mane kas atkalbės nuo skaity-.ves< Tai isz tikro nepa 
mo jo. — Acziu už atsilaiiky-: sukaktuves. Mes daug 
ma. j me apie sidabrines suka

— Subatoj pripuola Szveii- kartas nuo karto pasit 
cziausios Paneles Liurdo. Ir ta j penkios deszimts metu auksi-jban su savo žmona ir dukrele,: 
diena, 1937 metuose General į u<>s sukaktuves, bet labai retai;Eleonora isz Shenandoah; Po-. 
Motors Ąutomobiliu kompani-, gauname proga, apraszyti ar Inas Andrius Andriulionis su 
ja susitaikė su savo darbiniu- . pasveikinti tuos kurie apvaik- savo žmona isz Shenandoah; 
kais ir pakele visiems darbi-į szczioja, kai]) Kazimieras ir j Juozas Kavolonikas, isz She-■ 
ninkams algas penktuku ant I Ona. Tunilai, savo szeszios dc 
valandos. Taipgi ta diena. 1242 j szimts metu vedybines sukai- 
m., Mindaugas užėmė Lietuvos ' tu ves. 
Kunigąikszczio sostą.

skaito- ' senelius.
ktuves, i Apart giminiu m

nandoah; Pone. Evelina Ron-j 
ton, isz Providence, Rhode Is- , 

įland, ir Panele Ona Kulkaus- 
Kazimieras Tunila. ir jo žmo- kaito, isz Shenandoah, Pa.
Ona Ažukaite yra gimė Lie-j Kazimiero ir Onos Tuniliu 

Mare Moliusziene, isz jpripuola Sexagesimo Nedelia; tuvoje. Vertu Sodžiuje, apsi-] vaikai: 
ir ta diena pripuola. Abrahomo i ženijo Krosnos parapijos baž-i Shenamt 
Lincolno gimimo diena taipgi į nyczioje. Kunigas Jonas Stepo-1noy City, 
bus apvaikszcziojama. Panede- j naitis 
Jyje, bankai ta’diena bus uždą- i Už menesio po vestuvių, jau
nytes. Ir ta diena 1851 m., rado ■ navedžiai iszvažiavo in Atlie

ka, taip kaip ežia, sakytume . 
ant medaus menulio kelio- Į

aukso Australijoje, taipgi 
diena 1912 m., Kinija, tapo re

> .jiemdviem szliuba. ■ kas, supratindentas 
ir Adomas kuris si

anūkai: B.e-

Addonizio

rinos Ricci, taipgi ta. diena uosta ir miestą, isz 
1939 m., teisėjas Louis D. in Shenandoah, Pa. 
B raudei s pasimirė, jis buvo i Apvaikszcziojant 
asztuonios deszimtš dvieju me-1 szj()S deszimts meti 
tu amžiaus. . ; sukaki nves. visos

Mi

lentino diena, patrono meiles. 
Ta diena iszminfingi siuntinė
ja vieni kitiems gerus ir mei
lingus vėliniams, o kiti ant, 
kerszjo siunezia .juokingus ir 
paniekina n ežius pave i k s 1 u s
idant tokiu butu iszlieti savo

K e

a

ta diena 1933 metuose 
visos bankus užsidarė 
koje.

Ameri-

to Faustino; Tautines vardines 1 
Kasiulis. Ir ta diena. 1912 m., 
Yuan Shi Kai buvo iszrinktas 
kaipo pirmutinis Kinijos Pre
zidentas. Taipgi ta diena 1945 
m., Amerikos lakūnai 'bombar
davo Tokyo miestą Japonijoje. 
Ir ta diena 1933 m., Giuseppe 
Zangara norėjo Priezidenta 

I). Roosevelta ■ nu-Franklin

Mayora Uermak, kuris pasimi
rė in Miami miestą. Ir ta dienu ; 
1277 m., Lietuviai vadovaujant 
Sirpucziui, pergalėjo Totorius

na 1898 metuose Amerikos ka- 
riszkas laivas “Maine” buvo

tarp Amerikos ir Ispanijos.

