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Rusai Prigauna Vokieczius
Isz Amerikos
Czigonu Ka

raliene Mirė

Laikraszcziams
Mažiau P opieros

Czigonai Sukilo Priesz
Daktara

PHILADELPHIA, PA. — 
Mary George, trijus szimtu 
svaru ‘ ‘ Czigonu Karaliene ’ ’ 
pasimirė Seredos vakara, apie 
deszimta valanda. Jos vyras, 
Karalius Eli George ir keletą) 
deszimta jo pasekėju šukele 
baisu lermaligonbutoje kai jie 
dažinojo kad ju karaliene pasi
mirė. Jie užpuolė ant slaugiu, 
ir kitu darbininku ir reikalavo 
kad jie nori nustverti ta dakta
ra kuris j u karalienei dare ope
racija.

Policija buvo paszaukta nu- 
malszinti tuos ezigonus Stetson 
ligonbutoje, 1745 North 4-th 
ulyczios. Kai policija pribuvo 
ir visus numalszino ar iszvai- 
ke, visi czigonai susirinko lau
ke ir pradėjo giedoti savo seno- 
yiszkas raudas.

Daktaras Joseph O. Keezel, 
nuo Spruce ulyczios netoli 
Penkioliktos uly., sake kad 
Czikonu Karaliene pasimirė 
pirm negu operacija buvo už
baigta. Jis draudė Karaliene 
neiti ant tos operacijos ir pa- 
aiszkino kad bus pavojinga, 
bet ji užsispyrė eiti ir gana.

Kai jos vyras . Karalius Eli 
George dažinojo kad jo žmona 
pasimirė jis norėjo per langa 
iszszokti ir pats užsimuszti, bet 
kiti czigonai ji sulaikė.

Mirusi Karaliene gyveno ant 
143 North Ninth ulyczios, ji ne-

NEW YORK, N. Y., — 
Cranston Williams, Amerikos 
Laikraszcziu Iszleideju pirmi
ninkas pataria visiems redak
toriams perspėti savo skaityto
jus kad. beveik visiems laik
raszcziams pritruks popieros 
ir redakcijos bus priverstos su
mažinti savo laikraszczius ar 
gal visai apleisti kelis nume
rius.

Jis pataria visiems redakto
riams ir redakcijoms taupinti 
kiek tik gali popiera, nes bus 
d.a sunkiau dabar gauti. Jis pa- 
aiszkina kad, nors randasi ga
na popieros Kanadoje, bet 
mums trūksta freit-kariu ir 
sunk-vežimu ta popiera parga
benti in Amerika. Visi trauki
niai Kanadoje yra dabar val-

Mirsztanczio Kareivio
Praszymas

džios suimti vežti maista in 
i uostus del iszsiuntimo in Eu- 
■ ropa.

Daug mažesniu laikraszcziu 
jau dabar nustojo eje, kitos re
dakcijos jau yra priverstos ap- 

| leisti kelis numerius in sanvai- 
I te ar in menesi. Mažesniems 
laikraszcziams gyva beda, nes 
didesni laikraszcziai užgriebia' 
dauguma popieros; kitos kom
panijos iszperka fabrikus, net 
ir girias kad ne t 
bet kad ir medžiai butu joms

kiek popieros mažesni laik
raszcziai, ju redaktoriai turi 
du sykiu ar tris sykius bran
giau mokėti negu ‘dideliu laik-1 
raszoziu kompanijos.

I
. I

visiems sanvininkams pakelti 
randas nors deszimtu nuoszim-Į 
ežiu. Szita byla buvo jau su
rengta ir beveik pasiraszyta,' 
bet Demokratu Partijos vadai' 
pamate kad toks instatym'as| 
nebus Partijai in sveikata per 

1 rinkimus. Už tai mes mateme 
tokius makamolius Washing
tone, kai visi užsigynė ir visi 
buvo nekalti, ir niekas nežino
jo kas ta instatyma invede ir 
kas sustatė. Prezidentas Tru
manas ląbai greitai ta inneszi- 

i ma iszmete ir užsigynė kad jis 
i nieko bendra su juo neturi ir 
i neturėjo.
j Nuo dabar iki po rinkimu 

ra.uiiis.uB, nei,. meg ggjįjjjg nesitikėti kad Kon- 
tik fabrikai,' „ .. x ,’ į gresas ar Prezidentas ka gero

