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Du T raukiniai Susimuszeiy-

Isz Amerikos Augsztai Lekia

PREZ. TRUMANAS
PYKSTA

Laikrasztininkai 
Nepatenkinti

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas vėl su
sikirto su laikrasztininkais ir 
korespondentais, kurie prane- 
sza žinias isz Vaszingtono.

Visi laikrasztininkai supyko 
ant Prezidento Trumano už tai 
kad jis vienam laikrasztinin- 
kui pranesze žinias, kurias jis 
nei vienam kitam nepranesze. 
Kelios dienos atgal Trumanas 
pasiszauke pas save “New 
York Times ’ ’ vyriausi laik-; 
rasztininka, Arthur Krock ir 
jam asmeniszkai inteike daug' —
žinių.

Laikrasztininkai turi tarpu 
saves susitarimą, kad ka vie
nas gauna ar žino, tai ir visi ki
ti turi gauti ir žinoti. Truma
nas, pasiszaukdamas pas save 
ta “New York Times” laik- 
raszczio atstovą, sulaužė ta 
laikrasztininku susitarimą. Ir 
laikrasztininkai Trumanui sta- 
cziai in akis pasakė, kad jiems ! " 
tokis jo pasielgimas nepatinka. įBUCZIAVO

Trumanas supykęs laikrasz ■ 
tininkams pasakė kad jis yra LAKŪNES
laisvas žmogus ir kad jis pasi- --------
kvies ka jis nori, kad ls nori, ir Mergina Butu Sudail- 
sakys ka jis nori, kam tik jis v,
nori, ir kad nei vienas laik- Ž1US Eroplana
rasztininkas jo nesuvaržys ir --------
nepasakys jam kaip pasielgti. TETERBORO, N. J. — Du

Trumanas sako kad jis ilgai lakūnai atskrido in Teterboro 
Stengiesi palaikyti draugisz- 
kus santykius su laikrasztinin
kais, bet kad ju pasielgimas 
dabar jam nepatinka. Laik
rasztininkai atsikirto, pasaky
dami Prezidentui kad jo pasi- asztuoniu metu geltuonplauke, 
elgimas ir jiems nepatinka. Bet 
kai visi iszsibare, jie vėl pasi
sveikino ir juokdami užbaigė 
savo pasisznekejima su Prezi
dentu.

Trumanas dar vis neiszmo- 
ko ir nesupranta kad yra labai 
pavojinga užpykinti laikrasz- 
tininkus. Mainieriu bosas John

Alfred Anderson, isz Nor- 
veg'ijos ežia su paeziuzomis 
augsztai lekia per rungtynes 
ant Norseman kalno, in Sa
lisbury Mills, New York. 
Iszrodo kad jis nepaitikins 
in prirengta sniego ir ledo 
vieta, ir susimusz in tuos 
stovinezius automobilius bet 
tik taip iszrodo isz paveiks-

ir papasakojo kas jiemdviem 
atsitiko kai jiedu skrido virsz 
Vaszingtono, apie tris tukstan- 
czius pėdu augsztumo.

Viena mergina, trisdeszimts

IR VĖL LEWISAS į Kad 
WASHINGTON, D. C. — 
Gal John L. Lewisas ir ka ge

ro iszkovos mainieriams, nors 
ir czia yra abejotina, kai atsi
mename kiek dienu mainieriai 
nedirbo per praeitus metus, bet 
jis baisiai daug nuostolio, isz
kados yra padaręs ir dabar da
ro visiems darbininkams ir 
darbininku unijoms.

Jo pasielgimas dabar jokiu 
budu negali būti pateisintas.

■ Kai jis susikirto su anglių kom
panijomis, tai buvo jo biznis, ir 
niekas nieko priesz tai neturė
jo ir neturi. Tai mainieriu rei
kalas su kompanijomis. Bet 
kai jis taip atžagariai susikirto 
su Amerikos Prezidentu Tru- 
manu, tai jau visai kitas daly
kas.

Isz szitokio susikirtimo mai
nieriai gali tikėtis tik laikina 
laime, ar pergale. Galimas 
daigtas, kad Lewisas laimes ir 
priesz Amerikos Prezidentą,

lo. Jis gerai pataikė ir nu
sileido ant savo paeziužu.

Jam nepasiseke laimėti bet kas isz tokios pergales? 
szitas rungtynes bet jo drau
gas Ahorbjorn Falkinger, 
teipgi Norvegas laimėjo pir
ma vieta.

Su szitokios paeziužom jie 
isz augszto kalno nusileidžia 
ir baisiai greitai važiuoja.

ewisas
Laimes, Nieko

Gero Nebus
Prez. Trumanas Susikirto Su 
Laikrasztininkais Už Žinias Isz 
Washington, D.C.; Keista Gel- 
tuonplauke Butu SudaužiusEro
plana Arti Teterboro, N. J,;
Svarbus Rinkimai Anglijoje
NEW YORK. — Kai vienas traukinys

Lewisas laimėdamas szita susi- nesustojo ir pravažiavo pro raudona szvie- 
kirtima padarys baisiai daug ; • , •. •« . • • . • . • .
iszkados visiems Amerikos sa, tai atsitiko baisi nelaime, kai tas trau- 
darbininkams. kifivs susimusze su kitu traukiniu. Dvi-

„ , . . . . . deszirnts devvm žmones žuvo ant sykio, oKai trys szimtai septynios J 1
deszirnts tukstaneziu mainie- szimtas penkiolika buvo sužeisti.

! riu sustraikayo Vasario (Feb.)
link visa pasauli ir sako kad jis szeszta diena, jie privertė Pre- 
dar nieko panaszaus nebuvo zidenta Trumana pavartuoti 
mates- ar patyręs.

Policijantai ta mergina nu
vežė in ligonine, kad Daktarai 
isztirtu ar ji yra pilno proto.

IN KURIA PUSE j
ANGLIJAI J

Svarbus Rinkimai
Ketverge

LONDON, ANGLIJA. —
Ketverge, dauguma Anglu eis* 

! in rinkimus ir balsuos už kan- 
didatus. Rinkimai bus per isz-* 
tisą Anglijos kraszta; Szkoti- 
joje, Wales, Sziaurineje Airijo
je, iszrinkti nauja taryba. Tai 
bus Anglijos pirmutinieji rin
kimai nuo to laiko kada darbi
ninku partija paėmė valdžia, 
per paskutines karo nedeles, 
1945 metais.

Anglijos instatymai reika
lauja kad rinkimai butu laiko
mi kas penki metai.

Per rinkimus bus iszrinkti 
kandidatai del 625 vietų tary-

Nelaime atsitiko apie puse po deszirnts 
naktyje, Petnyczioje, netoli Rockville Cen
tre. Vienas traukinys važiavo isz Ba
bylon in New York, o antras isz New 
York in Babylon, ir per kokia ten klaida 
ar neapsižiūrėjimą, traukiniai susikūlė.

Inžinierius traukinio kuris važiavo in 
Babylon buvo suaresztuotas, bet jam buvo 
pavėlinta eiti namo, nes jis buvo biski su
žeistas. Jis yra intartas už neapsižiureji-

Inžinieriaus vardas yra Jacob Kiefer ‘uvietų laimes, valdys visa krasz- 
In- ta.

Szitie rinkimai yra už tai la- 
1 bai svarbus, nes dabar žmones 
gaus pirmutine proga iszsi- 
reikszti ar jiems patinka dar
bininku socialistine tvarka ar 
ne.

Clement Attlee, Darbininku 
Partijos Ministeris važinėja 
isz miesto in miestą su prakal
bomis. Jis važinėja su senu 
dvylikos metu senumo automo
biliu kuri jo žmona draivina. 
Jis kalba kaip koks profeso
rius, mokytojas, aiszkindamas 
žmonėms pramones klausimus.

Winston Churchillis, buvęs t \ 
Ministeris, teipgi važinėja po 
miestus ir prakalbas sako. Jis ’ 

į vis važiuoja ant traukinio. Isz *’ 
ligonines buvo kimsz- pradžios jis iszrode pavargęs 

c v . ir pailsės; bet paskutiniomis
baznyczios ir bazny- dienomis jis rodos atbudo ir 

i sveikatos isz kur pasisėmė, nes 
i dabar jis gyvai ir audringai

ma “Taft-Hartley Instatyma, 
ta visu mainieriu neapkenezia- 
kurio ir pats Trumanas ne
mėgsta ir kuri jis stengiesi 
pats panaikinti. Reiszkia, 
mainieriai priverezia valdžia 
uždėti ant ju “Indžunkszina,” 
uždrausti jiems straikuoti!

Bet, Lewisas atsimindamas 
kaip Teisėjas Goldsborough 
aplaužė jam ragus, ir uždėjo 
pustreczio milijono doleriu 
bauda ant unijos, 1949 metais, 

CHICAGO, ILL. — Devy dabar jau sargiau ir gudriau 
niolika vaiku ir trys suaugu- elgiasi, Jis dabar aiszkinasi, 

' > dinge per kad jis savo mainieriams nieko
sniego viesulą, buvo surasti nesako apie straikas, ir kad 
gyvi ir sveiki in North Dako- mainieriai patys, be jo patari- 
ta. Kitose valstijoje tenai upes mo ar pavglimmo straikuoja. 
taip patvino ir pakilo kad da- (Tasa Ant 4 Puslapio) 
bar pavojus kad jos nepersi------------------------- -
lietu per savo krantus. Krep- TRAUKINIAI 
sziasvaiazio, “basketball ’ mo- _

SUSIMUSZE

SNIEGO VIESULOS

22 Iszgeibeti; 2 Miestai
Pavojuje Nuo 

Potvanio

Panele Willie Jane Frost, isz
Coral Gables, Florida, buvo pa- šieji, kurie buvo 
sisamdžius jųdviejų eroplana 
už keturis szimtus doleriu, kad 
jiedu ja nuvesztu in Palm 
Springs, Florida.