Antanas Vilkaitis

retos Mataleviczienes, 241 E. 
Alt. Vernon UI v., numirė Suba-

1
Syki priesz Rinkimus, vie

nas kandidatas prikaisziojo 
Lincolnui, kad jis kadaise bu
vo bartinderys, kad jis alų 
szinkavo ir sznapsa pardavi
nėjo. Lincolnas jam rainiai at- 

Asz buvau geras bar-

dentu, 1861 metais, civilis ka- szirdis. 
ras prasidėjo po keliu sanvai- 

i ežiu ir apsaugojimas Unijos 
: buvo pirmaeilis reikalas. Savo 
I inauguracijos kalboje, Lincol
nas prisilaikė prie viduti’nisz- 
ko balso, kuriai tu laiku pade- 

: jima ir jo paties prigimtis in- sake: 
į sakymo. Jis primine klausyto- tinderys, ir gerai žinojau kaip 
jams isz pietų, kad jis nekliu- žmonėms patarnauti, bet tu, 
dys vergijai kur ji legaliai gy- tamsta turėtumei teisybe žmo- 
veno, paneike Unijos skaldymo nems sakyti ir duoti, o tik me-

• Į tobulio, prasze taikos,
■ baigė su Demokratijai pasiti-I
■ kejimo žodžiais — “:
' tas su savo instaigoms, pri- rinkimus priesz Lincolna. Abu 
klauso prie žmonių, kurie ja- vede vaju del rinkimu už Kon- 

: me gyvena. Pasitikėjimas žmo
nijai yra szviesiausia pasaulio 
viltis.”

Reikia atsiminti, kad pagal 
tu laiku konstitucija, vergija 
buvo legali pietų valstijose, ir 
Lincolnas palaike ta konstitu
cija. Pirmiau jis buvo sakes, 
kad jeigu jam butu duota “vi- Vien tik Lincolnas sau ramiai 
so pasaulio jiega,” jis nežinotu lankoje sėdėjo.
kaip iszriszti vergijos klausi-' Kunigužis nudžiugo; jis pri- 

Bet, kada jis sprendė ta lygino Lincolna prie paties 
szetono ir paskui vėl suriko: 
“O Ponas Lincolnas, kur eis?” 

Lincolnas isz lėto atsistojo ir 
(Vasario Feb. 12-ta tampa su demokratijos tiks- ramiu balsu atsake tam Kuni- 

lais. Todėl jis iszleido Rugp. j gUžiui: 
(Aug.) 22 d., 1862 m., savo gar- sa >, 
siaja Iszvadavimo Proklama-* 
cija (Emancipation Proclama
tion) kuri pareiszke, kad nuo ' 
Sausio (Jan.) 1 d., 1863 m., vi-; 
si vergai tose valstijose kurios 
sukilo priesz Unija, butu nuo 
szio laiko ir visados laisvi.” j 

Szis aktas, apie kuri jis ii-1 
gai galvojo, spindėjo Lincolno 
sąvokoj kaipo pirmeivingas i 
szalies, kuria jis mylėjo ir ku- ! 
riai jis tarnavo. Dabar Unija 
buvo jam ne tiktai valdžios da
lis, bet susivienijimas žmoni-

ABRAHOMAS X 
i M LINCOLNAS

ta sis komisijonierius, John J. 
McCloy, pasakė Vokiecziams 
kad Amerika nepavelins Vo
kiecziams atnaujinti Nacizmą 
ir Politika!

Jis Vokiecziams stacziai pa
sakė, kad j u darbas yra rūpin
tis vidaus reikalais, ir kad jie 
nesikisztu in tarptautinius ar 
Užsienio klausimus.

Jis teipgi jiems pasakė, kad 
nei Amerika, nei Anglija nėra 
patenkinta su Vokiecziais iki 
sziol, kad jie dar vis nesupran
ta ar nenori priimti Demokra- 
tiszka tvarka ir valdžia.

J. J. McCloy stacziai jiems 
i pasakė, kad jiems nevalia kisz- 

■’ tis in tarptautinius klausimus, 
ir kad jie negali tvertis Vokisz- 
ka armija ar Lakunu sztaba. 
Jis stacziai pasakė, kad nei 
jam, nei Amerikos Karp Szta- 
bui nepatinka Reinhold Maies, 
valstijos Premierio užsipuoli
mas ant Amerikos Komisijo-i 
nieriaus Major Generolo Char-j 
les P. Gross. Jis sako, kad te
kis užsipuolimas per laikrasz- 
czius nieko gero nedaro nei 
Amerikiecziams nei Vokie
cziams.