I ai naujo padarys ar inves, nes 
Demokratai ir Republikonai 
dabar jau pamirszo Amerikie- 

i ežius ir Amerika, ir tik Demo
kratais ar Republikonais rūpi
nasi.

už buszeli. Musu valdžia tik 
svetimtaueziams parduoda 
musu bulves už penktuką, o sa
vo piliecziams nei vieno ropu
tes už tiek neparduoda. Tik tie į

STRAINS

ŽYDAI BE
TĖVYNĖS IR 

KANTRYBES
Bernard Baruch Sako Rusija 
Nori Pasivogti Musu Sprogs- 
tanezia tAtom9 Bomba; Ame

rikos ir Anglijos Kareiviai 
Suaresztavo Daug Nacziu 

Oficieriu Vokietijoje
BERLYNAS. — Vokiecziai ir Vokie-

FRANCUŽIJOJEežiu szeimynos nusiskundžia, kad Sovietai

PARYŽIUS,
_ _ ! Penki milijoną

gali szitas roputes taip pigiai iszeJ° ant smalki
pirktis, kurie siunezia jas in'd^a> parodyti valdžiai kad jie

juos prigauna, suvedžioja, apsuka ir paskuiL4NCIJA.—
^dartiiiinku iit .Rusija i kaipo vergus iszgabena. 
priesz vai-

Rusijos agentai ateina pas Vokieczius ir pa
užsieni, in svetimus krasztus. yra prieszingi inst atymui kuris ^Įausja: Ąr jįe norį tfarba HI toki 31' toki fabri- 

Musu ūkininkai taip turi vis- suszaldo visu darbininku ai- ______ x
įgas, nepavelka niekam algas ka, kuris randasi ten pat mieste? Kai Vokie

cziai sutinka in darba eiti, tie Rusijos agentai 
sjubutu? TikTvetimtZiinvede ta statymą kad kaip papraszo kad darbininkas pasiraszytu kad jis 
i gali ežia gera garbina' ta fabriką eis dirbti. Kai visi Vokiecziai

ka sutvarkė kad mes ežia vis (- 
turime brangiai už daržoves ar pakelti, 
bulves mokėti, nepaisant kiekį Premiero Ramadier Taryba 
daug j u 1 
ežiai 
gauti. O jeigu svetimi krasztai ginimu nes Francuzijoje dabar ■ 
tu ropueziu nepirks, tai valdžia) algos kyla ir tuo paežiu sykiu darbininkai pasiraszo, kad jie in ta fabriką 
tas bulves kiaulėms suszers ar 
ant “dumpo” iszmes, bet 
mums nei vienu < 
neparduos.

viskas tiek pat pabrangsta.
Darbininkai isz visokiu fab- dirbs, tada Sovietai visa ta fabriką iszgabena

James W. Richardson, pen
kiolikos metu amžiaus vaikas 
isz Ironton, Ohio gavo darba 

J Kongrese kaipo pasiuntinys ir 
J natarnautoias. už tai kad. io tė

XQUXXXVM, MVU - ------- -- --------- ---------------- ----

centu pigiau riku ir ofisu sustraikavo; auto iszkrailStO IU Rusija 3T Sibirą ir VISUS VokieCZlU 
busai sustojo, traukiniai pasi
liko stotyje, valdžios darbinin
kai paliko savo ofisus, net ir 

i policijantai sustraikavo. Mo-

kurie pasirasze dirbti priverezia tenai važiuoti.
Sovietams labai reikalinga gauti kuo dau-PREZIDENTO

RINKIMAI kytojai apleido savo mokyklas giausia darininku isz Vokietijos, nes Rusijos 
it* -mnlriniiic • mnlzinioi oin emi t f • • 1 • i . . i* H Mturėjo savo vaiku, bet augino patarnautojas, už tai kad jo te-j

v as, mirdamas ant karo lauko ( --------- -—., I j* L •
prasze kad jo vaikas gautu ta Prezidentas Trumanas su savo dirbo, raszytojai ir laikraszti-^Se dirbti.