Kai eroplanas jau buvo virsz 
Vaszingtono, szita mergina del 
kokios ten priežasties, apsika-

L. Lewisas jau ima tevertinti b;no lakuna> kuris ™;ravo er0’ kinVs ir, “PV? loszikai tureJ° 
laikrasztininku intaka ir da
bar jau juos draugiszkai pri
ima ir su jais kaip žmogus pa- 
giszneka; jis net nusiszypso kai 
jie papraszo kad is pastovėtu 
kol jie jo paveikslą nutraukia.

plana ir pradėjo ji bueziuoti, 
klausdama jo ‘Ar myli mane?’ 
Kai jis jos nusikratė tai ji ant 
pagelbininko lakūno užsipuolė 
su savo buczkiais. Pagelbinin- 
kas turėjo ja partrenkti ant sė
dynės ir ant jos užsisesti kad ji 
daugiau nesikabintu ant jų
dviejų kai jiedu vairavo ero
plana.

Kai eroplanas nusileido tie
du lakūnai pavede ta mergina 
policijai.

Pagelbininkas lakūnas, T. C.

visa nakti praleisti savo auto- j x
mobilyje netoli nuo Drayton, PARYŽIUS, FRANCU A. — 
North Dakota, kai pūgos uz-j Bu traukiniai, labai greitai va- 
klojo vieszkeli. Kiti vaikai ir žinodami, susimusze netoli nuo 
suaugusieji, kai ju automobi- Toulouse miesto. Dvideszimts 
liai inklimpo in sniegą, paliko žmonių buvo užmuszta ant sy-

ma.
penkios deszirnts penkių metu amžiaus.
žirnelius antro traukinio buvo paleistas, nesi, 
jis visai nebuvo kaltas už ta nelaime

Geležinkelio kompanijos atstovai 
tardo ir stengiasi dažinoti, kaip ir 
tokia baisi nelaime atsitiko?

Traukiniai buvo taip sudaužyti

dabar 
kode!

su

RAZBAININKAI 
PRIRISZO DAKTA
RĄ PRIE KRIEŠLO 

fe --------
PHILADELPHIA, PA. —

Trys vagiai, razbaininkai, nu-j “Tex” Sallee, sako jis buvo vi- 
duodami kad jie serga atėjo šokiuose pavojuose padangėse 
pas Daktara Henry Levine, ■ bet szitas isz tikro buvo labai 

(Tasa Ant 4 Puslapio) fiestas. Jis yra apskrides ap-

ir 
lankstyti, kad reikeje geleži ir plieną 
deginti, negu buvo galima sužeistuosius ir 
žuvusius pasiekti. Daktarai, kurie greitai 

automobilius ir pribrido prie kio ir apie trisdeszimts buvo nrįĮ)Uv0 hUVO pfjvefSti kelieiUS nupjauti 
nlrininlrn nomn kur lio nralAl- n + o-ifiLn Vari * 1 1 * J

galėtu juos isz tu
ukininko namu, kur jie pralei- sužeista. Kaų 4en atsitiko kad - -
do visa nakti. Tos sniego vie- tie traukiniai atsirado ant tu jFailkaS 3F kojilS, kad 
sulos sustabdė automobilius, paežiu begiu, dar nėra paskelb- ? i kztrnilkti
busus, traukinius ir eroplanus. Ya. Czia kas nors, kur nors •

Visoje apylinkėje 
luji uuvu giciuai nu- ‘ 11*
apylinkes miestu U- pflkiIT!SZtOS, KCiioS

Žmones kurie gyvena szalia tu goninęs. Kiek teko iki sziol da- bUYO DUVCTStOS
upiu neapleido savo namus, žinoti, tai visi kurie važiavo e .
nors valdžia buvo juos inspejus ant tu dvieju traukiniu buvo SICITIS koplyczias.

(Tasa Ant 4 Puslapio) Francuzai. l

Kitose vietose upes taip pa- klaida padare.
tvino kad buvo pavojus kad jos Sužeistieji buvo greitai nu- 
nepersilaužtu per krantus, veszti in ; _

nu-

in ligonines ar mini
Keli vieno traukinio ■ puolasi ant Darbininku Parti- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) < (Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Lewisas tikėjosi pernai gau

ti isz kompanijų daug daugiau 
negu visu kitu uniju bosai ga
vo savo darbininkams.

’ 1 «i Motiejui liepe stovėt ir temyt įrypkes Durnai Ratilas pamislinias valande-

Tik biski daugiau kai mene- 
sis Nauju Metu praėjo, o mes 
jau daug ko dažinojome, dar 
daugiau radome priežasties su
sirūpinti. Mums teko dažinoti 
biski apie kiek gaso, aliejaus ir 
anglių žmones dabar vartuoja, 
ir kiek pirmiau vartuojo.

Lewisas apsiriko, jis nešiti- 
kejo kad kompanijos iszdrys| 
tai]) pasiprieszinti. Jis teipgii 
tikėjosi kad Prezidentas Trii-j 
manas privers kompanijas jam 
nusilenkti ir su juo susitaikin-į 
ti. Rooseveltas Lewisui kelis į 
sykius taip padėjo.

Del Tavęs
— Ponas, poni ir viszta, 

trys; ponaitis, ponaite ir yi

W. C. Schroeder, virszinin- 
kas to szta'bo kuris prižiūri 
Amerikos mainu, kasyklų pa
karo parupinima, laikraszti- 
ninkams pranesza kad 1920 
metais Amerikoje buvo sūnau 
dota szeszi tukstaneziai pėdu 
gazo del kiekvieno žmogaus; 
dabar daugiau negu trisde
szimts tukstaneziu pėdu yra 
sunaudojama del kiekvieno 
žmogaus Amerikoje per metus.

Augliu, kaip minksztu, taip 
ir kietu, naudojimas Ameriko
je nupuolė nuo pusszeszto tono 
del kiekvieno žmogaus, iki ke
turių tonu del kiekvieno žmo
gaus!

Czia, rodos nieko tokio svar
baus ; bet tik vėl persiskaityki- 
te tuos du sklepelius antru kar
tu ir patemykite, kad gazo 
žmones penkis sykius daugiau 
pradėjo vartuoti, o anglių daug 
mažiau!

Ir mainieriaj dar vis strai- 
kuoja, dar vis nori didesniu al
gų, ir kompanijos vis brangina 
anglis, kai vis mažiau ir ma
žiau žmonių tu anglių reikalau
ja!

Mainieriams ir mainoms, 
kaip ir kompanijoms Lewis la
bai daug pakenkė su savo 
straikoms ir su s'avo trijų die
nu darbo nedelioms per anuos 
ir szitus metus. Kad mainieriai 
dabar ir biski daugiau gautu, 
jie daug daugiau prarado negu 
jie laimes.

Mainieriai dabar labai nori 
dirbti. Jiems sunku pragyven
ti ant trijų dienu darbo algos.

mužikas ir dvi visztos — tai ii 
Myliu tave ne tiek del to ka 

tu sakai ar darai, bet daugiau 
del to ka tu man atneszi, del to, I
kad asz noriu tau tikra laime 
atneszti, už tai, kad tu esi to- į t 

kia saldi ir maloni ir esi 
geriausio verta.

Ir tik tada, kada visos 
svajones iszsipildo, asz 
ežiuos, kad mano darbas 

; atliktas.
Myliu tave, už tai kad tu esi 

| tokia szvelni ir maloni ir moki 
taip gražiai kalbėti ir dar gra
žiau man prižadėti.

Bet, dar labiau myliu tave, 
už tai, kad tu mane sužadini 
labiau negu skaiseziausia dan
gaus žvaigždele; už tai, kad tu 
pagražini gražiausia vaivo- 
rykszte, ir už tai kad nėra nei 
vienos kitos kuri butu saldes-! 
ne ar malonesne už tave, mano 
mylimoji.

Jie dabar galėtu penkias die
nas ant nedėlios dirbti, nes 
anglių visiems dabar per žie
ma reikia. Bet Lewisas savo 
mainieriams neleidžia daugiau j
negu tris dienas dirbti. I^[ok©JO

Kai Lewisas su kompanijo- j 
mis susitaikins, ir kada mai-, 
nieriams 'bus valia dirbti pen
kias dienas ant nedėlios, tai ta
da kompanijoms tu anglių jau 
nereikes, nes bus pavasaris, ir 
dar daugiau žmonių jau var- 
tuos aliejų, ir dar daugiau gele- j 
žinkeliu kompanijų pasirūpins ! 
aliejaus inžinu.

Peniai geležinkeliu kompa
nijos nusipirko trisdeszimts 
aliejaus inžinu del kiekvieno 
anglies ir garo inžino.

Mainieriai dar vis yra Lewi- 
sui isztikimi, bet jau nesitiki 
kad jis jiems daug ka laimes 
per szitas streikas.

Jau peniai buvo penkiolika 
aliejaus inžinu del kiekvieno 
anglies inžino..

Pernai kietu anglių buvo isz
kasta keturios deszimts milijo
nu tonu, o užpernai buvo isz
kasta penkios deszimts keturi 
milijonai tonu. Pernai buvo 
iszkasta mažiau anglių negu 
1902 metais, kada mainieriai 
straikavo per penkis menesius. 
Ir szitie prilyginimai pareina 
Kietos Anglies Komisijos, ne 
isz kompanijų.

Net ir sziais metais per Sau
sio menesi, mažiau anglių buvo 
iszkasta negu pernai per ta pa
ti menesi.

Jau beveik laikas visiems 
mainieriams apsirokoti ir pa
žinti kas yra tikrai ju ir kom
panijos bosas. Mainieriu ir 
mainu kompanijų bosas yra tas 
paprastas žmogelis kuris tas 
anglis perka ir vartuoja.