Dabar Vokiecziai mato, kad: 
Amerikiecziai tenai baiku ne-! 
kreczia ir kad Vokiecziai nega-j 
Ii ožiu varinėti.

Dar nei vienas Amerikos 
valdininkas taip aiszkiai ir! 
drąsiai nebuvo in Vokieczius' 
prakalbejes kaip szitas Komi-! 
sijonierius John J. McCloy.

Pradžioje jo kalbos, Vokie-i 
ežiai plojo rankomis ir ji svei-j 
kino, bet kai jis pradėjo Vokie-j 
ežiams prikaiszioti j u griekus;

uz

Ant oi neta Tu-

Į gonineje, Vaszinglom
Patricia Williams, V

St. Paul, Minn. — Lietuviai i

ir už-; lagystes ežia szinkuoji.”
Kita karta vienas Kunigu- 

szis krasz- į zis, Peter Cartwright, stojo in

gresmono vieta. Tas Kunigu- 
zis savo bažnyczioje vieszai in- 
tare kad Lincolnas yra bedie
vis. Po ilg’o ir nubaudaus pa
mokslo, Kunigužis suriko: 
“Visi, kurie norite eiti in dan
gų, atsistokite!” Visi parapi- 
jiecziai, kaip vienas atsistojo.

Szio 20-to amžiaus pasikar- 
totinose krizėse Abrahomo 
Lincolno vardas ir jo pasakiai 
yra dažniausiai minimi sziu 
dienu Amerikiecziu. Galima vi
siszkai lengvai suprasti, kodėl 
taip yra. Todėl, kad kiekvienas 
jo svarbesnis veiksmas, buvo 
pagristas tobulais.

Kadangi sziais metais yra
szveneziama jo 141 gimimo su- vergijoj, kad ir legaliai, nesu- 

i kaktuves
diena), butu indomu prisiminti 

j ir pakartoti jo žodžius ir invy- 
kius kuriems jie buvo taikomi.

! 1850 metais, Lincolnas turė
jo iszspresti svarbia moraline 

i'ir politine klausima: Plėtimą 
! vergijos surėdymai (slave sys
tem) toliau in vakarus. Szis 

'I reikalas buvo laikomas baigta
1850 metais, pagal. Kongreso 

i nutarimą.
Vergijai buvo draudžiama 

plėstis in vakarus ir sziaures 
vakarus Missouri valstijos. Bet 
1854 metais, reikalas vėl buvo 
iszkeltas per Kansas-Nebraska 
Act — aktas kuris atszauke’ jos siekimo prie laisves ir žmo- 
1850 m., susitarimą. Pagal ta 

i akta, Kansas ir Nebraska vals- 
Į tijos gavo teise paezios isz-

,ir silpnybes vidaus reikaluose, SpreSįį prįe kurios grupes jos 
i jie nutilo, klausė, bet jau ne-; priklausys, ar prie vergijos 
plojo rankomis. Matyti jiems ^sjave) arfoa ĮaįSVu (free) vals- 
nepatiko tokie prikaisziojimai aiju Sziauriecziai (Northern-; 
bet negalėjo atsikirsti ar pri- ersj pasiprieszino sziam aktui, j 
palodyti kur jis kjysta. ; politines partijos skilo, ir kilo į
I------------------------- Į civilio karo pavojus.

'KUNIGAS TEISINA
HARRY BRIDGES ’"S

I toriams vergijos plėtimo klau- 
I simas buvo visiszkai nesvar
bus.

: “Szis visiszkas abejingumas1 
vergijos plėtimui yra man ne- ( 

munistas. | . . ,, . .. <4A. : apkencziamas” sake jis. Asz Ne vien tik mes raszome ir . . ... . , . ;ji neapKencziu ne tik todėl, | 
kad paežiai' vergijai didele 
skriauda yra daroma, bet ir to-: 

: del, kad toks pasielgimas at- 
. ima isz musu pavyždi, kuris tu- i 
; retu daryti intaka visam pa
sauliui; duoda visu laisvu in-j 
staigu prieszams teise vadinti: 
mus hipokritais, ir pagaliau, 
duoda teise tikriems demokra-; 
tijos draugams nepasitikėti: Į 
musu nuoszirdumu. ’ ’