i darba Kongrese. Kongresmo- draugais ir patarėjais tyczia ninkai neraszo ir dabar neeina 
j nas T. A. Jenkins, Republiko- nieko dabar nedaro apie tokius nei vienas laikrasztis Paryžiu- 
nas isz Ohio pasirūpino kad to 
kareivio paskutinis praszymas 
butu iszpildytas ir gavo jo vai
kui ta darba.

vas, mirdamas ant karo lauko 
prasze kad jo vaikas gautu ta

kelis sulyg czigonu paproeziu. 
Dabar visi szitos karalystes 
czigonai pargrysz isz savo ke
lionių ir besibastymu ir per 
penkias sanvaites apraudos sa
vo karalienes pasimirima. Ka
raliene bus paszarvuota savo 
karaliszkuose rūbuose; czigo-
nai neneszios savo spalvotu ru- 
bu, moterys ir merginos padės 
in szali savo karolius, žiedus ir 
yisus papuoszalus ir gedulio 
drabužiais apsirengs ir eis prie 
karalienes grabo, kur visi czi
gonai inmes auksinius pinigus 
karalienei ant keliones skersai 
ta upe, kuria visi czigonai turi 
perplaukti in ana gyvenimą.

BULVES PENKTU
KAS UŽ BUSZELI

penktuką. Musu ūkininkai tiek 
daug bulviu sziais metais pri
statė, kad valdžia nežino ka su 
jomis daryti.

Szitos bulves kasztavo val
džiai $2.20 už szimta svaru, bet 
dabar galima jas nusipirkti už1 
penktuką, nes dabar valdžia 
turi daugiau negu 95,000,000 
buszeliu ir nežino kur dėti. Bet 
‘ ‘ Saules ’ ’ redakcij a skubinasi 

j greitai visoms kūmutėms

ir mokinius; mokiniai ėjo> sau ^arbininkai nemoka, nesugeba tuose fabrikuo- 
namo. Paszto darbininkai ne-! ’ °

.. .. jau ^eĮjs ^įdėlius fabrikus kuriuos
Sovietai buvo iszsigabene in Rusija, sugražino

11JUA.U UdiUcll lieU-ČM. U dJJlU IVAlUa . .vunu CJ 7 '

klausimus kaip pragyvenimo je. Telefono ir telegrafo darbi- atgal Vokiecziams, nes tie fabrikai be darbinin- 
branguma arba randu pakeli-' ninkai sustraikavo. Visi szitie' 
ma, nes jie visi laukia kad visi darbininkai sustraikavo ketu- 
tie klausimai patys savaime rias valandas parodyti valdžiai 
iszsirisz ir viskas bus gerai. Į savo nepasitenkinimą. JERUZOLIMAS.

Visi Demokratai dabar ne " 
nori nei

WASHINGTON, D. C. —

savo nepasitenkinimą.
Bet nieko gero isz szittf strai-

ku Vokiecziu niekam neverti Rusijoje.

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valždia per Agrono-

mamytems pasakyti kad 
bulves ne joms.

Susimildamos, neeikite

ir 
tos

“Viduržemiu Juros
nori nei pirszto pakelti, bijosi ku nebuvo; valdžia nenusilei- jaU dabar pilUOS 131VU, plauKiaUCZlU ISZ EuropOS 
investi per daug nauju insta-' do. Premieras Ramadier su sa- $Zyenta Žeme. Ir daugiau tenai plauks, V3- 
t.ymu kad žmones ant ju neuž- vo nauja Taryba visiems aisz- vt , . .
pyktų ir paskui per rinkimus; kiai pasakė, kad kitaip ir ne- Z1UOS ir begS jeigll aplinkybes UCpagereS EUTO- 
neatsimintu. Demokratai nori gali būti, kad Prancūzai dabar pOje<” Szitaip praOaSZauja Rabinas Bamuett 

j kad Republikonai su savo Se- turi pakenteti ir apsiprasti,ir 1 J r 1 J
natų ir
tymais dabar rūpintųsi, Re-Į nori kad ju krasztas galėtu szi- 
publikonai isz savo puses sako to pavojaus iszvengti, o jeigu 

. kad Demokratai turi Prezider^ ne, tai visi Francuzijos pinigai 
ta tai jie gali instatymus inves- tuoj aus bus niekam neverti!