Mainieriai ir mainu kompa
nijos kas metai patrotina, pra
randa tukstanezius kostume- 
riu, kuriems insipyksta strai- 
kos, ir kuriems aliejus ar gazas 
yra patogesnis jeigu ne piges
nis.

Aliejaus ir gazo kompanijos 
kaip tik laukia visu tu mainie
riu straiku ir susikirtimu, nes 
joms tada geras biznis.

Be kostumeriu, be anglies 
pirkėju, mainieriu algos, pa- 
szelpa, pensijos j ir pats pragy
venimas pradingsta.

baisiai! No. 132 Trys istorijos apie^ niu, Kam iszdavineti pinigus, 
isa žy j Anglorius isz A alenczijos, Ko-! 45 puslapiu. 15c.
ias tei- į ke, Luoszis, Viena motina, Vai-' Xo 175 Pasiskaitymo kny- 
’ i kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.! geie> Kuczios Žemaites yaizde- 

, tui, Syrijai ir Trans-Jordaniii. j žnas daigias turi savo vieta, Ka ! 
ITeisingumas czia. reikalavo pasakė katras paeziuotas. 76 
i kad visos kitos armijos pasi-, puslapiu. 20c.
i J 1 , • 1 1 . .

i No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 

' Drūta Alsui. 62 puslapiu.
1 No. 134 Dvi istorijos 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 

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

nuskriaudus

Ponas nusijuokęs szi
! paszauke:
! —• Matai Motiejau,
i brolis gerai mums padalino, viso . \ ,1 ka mums davė ir pats sau pasi-
iliko. Už tai, duosiu Raiilai da 

tavo , . .... ,1 daugiau rugiu ir pinigu, o ta-
•^aU ! ve, jog buvai nžvydus, ba turi ■ ganytojas pareina isz Kara- 

! ka valgyt, liepsiu iszmest isz liaus Dovvdo, Žydo kilmes, ir 
. 1 grinezios.

Kai]i ponas pasakė tei])
.padare
gin ir pinigu, o Motiejų isžv

I re isz kaimo. GALAS.

Mes, kurie džiaugiamies sa-1 
tavo ! vo Krikszczioniszku tikėjimu,! 

kuris duoda, mums vilties dan- I 
gu atsiekti žinome ir pripa- ; 
žinstame kad musu Dievas vra .

V.v.io Uinrn. i.-nU iJ Liauda, Robertas Velnias, Me
ldėjus, Kai]) Kuzma Skripko- 
' rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,

Padalyt

lis, Gudrus Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks-

i lais), Kaiiniecziu Aimanavy- 
aPie mai, Eiles, Kokais budais ap- 
aPLe:gavikai apgauna žmonis, Prie-

tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir
i Paveikslai. 15c.
į No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176V2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias

i ir Medėjus. 78 pus. 20c.
' No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, drdei naudinga mal-

I du ^knygele, pavesta visos Lie-
! tuvos Kataliku Jaunuomenei
! Apdaryta in celluloid.444 pns-
i lapių. $2.50.

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

No. 196 Stacijos arba Kal-
Krištuso

apie

ponu, 78iszmest isz liaus Dovydo, Žydo kilmes
i kad To musu Iszgaiiytojo Mo- ’ 

ir ! tina yra Musu Motina Marija, j
. Rautui davė dang rn-1 Mums dera ir verta parodyti i

a-i savo dėkingumą, tai tautai isz į skausmai, Mocziutes pasakoji-' 
1 kurios mes paveldejome ir savo ftni, Eiles, Aargdienis, Pirmuti- !
! tikėjimą. O ta. dėkingumą ge- j ne szalna. 64 pus. 20c.

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

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa-j reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
szaukt tęva zokoninka Berną-! senoviszka būda 10c., pagal 

nauja būda 25c.
No. 198 Gromata .arba Mu

ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Krist ūso, peraszyta isz gro-

LAISZKAS ISZ
LIMERICK, MAINE

tikėjimą. O ta, dėkingumą gc 
riausiai ir gražiausiai tai tau-j 
tai parodytume, sugražindami! 
jai jos sena sostine Jeruzolima. i

istorijos
Lietuvos

Gyveno du broliai: Motie
jus ir Rautas. Rautui buvo bai- ■ 
sus vargas, ne turėjo ka vai-! 
gyt, o turėjo iszmaityt keliole- į 
ka vaiku. Jojo pati turėjo se-į 
na viszta. Paėmė Ratilas taja 
viszta, užmusze ja. ir nnnesze 
pas poną.

Ponas nusidžiaugė ir užklau
sė: Kiek nori už viszta?

i Raula,s atsake, tik tiek jog j 
I * nyra alkanas.

Sekanti atvira laiszka para- 
sze Patrick N. H. O’York in 

į Biddleford Daily Journal laik- 
raszti:

Gerbiamasis Redaktoriau:
Mes turėjome Tautu Sanjun

ga, ir už tai kad ji nebuvo pa
matuota. ant teisingumo, ji ne
ilgai gyvojo.

Du pavyzdžiai yra gana pa
rodyti kad czia nebuvo nei tei
singumo nei tiesos.

Nutarimas
priesz Szvedija
Aland salų Finlandija i 
baisi skriauda Szvedams 
salos gyventojams.

An t ras n usprendimas
priesz Lietuva ant Vilniaus 
klausimo. To Sanjunga pripa
žino ir patvirtino Lenku už- 

Aisžku kad
stojo vien tik 
o silpnesnius

Limerick, Maine.

KATALOGAS

vari ja Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Grandus 
arba Pa s i b n d i n i m a s
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Krist ūso. Knygute

Verksmai 
prie Ap-

už Finlandija 
ir pavedimas 

buvo 
ir tos

buvo

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

dina. 61 puslapiu. 15c.
No. 145 Trys istorijos apie 

Velniszkas malimas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine-. matos rastos grabe musu iszga-

Bet jau vis randasi daugiau 
ir daugiau mainieriu drysta 
vis viesziau pareikszti savo ne
pasitenkinimą su Lewisu, savo 
bosu, kurio jie iki sziol bijojo, 
ir in kuri jie taip tikėjo.

Bet dauguma mainieriu vis 
kaltina kompanijas ir Prezi
dentą Trumana, ir sako kad vi
si ponai susitarė priesz ju bosą 
Lewisa.

Mainieriu gyvenimas jau per 
kokius septynis menesius buvo 
sunkus ir vargingas. Jie pra
rado 1,200 doleriu algomis per 
straikas ir tas trumpas darbo 
nedeles.

Daug mainieriu parsinesza 
apie doleri pedes, algos isz ne
dėlios darbo, kai jie užsimoka 
buezieriui, sztorninkui, randa, 
unijos duokles, ir bendros pa- 
szelpos mokestis. Net ir ten kur 
mainieriai daugiau uždirba ir 
turi mažiau iszlaidu, jie jokiu 
budu negali parsineszti dau
giau kaip dvideszimts doleriu 
ant nedėlios.

— JNa, jeigu esi iszaiices, 
tai ateik pas mane ant piet.

Raulas atėjo ant piet. Žiuri, 
ant stalo stovi kiapsnis, o jojo 
viszta ir guli ant stalo. Liepe 
jam valgyt, kiek tik sau vėlina. 
Kaip pradėjo valgyt, teip ir ne
užilgo privalgę soeziai. Kada 
pabaigė, ponas paliepė jam 
taja viszta padalyt terp ponst- 
vos, nes teip, kad ir jam pasi
liktu.

Raulas paėmė peili, nupjovė 
galvele ir padėjo priesz ponia; 
nupjovė gala nugaros ir pada
vė ponui; priesz panele padė
jo kojas ir sako:

— Asz vargszas suvalgysiu 
stuobri.

Ponui tos dalybos patyko ir 
davė Ratilui daug pinigu ir ru
giu ant duonos del vaiku.

Kada dasižinojo apie tai Mo
tiejus, užmusze ketures visztas 
ir nnnesze in dvara.

Ponas paemias visztas 
klausė jo: Ka už jais nori ?

Motiejus atsake:
— Alkanas esmių!
— Tai ateik pas mane 

piet.
Atėjo Motiejus ant piet; žiu

ri, visos keturios visztos guli 
iszkeptos ant stalo.

Ponas atsiliepe tuojaus in ji;
— Dabar dalyk Motiejau, 

taisės visztas terp mus, nes 
teip idant visi turėtumėm ka

! grobimą Vilniaus.
I szita Sanjunga.

Dabar szita antra Tautu 
Sanjunga vėl panasziai daro. 
Ji nubaudė maža Albanijos

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c. ■ •

No. 102 Prakeikta, meilingas 
k r imin al i szka s apr a szymas, 
202 puslapiu. 35c.

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

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

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

No. 119 Keturios
apie Garžia Haremo nevalnin-

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan-

rytojaus Jeruzolime. 10c.
No. 200 Eustakijuszas. Isto-

UZ-

ant

Kiti mainieriai sako kad nė
ra kam dirbti, jeigu nieko ne
uždirbi, geriau imti paszelpa 
ir taip sau gyventi.

Ir beveik visi yra labai insi- 
skoline. Ka kuriu jau dabar tu
ri apie $1,700 skolos.

Ir visa tai yra už tai kad 
mainieriai turi darbo, bet ne
gali dirbti.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metama 
o $3.00 ant puses meto.

15c.
istorijos apie
Stebuklas ku- ri ja isz pirmutiniu amžių kriti 
puslapiu. 15c. szczionybes. 128 puslapiu, 
istorijos apie

3ae.
No. 201 Istorija apie Amži- 

Jo kelione po svietą 
' ir liudymas, apie Jezu Kristų, 

istorijosi 20c.