Kalbėdamas apie ta pati rei- j 
kala, jis pareiszke viena isz sa
vo svarbiausiu posakiu ir vie
nas kuris yra dažnai kartoja
mas — “namai, kurie yra per
skelti priesz save negali stovė
ti — szi valdžia negali ilgai gy
vuoti pusiau vergijoj, 
laisvėj, 
kandidatas in 
j u Senata. Jis 
jo protavima 

jeig’u sprendimuose

ma.
klausima karo metu, jis priėjo 
iszvados, kad laikimas žmonių

Asz einu in Kongre

parodyti kur jis kjysta.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lincolnas gerai pažinojo vi
sokio plauko politikierius ir 
mokėjo kaip su jais apsidirbti.

Kai vienas savimyla politi
kierius, kuris labai daug apie 
save mane ir labai augsztai sta- 
tiesi, pasimirė, Lincolno drau
gai pranesze kad labai daug 
žmonių susirinko in to politi- 
kieriaus szermenis ir laidotu
ves. Lincolnas, nusiszypsoda- 
mas pastebėjo: “Jeigu tas po
litikierius butu žinojęs kad 
tiek daug žmonių susirinks apt 
jo szermenu, jis butu jau seniai 
numiręs.” ?

Lincolno gimimo diena pri
puola Vasario (Feb.) 12-ta die

ISZ NUMIRUSIU
PRISIKĖLĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ji dabar visiszkai pasveikus, 
tik skundžiasi kad jai dar 
sprandą skauda.

Daktarai iszaiszkino kad

svetainėje, kampo 41h ir Cen-1 narys, o szitas Kunigas sako ir, 
t re Avė. South Kast Minneapo- ■ tvirtina kad jis nebuvo nei Ko-'

gaus vertybes.
Szi insitikinima Lincolnas 

pareiszke savo nemirtingoj 
Gettysburg kalboj: “Mes ežio-! na. —B. 
nai pasiriže tikėti, kad szi tau
ta, su Dievo pagelba, vėl nau
jai ir laisvai atgims — ir, kad 
szi valdžia, žmonių, žmonėms 
ir žmonijai, nepražus isz pa
saulio.”

Kada Lincolnas kalbėjo per 
savo antra Inauguracija — ka
ras jau baigėsi. Jis kalbėjo 
trumpai ir baigė su žodžiais 
kurie inrode jo sielos skaistu
mą ir stipruma. “Nejausdami mergina buvo labai apsirgus 
niekam pikto, bet visiems mie- : Malerijo liga ir už tai iszrode 
laszirdyste, su teisybes stipriui kad ji numirus. Kai ta liga pe- 
insitikinimu, kaip Dievas rejo, ji nuo paralyžiaus pasvei- 
mums duoda ja pažinti, bandy-' ko. O tas skaudus ir sztyvus 
kime užbaigti savo darba.” sprandas labai lengvai iszaisz-

Tie Lincolno žodžiai pasie-Į kindamas; grabas buvo jai per 
kia visu Amerikiecziu szirdis trumpas.
sziandiena lygiai taip pat kaip 
tose tragikose dienose kada jie 
buvo kalbami. Jie padeda 
Amerikiecziams save suprasti,' 
ir iszaiszkinti musu tautinio 
gyvenimo prasme. — C.

liūs kuris apla.ike puldamas | Amorikoniszku ir Lietuviszku sakome kad Harry Bridges yra 
prie kiemo, pareita Sereda. Ye- Iszokiai. Visas ineigas naudai ; Komunistas, bet pati Amerikos 
lionis ginies Lietuvoje, atvyko’ “ Polio Fundo.” Komitetas:i valdžia ji taip intaria ir kalti- 
in czionais daugelis metu atgal, j Bernardas Skrebės, iždiniu-! na.
diibo Hammond kasyklose. !kas; Vailokus (beskey, Vice-; Mes trumpai pasakome, kad' 

Ponia J. Bieza,1 jeigu ežia teisybe, tai mes ne-į 
le! pardavinėjimo j suprantame, bet negalime atsi-į 
ponia Janauskas J praszyti, nes mes vis, isz savo 