Motiejus paemias viena visz
ta padėjo priesz poną, antra 
priesz ponia, o treczia panaitei 
o pats nieko ne paėmė.

Ponui tas ne patiko, tvyksta 
Motiejui per žandus ir tuojaus 
nusiuntė pas Raula, idant tas 
pribūtu dalyt visztas.

Paulas pribuvo dalyt visz
tas.

Ponas liepe sėst prie stalo, o

laivai užplaukė ant sprogstan- 
czin povandeniniu bombų, mai
nu, prie pat Albanijos kranto. 
Ka tie Anglijos kariszki laivai 
ten dare ar ko jie ten slankiojo, 
Angį i j a n ep as i ai szk i no.

Pleszlmas ant juriu Anglams 
ne naujiena. Jie negeresni už 
tuos Barbary pleszikus. Vienas 
Anglijos karalius paskyrė vie-; 
ni toki juriu pleszika Jamaica j 
salos Gubernatoriumi.

Anglijos Ministerio Sicilijo
je žmones meilužis nužudė Ad
mirolą Carraccioli. Szitas sve- 
timoterys ir žmogžudis bom
bardavo Copenhag’en miestą į ežius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
kai buvo taika tarp Anglijos ir i Kristupą, Juokingi szposelei, 
Denmarko.

Anglijos razbaitiinkai ant. 
mariu taip insidrasino, kad 
Amerika turėjo kara priesz vi
sa Anglijos kraszta paskelbti 
1812 metuose.

Tautu Sanjunga visa tai 
dar daugiau žinojo ir žino, 
už tai reikėjo visa tai atsiminti I 
kai buvo svarstomas tas Alba
nijos klausimas.

Tautu Sanjunga, be jokio 
teisingumo iszriszo gavotiszkai į 
ir Jernzolimo miesto klausima, ! 
kur randasi senovės Žydu sos- j 
tino. Draugija ar Sanjunga ku- į 

ri nepripažinsiu tikėjimo ir ne-' 
pradeda sąvo posėdžius su 
malda, kuri neinsileidžia in sa-' 
vo posėdžius atstovus isz Alba
nijos, Erie ir Ispanijos, vargiai 
gali save vadintis teisinga. Ir I 
tokia Sanjunga jokiu budu ne
gali teisingai prižiūrėti szven- 
tas vietas.

ir
ir

į le. 47 puslapiu.
No. 146 Dvi 

Auka Nihilistu, 
ežios nakti. GI

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai-■ na Žydą, 
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios
apie Duktė akmenoriaus, Kla. !
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už-į 
laiko moteros paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer-;
ga, Gražios akys, Tamas, V 
dienis Jonukas karalium, 
puslapiu. 15c.

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

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

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

istorijos

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

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

No. 179 Tikriausia Bury- 
arg-’ kla, sudėjo cigonka isz Egipto. I *

61 Yra tai burykla del vyru ir mo- 
! tėra. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu 
draugystėms,

apie!
Nuo-

apie 
Majoro

Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

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

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

No. 123 Septynios istorijos 
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 Pustymu, Peleniute ir 

i Du Brolius. 60 pus. 15c.
No. 128 Dvi istorijos apie 

Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautojei in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c,

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

knygute 
iszmokejimo 
25c.
k n y g u t e

del kasteria as 
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 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsargumu in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie:
i ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu- O 7
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - ,U. S. A.

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 norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos ąpie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No.
Duktė 
tuvos.

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

Talmudo paslaptys, Du Moki-

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



"SAULE” MAHAHOY CITY, PA.

Įvirszans žemes savo vieszpata-1 džinu; jau nežiūrėjo in mam 
Į-vima. Menulis pasirodė ant.ra, bot mateAukos Už Svetimus Reikalus

■ f • f___________________________•_____________ | darnumais spinduliais ta kovos
kruvina ir baisu lauka !

Gulintis

nelaiminga kaip Sulyg Semi Ruskiu Paprocziu

^AULK prapuldafna kur va-ĮJam da esant vaiku buvo Alas- 
karuose, paskutiniais savo; koltais paimtas nevalion, idant

spinduliais auksino žeme. Ant; isz jo padaryti isztikima. Uarojį^ 
kares lauko prie Karšu, kur j tania, saldota, idant jisai .žu-Į 
neseniai vi re smarki kova Alas-Į dytu nurodomas ypatas, gal 
koliu su Turkais, baisiausias j net savo gimdytojus ir brolius; 
matymas persistato. Žmonių į sziandien su Turkais kariauda-

prie
raitelis, atgaivni- 
vesumu stengėsi

kraujas neseniai taip gausiai Imas puolė nuo Turkiszkos kill-.

s nakties 
pasikelti, bet negalėjo. Jo ru
nos buvo smertelnos, ji baisiai 
troszkina, o ežia 
laszelio vandenio, kad paleng-

— Dovanok man, broli, ta
rė raitelis, asz tave laikiau uz 
neprieteliu, ba neszioji to ne- 
prieteliaus mandiera. () gal tu 
mane nudūrei smertelnai, bet

.1la aplinkui nei broli.-
re klanus, isz kuriu gerai ga-1 
ruoja. Mat, kraujas ant žemes į 
da neužszalo,

* * *
Jau saule susileido ir graži, 

nesnstengo. i giedra naktis iszplete ant pa

lenda. Sudejavo sopulingai ne
laimingas kariauninkas, o po
lam pasiremdamas ant pasku-

žuvusiu Alaskoliu ir Turku la
vonu.

Kad bile kas pasižiūrėtu in I 
ta lauka, užklota lavonais ir! 
mirsztancziais, turėtu karei į 
piktžodžiauti, o labiausias! 
tiems kurio tas kares sukelia,! 
kuramius ’žmones patraukė 
szalin nuo lauko dirbimo, nuo 
szeimynos, nuo darbo, nuo na
meliu, o vai;o kur in svietą,) 
idant tenai pražūtu toli nuo sa-1 
viszkiu ir tai da už tuszczia; 
daikta!

Liūdnas buvo matymas ant 
kares lauko prie Karšo. Czia 
tuojaus Turkai Maskolius ap-j 
galėjo, czia vėl Alaskoliszki 
dragūnai su kalavijais Turkus! 
sumindžiojo.

Bet .ar, mano mieli, tikėtu-!... 1 met kad tarp Turku raiteliu 
butu daug Lietuviu! ■

Taip yra, vienas Turku rai-! 
toliu eskadronas, kuri Masko-i 
liai. dragūnai sutrempė suside-j 
jo isz Lietuviu ir Lenku, paei-i 
nanczni nuo vislos ir Nemune-j 
lio, tai pabėgėliai ir isztremtie- Į 
ji isz savo prigimtos levynes. I 

* * *
Terp kruvu lavonu aid ka-Į 

res lauko gulėjo kraujuose pa
plūdęs jaunas Tnrkiszkas
telis, mirtinai sužeistas, o prie 
jo isztikimas beras arkliukas.

Biednas gyvulėlis, kai]) kri
to nuo Alaskoliu kuklus pasi- 
szokedamas, taip dabar ir gu
lėjo, su isztiestomis priesz save 
kojomis, apdaužytomis krau
jais Kai’zygiszkis raitelis turė
jo sudraskyta krutino nuo ne-; 
prieteliaus kulkos, o prieg tam 
daug’ romi nuo durtuvu. Smer- 
tis pamaži, pamaži gesino liku- 
czius nykstanezios jame gy-j 
vasties! Tai buvo Lietuvis, ku-Į 
ri Lenkai paprato vadint savo; 
“rodaku.” Jis kadaise taipgi; 
kariavo savo tevyneje būda
mas, bet kariavo ne už savo 
prigimta szali, tik už Lenkus,! 
kurie ji prie tos tuszczios ka-; 
ros prikalbino. Bet sakysime, i 
tuokart tai jau buvo tokia Lie-į 
tuviu dvasia, kad už kitus sa-' 
vo galva guldyti, savo nekalta 
krauja lieti. Po tam priverstas, 
apleisti X 
kraszta, 
sziandien 
svetimos
duszia prisipildo sopulingais 
jausmais. Su mislimi atsisvei
kina savo numylėta kraszta, 
atsisveikina tenai paliktas sau 
mylimiausias ypatas, kurias 
tenai, tevyneje, paliko, o kuriu 
jau niekados ant žemos dau
giau negales pamatyti!

Szale jo, laikydamas rankoj 
jau nesuvaldoma, muszkieta, 
gulėjo Alaskoliszkas kareivis 
su perskelta Turkiszku kalavi
ju,galva. To Alaskoliszko sal-! reikalausi, 
doto veidas buvo visai nekal-i — Norints sena motere tu-! 
tas, ir norint aplietas kraujais I ri gražės panezekas ir trumpa! 
ir aplipęs purvynu, vienok 
aiszkiai rode, kad jis tai ne bu
vo Alaskoliszko paėjimo. Ir szis 
buvo Lietuvis, nors ir apsiden
gęs su Alaskoliszka mandiera.

nžanlu ir isz tonai isztrauke

in tėvynė, dasižinok, kur mano 
kur motina, kur tėvas 

pražuvo, o Dieve*! Asz mirsztu, 
atiduok jiems ta kryželi, man 
labai sunku, o I)ievo!y

Kaip tu vadiniesi ? Pa
klausė saldotas, iszklauses to 
vaitojimo.

— Jonas K., atsake raite-

ra i -

tėvynė, 
valkiojosi 
netikėtai
žemes! Isztremtojo

visur, o 
žūsta ant

Sziandien tokia mada, 
Kad mergeles isz plauku 

juodu, 
Permaino ant geltono, /
O isz žilu ant rausvu. 

Taigi, mano kad vyrams

() darant taip,

Tokia dabar mada, 
Tikra kvailybe!

Iii vienam Baltimore* 
vieta, 

.Matyt daug mergeliu,

Rudį, juodi, geltoni ir 
poroksiniu,

AG s k va r b uoli.

Juk jau motinos prasikeikia

O da turi su tokia dukrele

Tikros valkatos, 
Nes, nesedi namie niekados.* * *

Kad jus AVliitvilles protą 
turėtumėt,

Tai naktimis bambiliais 
nesitrankytumef, 

Nustokite, savo mamules 
klausykite, 

Ba džievaž kožnos vardu 
užraszau, 

Ant atminties pasilikau.* * *
Jeigu kas nori dažinot, 
Ar jo prisiegele ji myli, 

Tai tegul ateina, 
Kelis kartus namo, 

Treozia valanda ryte, 
O tikrai persitikrins.

Dn ar tris kartus gali apgaut 
savo boba, 

Bet daugiau, noseri!
Norints ir bobos neszioje

cziaves ji sudžiovusioms savoj 
lupom, žiurėjo in ji, mokiesi.

Tėvynė mano, pasilik 
sveika, suszvepejo priosz pat 
smerti, mano motina kur tu jau 
tavos nepamatysiu, mano broli,

— Alano broli! Suaimana-

ras brolis, Antanas K.!
Sopulingos kliksmas 

veržė isz raitelio krutinę 
abudu broliai gulėdami

mielasis teveli, ak Dieve, susi-• kabino, 
milk ant manes! j — r]

Ir vėl pradėjo sunkiai dusno- j suszvapejo drauginius, 
ti, o kraujas vis da palengva 
isz jo romi sunkėsi.

Tasai Turkįszko raitelio de
javimas sujudino arti gulinti 
Maskoliszka saldota. Su di
džiausia sunkenybe jisai prisz- 
iiauže prie Turkiszko kareivio 
ir isztare silpnu balsu:

— Tu Lietuvis? O, kalbėk 
da, kalbėk! Asz taip ilgai ne
girdėjau prigimtosios kalbos, 
tegul su ta kalba nors priesz 
pat smerti pasidžiaugsiu, o

b r oi i,

apie save, apie motina. Greitai 
sakyk, ba man labai silpna, 
mirsztu!

— Ir asz su tavim žus t u, ba 
esu labai sunkiai sužeistas. AIo- ' 
tina jau numirus, tankiai mi- į 
liedavo tave ir tęva; mane pa-j 
ome iii kariuomene ir nuvarė Į 
in tolimus krasztus, kur net 
prigimtos kalbos negalėjau isz-

mindavau savo triobele, kur

kalbek da, del Dievo meiles pa- ; miegai augome, o dabar, o Die- 
sakyk, isztark nors kelis žo- i ve ant svet imos žemes ir tai už

i svetimus reikalus vienas priesz 
kita kovojome!

— Alano broli, prataro rai
telis, nor
gyvus perskyrė, Dievas priosz 
smerti mudu suvienijo.

Ir nutilo kariauninkas, ba

džius!
Užvertos akis atvėrė Tnr

kiszkas raitelis, o matydamas 
ir girdėdamas, kas in ji kalba, 
tarė su sunkenybe:

m li

Leitenantas Generolas Kuz
ma Derevyanko, Rusijos de- 
egatas in Jungtiniu Tautu 
Posėdi ant Japonijos klausi
mo, iszeina sau isz Meiji ofi
su, Tokyo, Japonjoje. Jis pa
kilo ir apleido posėdi, kai 
buvo iszkeltas klausimas 
apie dingusius Japonus ka
reivius, kurie per kara pate
ko in Rusijos nelaisve.

Rusijos delegatai isz tik
ro turi būti sveiki žmones, 
nes jie taip tankiai eina sau 
pasivaikszczioti kai kas ne 
po juju noru.

Sargai sveikina Generolą. 
Generolas matyti pypke už
sirūkys, padūmuos, pasi 
vaikszczios ir paskui vėl su- 
grysz. Mums tik dyvai kad 
gerbiamas Generolas drysta 
pypke rūkyti. Mums kas 
ežia pasakė, kad niekas ne
valia dabar pypkes rūkyti, 
nes nei vienas negali Stali
nui prisilyginti. O Stalinui 
pypke priguli. Bet gal tik 
lenktos pypkes nevalia rū
kyti, nes Stalinas ruko tokia 
lenkta pypke.

ir iszsiemes toki pat kryželi isz i Pirmpradines judviejų nesn- 
kiszeniaus, meldės ir lauke tikimo priežasties niekas neži- 
smerties. nojo: ta priežastis buvo pklai-

* * * j dota daugelio metu praeityje.
Ant rvtojaus saule užkaito Lot kadangi ji matydavo kitu 

a,nt dangaus. Ant kruvino lau- motoru draugijoje (kas buvo 
ko pasirodo žmones, jieszkanti ' visai gamtiszkai) tai visa beda 
sužeistu, Jįuriu vakar negalėjo mil jo buvo vereziama. Apacz 
suimti, ir graboriai, kurie turo 
jo palaidoti numirėlius.

Per karo lauka prajojo Tur-'

I griežtai tai tvirtino moterys, 
: žinoma, ne tos, su kuriomis ji 
imatvdavo.

neprieteliai mudu kiszkas ofieieras su savo sky-į
rimu raiteliu. Kuomet'prijojo j Laikas iszlygino labiausia 
ta vieta, kur gulėjo Maskolisz-■ aszjrjus valandelus, ir pamažu

kolius, tau prakeikimas, atsi
trauk, tegul asz sau ramiai nu
mirsiu !

— Broli, nekeik! Asz ne 
Maskolius, dovanok man, asz 
nekaltas, esu Lietuvis, palikes,
Alaskolians tik anka aimanavo I Saldotas prislinko areziau 
Alaskoliszkas kareivis! 1 brolio, jam in veidą pabneziavo

las pasirodė jam ant lupu, ap- lydumas 
kabino brolio kaklu su deszine ; ezim
ranka, su kairiųjų prispaudė 
prie kratines kryželi ir iiumi-

apsikabino, oficierius, nia- ,įn ramesnes 
pas abudu tokius pa- 1

kryželius Ii mina i tarė:
Tai turi būti vienos mo

linos vaikai, tai turbūt broliai, 
nors ant ju nevienados mandie-

smlarimas. Bent 
taip atrodė iszlaukinis gyveni

mas. Jis turėjo savo užsiėmimą 
savo asmeninius reikalus; ji 
rūpinosi namais ir dukterimi, 
kuri buvo jau susižiedavusi.

kiszkas raitelis, jei mane vadi-j n .
ui savo broliu ? Asz kadaisiai i rasiskaitymo Knygeles 
tevyneje turėjau broli, bet j 1
Alaskoliai ji paėmė sykiu su 
motina, ak Dieve, tasai kryže
lis nuo motinos, kur ji, asz ne
žinau, kas-gi tu esi s 
nori nuo manes ?

— Asz tik noriu
prigimta kalba, ba. ja labai my 
liii, noriu su Lietuviu broliszko | 
pasisveikinimo, ir pradėjo arba Nekaltybe suspausta; Ro 
verkti gailias aszaras lieda- bertas Velnias; Afedejus; Kai] 
mas. Kuzma Skripkorius liko Tur

Raitelis pasižiurėjo in ji ati- ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20< C
—* -----------------------------------—SAULE PUB. CO. Mahanoy City. P.

ir Burikas, Kareivis ir Velnias 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūke 

' pasaka); Užliekos isz Senovės 
! Padavimu; Peary ant Žemgala 

; • .• i (Atminimas isz keliones in Le
a r r kj l J. . •

, I dinius Krasztus). 96 pus. . .25f

Trys Istorijos apie Irlanda

i kasa viena duobe, idant jie Motina del jos drebėdavo: tai 
j abudu krūvoj ilsėtus, o mes buvo vienintelis jai artymas 
; atiduokime jiems priguli nezia j sutvėrimas.

Dukters vedybos praėjo, gan 
paprastai, buvo tik artimiausi 
draugai. Tuoj po vedybų duktė 
iszvažiavo, namai paliko tusz- 
ti. Pasidarė da nemaloniau, da

Ivo galima pastebėti dvejopa 
jiszraiszka, kuri paprastai, yra 
pas paralitikus. Viena, veido 
dalis buvo gyva, kita nuvytu
si, bejėge; nebodamas asz pa<- 
žvelgiau in fa pora ir staiga 
man dingtelėjo in galva, kad 
tai mano pažystami. Akylus 

'pykti reiszkiantis žĄvilgsnis.su- 
I stojo ant manes. Paralitikas 
sumykė,'aukszta moteris susto
jo ir pasilonke, — kai]) iszdre- 

'siruota gailestingoji sesele. 
A’yras padare koki tai ženklą, 
kuri ji teisingai suprato. Ji pri- 
'stūmė krėslą prie suilo, ant ku
rio asz sėdėjau.

Iki to laiko asz nepažinau jo 
paezios ir tikrai maniau, kad 
tai gailestingoji sesele. Asz 

i ėmiau kalbėti in savo sena pa- 
! žystama.
i — Jis yra paralyžo užgau
tas, ramiai tarė aukszta, mote
ris: Jus galite paduoti jam ran- 

; ka, jis valdo deszine banka, da- 
Igi net raszo. Kalbėti jis negali.

— Ar seniai tai atsitiko?i . . 'j Paklausiau asz kiek susima.i-
' szes.
j — Beveik metai, atsake ji.
i — Ir daktarai sako?
■ — Alanon vyrui jokio pa
vojaus nėra, vėl ji atsake, jis 
gauna visa, kas reikia. Asz pa
ti ji prižiūrim

Ligonis sumykė. Ji ramiai 
iszeme isz kiszenes raszomaja 
knygute ir pieszuka ir padavė 
paralitikui.
. Tas greit eme raszyti. Ji lai

ke knygute ir stebėjo jo rankos 
judėjimą. Paskui ji iszplesze 
isz knygutes popierių lapelius 
ir padavė man.