įLauth. Komitetas kvieczia.: szaltiniu ir savo žinių sakome 
' publika dalyvauti ta vakaru, ir:kad tas Harry Bridges buvo ir, 
hiaremti “Polio Funda.’Uyra Komunistas. Mes taip jau 

keli metai raszeme, ir dabar 
j raszysime iki tikresniu žinių: 
; isz tikru szaltiniu iszgirsime. 
: Mums tik gaila kad ežia Kuni-;

NUSIŽUDĖ gas insimaisze ir vieszai taip 
j iszsireiszke. Musu vienatine 
■ viltis yra tai kad szitos žinutes, 
I nėra tikros ir kad jokis Kuni- ' 
I gas nieko panaszaus nėra paša- 

vas J kės ar padaręs. 
Bemokindamas Universitete,;

St. Clair. Paliko jis dar rado laiko raszyti ir isz- i 
is ir daug anukus | leisti maža laikraszti, Anglu,' 
is. Taipgi paliko 1 Francuzu, Ispanu ir Italu kal-l 

seseri ponia. Praneiszka Stem- i bomis. Jis buvo kelias kitas 
leriene isz William Penu. Ve-' knygas raszyti ir rengiesi' 
lionios arnikai, Kunigai, Fe rd i-i sziais metais važiuoti in Para-j 
naudas ir . Bernardas Melevi-1 guay kraszta susirinkti dau-j 
ežiai isz Gary, Indiana, daly va-; giau jam reikalingu žinių 

j mokslo.

New Philadelphia, Pa.
Shenandoah, Pa. — Buvęs 

už ve ižde t o ja s, m a ned ži e r i u s
del Home Brewing (‘o., mieste, 
gerai žinomas visiems Oscar O. mis Szv. Kryžiaus bažny 
Bolich, Sr., 73 metu amžiaus i ir palaidota in parapijos 

Velione kitados g

numirė Su'batoje, likos
k u

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

■ pirmininke

Kuklus Prezidentas

Uncle Sam Savs

PROFESORIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
numirė Seredoj, 1 :30 valanda m
ryte, pas savo sunu Theodore William Penu ir St. Clair ir pa-j 
Bolich, 317 Florida Avė., Hgts. simire

Yatesville 1877 metuose.
anų- i ir

pusiau 
Tuo metu jis buvo 

Suvien. Valsti- j 
pralaimėjo, bet 
ir teisingumas 
ingi j o daugeli

kus

mis del apsivedimo: ' Albertas

Creek. į vo laidotuves

— Yra akyvu daigtu ir kas 
butu buvę ant svieto, 
Adomas nebutu paragavęs už-, draugu jam ir jaunai Respub-' 
drausto obuolio. likonu partijai, kuri buvo prie-

— Nekurie sako, kad mote-* szinga vergijos plėtimui. Jis 
re turi labai trumpa pomieti, o buvo nominuotas in Preziden- 

ir' bet to neužmirszta kas pagyre tus 1860 m.
' josios skrybėlė ir szlebe, ; Kada Lincolnas tapo prezi- j

Prezidentas Abrahomas Lin ! 
cclnas yra visu atsimenamas 
ir mylimas del savo kuklumo 
ir krikszczibniszkos mielaszir-į 
dystes.

Kai vienas kareivis buvo pa-! 
smerktas ant suszaudinimo, už: 
tai, kad jis beeinant savo sar
gyba užmigo, jo motina para- 
sze trumpa laiszkuti Preziden
tui Lincolnui, praszydama kad 
jis jos vaiko pasigailėtu. Prezi-; 
dentas Lincolnas tuoj aus isz-1 
leido insakyma ta kareivi pa-j 
leisti ir viską jam dovanoti.

Bet Lincolnas mokėjo kaip 
savo prieszams atsikirsti, jis 
nebuvo nei mulkis, nei kiszkia- j

The life of Abraham Lincoln, whose 
birthday anniversary we observe this 
month, provided an example of hope, 
courage anti thrift which is just.as im
portant to you today as ever before. And 
this applies to all of my nephews and 
nieces. Together with all of that hope 
and courage each of you possesses,: 
there must be the respect for thrift. And 
one of the safe, sure ways of saving is 
by investing in U. S. Savings Bonds. 
Each $3 invested today will bring you 
$4 in ten short years. START SAVING 
IN 1950 FOR 1960.

(J. 5. Treasury Department