Asz perskaieziau:
— Baisiausias dalykas yra 

tas, kad asz esu jos globoje.
Asz nežinojau ka pasakyti, 

į bijodamas akis pakelti.
1 Jis vėl greit ka. tai parasze, 
o ji palaike' knygute.

— Geriau mirtis. Ar nega
lite gauti man nuodu? Del. Die
vo meiles, gaukite man nuodu.

i Ramiai padavė man lapeli. 
Į Jo sveikoji akis taip ir vere 
| mane.
i A sz supu rėžiau galva. Jis 
sumykė. Ji atsistojo isz užpa- 

; kalo krėslo ir nustūmė ji to-

Atviesina

Ir taip stojosi kad viename 
grabe palaidota ir Maskolisz- 
kas saldotas ir Tnrkiszkas dra
gūnas.'’sunai vienos motinos,

biedni Lietuvos vaikai!

Kankinimas

Artimi paežiai žmones pas
kui tvirtino, kad praėjus mene
siui po dukters vedybų, motina 
bandė nusižudyti. Ja vienok 
pasisekė iszgelbeti. Ta atsitiki
ma buvo bandoma paslėpti: 
kažin kodėl sanžudyste vis da 
skaitoma nedoru dalyku. RoJ

Bet turi protą!

Iszmintingi Žodeliai
— Kaip žmogus sveikas | 

Ims, tai ir vanduo jam saldus.

ge*li nežino, kol pavelinimo ant 
vestuvių nepasirūpina.

— Jeigu užtektinai pinigu ; 
turėsi tai kitokio prietelio ne-j

KALENDORIAI

Turime Visokiu Reli

i yYRAS su paczia jau per nas-
į daugeli metu gyveno nesu-j Pasitaikė taip, kad kuriam 
įtikime. Jiedu gyveno viename laikui man su ta pora prisiėjo 
i buto, kartais sykiu valgydavo, ’ persiskirti. Bot kai keliems nio
bei sziaip buvo visai svetimu pams praėjus asz juodu suti- 

j viens kitam. Jiedu buvo labiau kau, dalyku padėtis buvo vi- 
Į svetiniu viens kitam, 
i skirtinguose miestuose 
i nanti žmones.

Jiedu nesikalbėjo tai’])
i apie du desetku metu. Niekuo-

; liau.
Asz stovėjau nustebintas.

I Asz maeziau kaip ji sustojo. Ji 
vėl padavė jam knygute ir jis

l greit ka tai parasze. Ji per- 
! skaitė, numėtė lapeli. Jis vėl 
rasze.. J i mist nine krėslą to- 

! liau. t
M

Papūtė vejas, du lapeliai at- 
. sidure po mano kojomis. Asz 
■pakėliau. Ant vieno buvo pa- 
raszyta:

— Asz neapkeneziu tave.
Ant. kito.
— Asz neapkeneziu tave vi

sa savo prakeikta szirdžia. Ko
dėl tu neduodi man nuodu? ’

negu

O susitikau asz su jiemdvieip 
ivasario ryta ežero pakrante-

ffinill ii* Kitokiu Sicni~ lll( ^ *' niekas neinate jųdviejų lio- miesto, kur mes gyvenamo.
” krūvoje. Niekuomet niekas ne- Asz sėdėjau ant suolo, poržiu-
niu Kalendorių su Ang- klausdavo jo apie paczia, o jos,j rinejau laikraszti ir

szlebe, tai vis velniszkai iszro- 
do.

— Jeigu motere kokia slap
tybe turės, o del kitos iszduoti 
negales, tai gules ir stenes.

Gil Hodges, beisbolinin 
kas ant Dodgers ratelio pa
bodavo j o kad jam pirtyje 
per karszta. Jo draugas 
teipgi sportininkas ateina 
jam in pagelba su viedru 
szalto vandenio ir užpila 
jam ant prakaitojanezios 
galvos.

“Talmudo Paslaptys”
—------- '"g*.

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

j: Tiktai 15^ y i* > > ?

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa-

gėrėjaus
. Alalo- 

kad jis turi paczia, bot iriekuo- niai blizgėjo mėlynas nuo dan- 
met jos nemato. Jųdviejų že- gaus mėlynumo vanduo. Tolu- 
natve buvo prakeiksmas, kuri moję asz pastebėjai/ aukszta 
draugija, instatymai ir prieta- pagyvenusia moterį, kuri stu- 
rai užkrovė jiemdviem ant nu- me prieszais save dideli pinta 
garos. Prakeiksmas, kuri ju 
nuolankiai vilko, godos rete
žiais suriszti, negalėdami arba jo visai žilas žmogus. Jo kojos 
nemokėdami nutraukti juos. j buvo apklotos pledu. Veide bu-

liszkais ar Lietuviszkais 7!“ Tu::™™":
Menesiais. Po 35 Cts

Adresas
Saule Publishing Co 

Mahanoy City, Pa. tojamas ligoninis. Kresle sode-
TO FIGHT HEART DISEASE
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SAULE” MAHANOY CITY, PA’

Žinios Vietines
Tremtiniai: Alfomis Leparskas 
pas Nr. 118 W. Oak uly., o in 
Minersville, atvyko: Antanas, 
Meta, ir Vytautas Tamulevicz- 
iai pas Nr. 23 E. Cobess uly.

—• Jurgis Lokaitis, nuo 418 
Sixth Uly., Mt. Carmel, kuris 
gydėsi Ashland ligonbute, nu
mirė Petnyczios vakaru. 7:40 
valanda.

— Ponia Agnieszka Simo- 
įnavieziene, nuo 23 N. Union 
uly., likos sužeista, in ranka 
puldama ant ledo, prie savo 
namuose. Gydosi namie.

— Seredoj pripuola “Pe
lenu Diena” taipgi pirma Ga
vėnios diena, ir pasninkas; ta 
diena taipgi yra Jurgio Vasz
ingtono gimimo diena.

— Gerai žinoma ūkininke 
ponia A. Yaniuszkevicziene isz 
Ringtowne ir p. Aleksandras' 
Yanenas, motoravo in miestą, 
kurie atlankė “Saules” redak
cija, atnaujinti savo prenume
rata už laikraszti. Acziu už at- 
silankyma.

—■ Ketverge Szv. Petro Da
mijono. Ir ta'diena 1945 m., 
Turkija paskelbė kara priesz 
Vokietija ir Japonija, taipgi ta 
diena 1942 m., Japonu subma- 
rinas povandeninis kariszkas 
laivas pasirodė prie Santa Bar
bara miesto ir paleido szuvius 
isz savo armotu staeziai in ta 
miestą. Ir ta diena 1942 m., 
Juodose marėse žuvo septyni 
szimtai ir penkios deszimts Žy
du, kurie važiavo ant laivo 
“Struma” kuris susprogo pen
kios mylios nuo Istanbul uosto. 
Taipgi ta diena 1565 m., Lietu
viai pergalėjo Rusus ties Ivan- 
slavu.

— Ponia Draugeliene isz 
Shenadoro, lankėsi mieste su 
reikalais, ir prie tos progos at
silankė in “Saules” redakcija, 
atnaujinti prenumerata, del sa
vo mylimo tėvelio p. Mat. 
Skrobulio nuo W. Coal Uly. — 
Acziu už atsilankyma. Isz prie
žasties kad pono Skrobulio 
gimtadiena pripuola szia san- 
vaite, redakcija linki ponui 
Skrobului su gerais- velinimais, 
daug sveikatos ir ilgio pagyve
nimo.

—■ Petnyczioj Szvento Mo
tiejaus apasztalo szvente.

■ — Kai po szalto lietaus vis
kas susza.lo ir kai medžiai, 
stulpai, ir elektros ir telefono 
dratai apszalo ir ledais buvo 
taip apsunkinti, kad tie me
džiai ir stulpai lūžo, dratai tru
ko, tai tada elektros ir telefono 
darbininkai turėjo dirbti diena, 
ir nakti tuos stulpus atstatyti 
ir dratus sutaisyti. Jie dirbo 
per sniegą, pūgas ir szalti. Visi 
mes turime jiems būti dėkingi 
kad jie taip dirbo, kad mums 
tik per trumpa laika reikėjo 
tamsumoje sėdėti ir laukti 
elektros szyiesos. Iszkados te
lefono ir elektros kompanijoms 
buvo padaryta, už kelis szimtus 
tukstaneziu doleriu.

— Ana diena lankėsi mies
te pas patinstamus, “Ameri
kos” laikraszczio redaktorius, 
Daktaras iSzerksznis isz Brook-’ 
lyn, N. Y.,’ir prie tos progos at- i 
lanke “Saules” redakcija. —! 
Szirdingai acziu už atsilanky- 
ma. *

— Thomas .Dixon, nevedąs 
nuo 22 S. Catawissa uly., staiga 
susirgo ir numirė Panedelyije, 
antra valanda ryte. Paliko tę
va, 4 seserys ir 4 brolius. 
Prigulėjo prie Szv. Kaniko1 pa
rapijos.

— Ponstva Jonas ir Mari
jona Ambrazai, nuo 435 W. 
Spruce Uly., Nedėlioję, Vasa
rio 19-ta diena 1950 m., szvente 
savo 41 metu Vedybinio Gyve
nimo sukaktuviu, su savo szei- 
myna, gimines ir pažinstamaią.
Visi nusidavė in Szv. Kazimie-! re kad butu gera ir naudinga 
ro parapijos svetainėje ant kad visi svecziai sumestu po 
skaniu pietų ir pasilinksmini- kokia auka ir pasiimsiu Ame- 
mo. rikos Tarybai czia Amerikoje.

Jurgis Vaszingtonas, Pirmutinis I° 7 GAVO KAILI
Amerikos Prezidentas

444444444444444*4444444444 '

Jurgis Vaszingtonas, buvo 
vienas isz turtingiausiu, bago
eziausiu žmonių Amerikoje, bet 
jis turėjo pasiskolinti szeszis 
szimtus svaru (apie $3,000) del 
keliones in New York miestą, 
kai jis buvo iszrinktas Ameri
kos Prezidentu.

Gilberton, Pa. — Buvęs 
miesto biznierius, Vincas J. 
Czesna nuo 26 Main Uly., kuris | 
sirgo trumpa laika, staiga nu
mirė savo namuose Ketverge, 
4:40 valanda ryte. Gimęs Lie
tuvoje, atvyko in Shenadoryje, | 
po tam persikrausto in Maha-
noy City kuris uždėjo mesiny- metuose.

Pirmutinis garbes ženklas, 
medalikelis del atsižymejimo 
Amerikoje, buvo Kongreso pa
skirtas Jurgiui Vaszingtonui, 
Kovo (March) menesyje, dvi- 
deszimts penkta diena, 1776

czia, dvideszimts penki metai 
atgal persikrausto savo bizni 
in Gilbertona, septyni metai at
gal dirbo del Bethlehem Steel 
Co., Bethlehem. Paliko savo 
paezia J ieva, tris dukterys, du 
anūkus, dvi seserys. Prigulėjo 
prie Szv. Liudviko parapijos 
Maizevilleję. Laidoje Panede- 
delyje. • Graborius V. Menkie- 
viezius laidojo.

Pottsville, Pa. — Visi mes 
žinome ka ta “Vasario Szeszio- 
liktoji” reiszkia Lietuvams, ir 
už tai norėtume pasakyti ka. ta 
diena, reiszke Pottsvilles gy
vėsio jams, ir kaip jie ta diena 
praleido.

Czia yra. apsigyvenę daug 
Lietuviu szeimynu. Szitos szei- 
mynos sudaro labai gražu ap- 
vaikszcziojįmo “Lietuvos Ne
priklausomybes” sukakti. 
D vaši s zk i u tarpe buvo Kun. 
Kazimieras Klevinskas, Kle
bonas Szv. Pranciszkaus para
pijos, Minersville je, Jo pagel
iau inkas, dypukas, pabėgėlis, 
Kun. K. Czeponis; Kun. Vasiu- 
keviezius, isz Frackville, .Pa., 
ir Kun. Bielskis, isz New Phi
ladelphia, Pa. Ponstvai Paci- 
kay isz Pottsville, Pa., ir Jur
gis Klimas su žmona, isz Potts
ville.

Po trumpos ir linksmos nuo
taikos, Ponas Ruteljonas norė
jo pareikszti kad kitaip reikia 
szita diena, apvaikszczioti. Pa
minėt lG-ta Vasario kaipo Lie
tuvos Nepriklausomybes pa
skelbimo diena Ponas Indži- 
nierius Maczioka pasakė pat- 
rijotinga ir jautringa kalba, 
primenant linksma szios die
nus prasme ir dabartine liūdna 
padėti musu Lietuviu, kurie 
pasiliko po Komunizmo letena, 
ar kurie dabar partizanu tar- 

j pe kovoja už savo tėvynė. Jis 
ragino kad mes Lietuviai ir to
linus nenuleistume savi ranku 
beviltyje, bet kad isztiestume 
pagelbės ranka tiems kurie da
bar vargsta ir kovoja, kad jie 
galėtu dar ir toliau tęsti savo 
kova, už gyvybe ir Ievyne, ir 
Lietuvos laisve.

Po tam tarė keletą labai 
svarbiu ir intakingu žodžiu 
Kun. K. Vasiukeviczius apie 
Amerikoje esanezius Lietuvius 
kurie neseniai czia 'atvyko, 
kaip jie turėtu palaikyti tikra 
Lietuviszka dvasia.

Kun. K. Czeponis pasakę 
teipgi gražia prakalba ir pata-

Didysis Tarpininkas į 44444444444444444444444444 | Į
Vaszingtonas vis sakydavo; 

kad pirmutine ir svarbiausia 
visu vadu pareiga yra platinti 
mokslą ir kitus mokinti.

ATSARGIAI
GAVO KAILINIUS SU VAŽIAVIMU

Kareivis Gavo 
Kalėjimą

į Vieszkeliai Slidus Zie- 
į mos Laiku

George Washington
Jo Gimtadiena, Vasario-Feb. 22, 1732 

Pasimirė, Gruodžio-Dec. 14, 1799

Visa Amerikos Istorija ir 
ateitis buvo permainyta per 
maža kiszenini peiluka. Jur
gio Vaszingtono motina jam 
padovanojo maža, kiszenini
peiluka, kad jis nestotu in Ang- jun 
lijos Laivyną.

TOKYO, JAPONIJA.
Gražios iszvaizdos Kiniete, ka-’ £u žiemos sniegu ir. ledais mu-; 
reivio Niton D. Fish drauge ir su vieszkeliai pasidaro pavo- 
mylimoji ana diena gavo sau jingi automobiliams.
labai brangu kailini koata, iri Jau dabar skaitome, per 
jos draugas Kareivis Niton D. daug apie nelaimes ant slidžiu 
Fish gavo kalėjimą. vieszkeliu. Galime tikėtis kad

Mat, sztai kaip ten atsitiko: ! bus dar daugiau sniego, kad 
Bet Kareivis Niton D. Fish, kuris; vieszkeliai bus nukloti baltu 

i jis nepasidavė, nenusiminė, ir j pareina isz Baltimores susi-! 
vis gryžo, mokytesnis, kytres-' draugavo su szita Kiniete, Pa- 
nis ir atsargesnis. nele Wong. Jis paliko savo vie-,

; th armijoje, ir be pavelinimo1 
apleido savo pareigas Rugsėjo 
menesyje. Jis kaip ponas sau 
gyveno ir niekas jo neintare.

Bet jo ta drauge Kiniete in- supranta kad ant sniego ar le- 
sznekejo kad jis nusipirktu bi- do jam ima tris ar penkis sy- 
lieta ant brangaus kailinio mo- 
teriszko koato, kuris buvo lei
džiamas ant licitaciju. Karei
vis Niton D. Fish, niekados 
nieko nebuvo laimėjęs, ir žino
jo kad ir dabar jis neturi jokio 
giliuko, tai jis ta bilietą nusi-, 
pirko ir numėtė.

Bet kaip koks stebuklas, jis 
už keliu dienu iszgirdo kad jis 
tuos kailinius laimėjo.’ Bet, de
ja, jis neturėjo savo to tikieto, 
bilieto. Jam buvo paaiszkinta 
kad jeigu iszgales priparodytf 
kas jis yra, kas jo vardas ir pa
varde tai jam bus tie kailiniai j 
atiduoti kad ir be tikieto.

Nabagas prisipažino. Vais
kus ji in kalėjimą patupdino, o 
jo drauge Kiniete, Panele! 
Wong gavo tuos brangius kai
linius.

Jurgis Vaszingtonas, z kaipo 
Generolas Vaszingtonas pralai
mėjo daugiau musziu ir susi
kirtimu, negu jis laimėjo.

JURGIO Vaszingtono didžiau
sias ir sunkiausias darbas

buvo sutaikinti visas Partijas, 
kurios, besipeszdamos tarpu 
saves state visa kraszta pavo-

HARRISBURG, PA.

sniegu, kuri automobiliai su-, 
plos, suvažinės. Ir tas sniegas 
in leda pavirs.

Tankiai draiverys net pasi
giria, kad jis nei sniego nei le
do nesibijo, bet važiuoja kaip 
ir važiavo. Tokis draiverys ne-

Per ta Taryba plauks pagelba 
' kur labiausiai reikalinga.

Buvo surinkta keturios de-
Shenandoah, Pa. —Ketverge

Vasario 16ta diena, laivu “Ge
neral Black” in New Yorka at- szimts vienas doleris atiku tam 
yyko isz Vokietijos, Lietuviai tikslui. — Jurgis Klimas.

Vaszingtonas pasimirė Gruo
džio 14-ta diena 1799 metuose, 
palikdamas tik puse milijono 
doleriu. O jis buvo vienas isz 
bagoeziausiu žmonių Ameriko
je kai jis gyveno.
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IR VĖL LEWISAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Paveikslas, kuri mes ant sie
nų tankiai matome, kaip Gene
rolas Jurgis Vaszingtonas su 
savo kareiviais perplaukia 
skersai Delaware upe, buvo 
Vokieczio nupiesztas in Dus- 

; seldof miestą, Vokietijoje. Jo 
pavyzdžiai del to pieszimo bu
vo Vokiecziai vyrai ir ta upe 
buvo ne Delaware, bet Vokieti
jos Reinas.

Kai Pirmasis Prezidentas __________
priėmė prisieka, Amerikos
Konstitucija buvo priimta ir ^-es apvaikszcziojame Jur- 
patvirtinta, bet tie kurie prie- &’io Vaszingtono gimimo diena 
eme buvo visai be ūpo, ir be vienuolika dienu per vėlai, nes 
vilties. Vaszingtono ir jo pa- Prezidentas Vaszingtonas gimė 
skirtu žmonių darbas buvo in- vienuolikta, o ne dvideszimts 
gyvendinti ta Konstitucija, ir a^tra diena Vasario (Feb.) 
visiems parodyti, kad szito j ^^32 metuose.
naujo kraszto, nauja Konstitu-1 
cija, yra viena isz geriausiu 
ant viso svieto.

Daug galingu ir intakingu 
žmonių paszesi, nesutiko ir vi
so kraszto vadus suskaldė in 
Partijas, viena kitai prieszin- 
gas.

Jurgis Vaszingtonas, ramaus 
budo ir augszto mokslo žmogus 
turėjo stoti kaipo tarpininkas 
tarp visu tu žmonių ir stengie
si visus sutaikinti.

44444444444444444444444444

KUNIGUŽIS SU
ŽMONA UŽMUSZTI

Jis taip turės intikinti ir teis
mą intikinti ir savo byla laimė
ti, jis vistiek darbininkams 
daug iszkados padarys. Taip 
darydamas, jis viena muszi lai
mes, bet visa kara pralaimės!

Jeigu teismas neuždės “In- 
džunkszino,” tai visi sakys, 
kad Lewisas net ir priesz Tru- ras tarpininkas kai jis suvede 
mana laimėjo. Bet, taip laime- du galingiausiu prieszu, 
damas jis parodys kad musu 
Instatymai nėra tinkami suval
dyti darbininkus, kad musu 
valdžia yra be jiegos priesz sa
vo pilieczius. Tada Lewisas 
prives Kongresą ir Senata prie 
neiszvengiamo žingsnio: Kitus, 
daug griesztesnius Instatymus, 
unijas suvarzanezius investi.

Juk negalimas daigtas del 
tvarkos, vienybes ir taikos kad 
kokia nors draugyste ar unija 
butu galingesne už valdžia, ku
ria kraszto Prezidentas ir Kon
gresas atstovauja.

Jiegu Lewisas laimes szita 
susikirtima, tai Kongresas pa
rūpins tokius Instatymus, kad 
jau nuo sziol laiko jokis darbi
ninku uniju vadas negales taip 
prieszintis viso kraszto val
džiai.

Jau dabar mes turime du In- 
statymu, kurie varžo darbinin
kus: “Smith-Connally ir Taft- 
Hartley Instatymai.” In szitie pražudyti. 
Instatymai buvo investi kaip1 ----- M------
tik už tai, kad Lewisas taip 44444444444444444444444444 

priesz valdžia szoka. Už tai nevalia iszeįti isz stubos. Taip 
mes sakome, kad jeigu Lewis
as ir szita syki laimes, jis užsi
trauks aut savo mainieriu ir 
užtrauks ant visu darbininku 
dar griesztesnius Instatymus.

Mes taip ir namie darome: 
Tėvas pasakys vaikui, kad jis 
gali bovintis darža, bet jam ne
valia iszeiti isz daržo ant uly- 
czios. Jeigu vaikas nepaklau
so ir eina ant ulyczios, antras 
tėvo insakymas bus kad vaikui

Automobilius Susimu- SNIEGO VIESULOS 
sze Su Troku (Tasa Nuo 1 Puslapio)

ELKTON, MD.— Kunigužis 
Stanley V. Wilcox, szeszios de- 
szimts dvieju metu amžiaus, 
isz Szvento Jurgio Episkopalu 

Jis pasirodė kaipo tikrai ge- tažnyczioS) Ardmore, Pa., ir jo 
žmona, Edith Wharton Wilcox 
buvo mirtinai sužeisti kai ju šiai szalta. 
automobilius susimusze su tro-j 
ku netoli Elkton.

ir 
abiem pavede dvi svarbiausias 
vietas valdžioje: Alexander 
Hamilton buvo paskirtas Iždo 
Sekretoriumi, o Thomas Jeff
erson buvo paskirtas Kraszto 
Sekretoriumi.

apie ta pavoju. Darbininkai vi
sa nakti, krovė akmenius ir 
pesku maiszus prie upes kranto 
kad sulaikius tas upes savo 
vagose. Apart sniego, viesulu 
ir vėtrų, visur ežia buvo bai-

kius daugiau laika ir daugiau 
vietos savo automobiliu su
stabdyti.

Automobilius kuris eina dvi
deszimts myliu ant valandos 
gali būti sustabdytas per dvi- 
deszimts viena pėda; bet tas 
pats automobilius taip pat isz 
lėto važiuodamas ant ledo tik 
per 197 pėdu gali būti sustab
dytas.

Žiemos menesiai yra kad ir 
geriausiam draiveriui pavo
jingi. Ant ledo ar sniego reikia 
užsidėti lenciūgus ant ratu. Bet 
kad ir su lenciūgais kartais 
sunku automobiliu ant viesz-' 
kelio iszlaikyti ar ji sustabdyti.

Policijantai. visiems pataria 
atsargiai važiuoti žiemos lai
ku.

IN KURIA PUSE
ANGLIJAI

4 ’

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jos ir parodo kad su juo dar vis 
reikia skaitytis. , , ..

Bus labai žingeidu pamaty
ti in kuria puse dabar Anglija 
eis; ar prie darbininku parti
jos socializmo, ar grysz prie 
Churchillio ir jo partijos.

i ’ ,
Girardville, Pa. — Szv. Vin-į

Kunigužis ir jo žmona pasi- cenįo parapijoje buvo prakal- 
mire kai tik jiedu buvo nuvesz-’ j)os ]r graži programėlė, 
ti in Union ligonbute Elktone.j paminėt i “Vasario Szesziolik-

Policijantai sako, kad in ku-; taji.” Sveczias Kalbėtojas bu- 
nigužio automobiliu invažiavo;vo “Amerikos 
tas trokas, kuri vairavo Stan-; redaktorius, Dak. Szerksznis, 
ley Williams, dvideszimts me-;kul.is la])aį vaizdingai nupie- 
tu vyrukas, isz Newark, Md.isze Komunistu žiaurumus Lie- 

vaikucziai 
su labai 

pilnai ta nelaime isztirs. - ; gražiais Lietuviszkais szakiais
Kunigužis Wilcox pradėjo ii- dainomis. Labai malonu bu- 

savo apasztalavimo darba in vo iszgirsti kaip gražiai tie 
Gloria Dei bažnyczia, Philade- mažmožiai, Seselių iszmokinti

mokiniai dainuoja Lietuvisz-i .
kai. Mums geriausiai patiko | PRIRISZO DAKTA 
mažmožiu mergaieziu szokisl 
‘ ‘ Puczia Vejas. ’ ’ Parapijos '
choras po vadovyste Profeso-

BAISI TRAUKINIU
NELAIME

laikraszczio (Tasa Nuo 1 Puslapio)Thomas Jefferson insteige 
musu sziu dienu Demokratu 
Partija, o Hamilton padėjo pa
matus del Republikonu Parti
jos. Jiedu vienas kito neap-'Policijantai suėmė szita drai-Į fUVoje. Parapijos 
kente, bet gerbe ir invertino veri ir laiko ji kol policijantai; papilde programėlė 
vienas kito gabumus.

Po Jurgio Vaszingtono prie
žiūra, szitie mokinti ir intakin- 
gi vyrai, viens kito neapkęsda
mi, labai gera darba atliko ir 
padėjo pamatus Amerikos val
džiai ir tarybai.

Jeigu ne Jurgis Vaszingto
nas, tas Didysis Tarpininkas, 
szitiedu vyrai, per savo viens 
kitam neapykanta, butu gale j e 
visa kraszta suskaldyti ir

kara buvo per puse perpjauti. 
Apie tūkstantis žmonių važia
vo tuose dvejuose traukiniuose 
ir tik beveik per stebuklą dau
giau nebuvo užmusztu ir su
žeistu.

RAZBAININKAI

RA PRIE KRIESLO

ir su Lewisu ir valdžia.
Dar ir kitas pavyzdys ežia 

tinka: Kai kartais vienas vai
kas prasikalsta mokykloje, vi
si kiti mokiniai turi nukenteti. 
Czia vienas vadas, mainieriu 
bosas prasikalsta, ir visi kiti 
darbininkai nukentės.

Pirkie U. S. Bonus
i

phijoje. Jis darbavosi ir 
Amerikos Konsulate, in La- 
baule, Prancūzijoje, 1939 me
tuose. Kai antras pasaulinis 
karas prasidėjo, jis su savo
žmona ir dvejais vaikais buvo riaus Saurio labai gražiai su- 
Szveicarijoje. Jis buvo pa- dainavo kelias skambias Lie- 
kviestas in Francuzija padėti tuviszkas daineles. Szv. Vin- 
Amerikiecziams iszvažiuoti cento parapijos žmones gali 
pirm negu Yokiecziai ta krasz- tikrai pasigirti ir pasididžiuo
ta užėmė. ii savo Choru. Klebonas, Kun.

Mykolas Daumantas atidarė 
i programėlė su trumpa kalba ir 
perskaitė pasiryžimus, rezo
liucijas, i

i Amerikos Prezidentui, ir Sek- 
j ’ ' ■ • ‘ ■ 4- •

retorini, ir valstijos Guberna
toriui. Žmonių buvo susirinkę 

i apie trys szimtai.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

G RABORTUS 
Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kurios bus pasiims tos i me .vėliau I

trisdeszimts metu amžiaus. Kai 
Daktaras Levine juos insileido 
in savo ofisą, jie iszsitrauke 
revolverius, pririszo Daktaru 
prie krėslo ir ji apvogė. Iszei- 
dami, jie Daktarui pasakė: 
“Sudie, Daktare, pasimatysi-

Viena moteriszke už keliu 
minueziu atėjo pas ta> daktara, 
rado ji prie to krieslo pririszta. 
Ji atriszo ji ir paleido.

— Moterei labai galva 
skauda, kada doleris kiszeniu- 
je skamba; tur koki reikalą isz- 
rasti, idant ta doleri iszleisti. jo galva.

i v '

— Iszmintingas dirba su 
rankomis ir su galva, o kvai
liui apie tai sakyt ta neapima

L _