Laikraszcziu nebus da per

in

Jis sako, kad visi szitie Žydai 
isz baimes ir isz nevilties gau
na baisia drąsą ir dabar pasi
rengė kad ir pražūti, bet bėgti, 
trauktis isz Europos.

Jis salto Lenkijoje Žydai ne
persekiojami už tai kad tenai 
jau Žydu kaip ir neliko; Cze- 
koslovakijoje Žydai jauezia 
kad visi žmones j u neapken
ezia. Rabinas Brickner sako 
kad dabar Europoje iszrodo 
kad Hitleris isz tikro kara lai
mėjo, nes dabar visi kiti krasz- 
tai daro ta ka Hitleris norėjo 
padaryti: Žydus isznaikinti.

Žydams, kaip ir mums, Lie- 
tuvams dabar rupi kas bus kai 
UNRRA paszelpa užsibaigs. 
Rabinas Brickner nusiskun
džia kad Žydai dabar neturi 
organizacijos kuri ta paszelpos 
darba vestu toliau. Jis sako 
kad ne tik Žydai, bet ir visu ki
tu tautu žmones, benamiai da
bar jau ima nerimauti ir reika
lauti kad jiems butu aiszkiai 
pasakyta kokia ateitis j u lau
kia ir koks bus j u likimas.

DOLERIS IR RUBLIS

ISZ RUSIJOS. — ‘Nors So
vietai neapkenezia Amerikie- 
cziu ir niekina musu valdžia ir 
musu nusistatymus, bet labai 
gerbia ir invertina Amerikos 
dolerius. Amerikos doleris yra 
labai augsztai statomas ir tik
rai in vertinamas Rusijoje. 
‘ ‘ Black Marketas ’ ’ arba ‘ ‘ Juo-

(Tasa Ant 4 Puslapio) \
Kongresu visais insta-Į valdžios paklausyti, jeigu jie R. Brickner isz Cleveland, Ohio, kuris ka tik su- 
Hahav Pa ' nori kad iu kra.sztas ffaletu szi-' v • i i* tagryzo isz ilgos keliones po Europa.

Jis sako kad bus baisus suki
limas ne tik Europoje, bet ir 
Palestinoje, jeigu da ilgiau vi
si tie žmones taip baisiai ken
tės.

Rabinas Brickner yra pirmi
ninkas komiteto kurisveda va
ju surinkti $170,000,000 bena
miams Žydams Europoje. Jis

ti.
Prezidento rinkimai jau ar- kelias sanvaites nes darbiniu-J 

tinasi ir abi partijos jau ren- kai redakcijose reikalauja dvi- 
giasi pirsztis žmonėms, rinkti deszimts-penkis centus ant do-Į

unijos Administracija, paskel- sztora ar buezerne ir nesakyki- balsus, (votus) ir nori su visais lerio daugiau algos ir sako kad 
bia kad dabar galima visa te kad matete “Saulėje” J™'4 — T‘—-J—*■-- ------i-1---------------- - ------- j__v—
užimta svaru bulviu pirktis už bulves kasztuoja tik penktukas n as isz tikro norėjo pavėlinti kol negaus daugiau
bia kad dabar galima visa

J “y » v V LAW j XX liuli Vi. » Xu W UV U.QALVU. LVlgVU XX

te kad matete “Saulėje” kad(buti geru. Prezidentas Trumą-1 jie tol negrysz in savo darbus,'
i mokėti. Į

sako kad daugiau negu puse 
milijono Žydu vargsta Vokie
tijoje, Austrijoje ir Italijoje, ir 
beveik visi nori ir reikalauja 
važiuoti in Palestina. Penki 
szimta tukstancziu Žydu ran
dasi Rumunijoje; jie diena in 
diena laukia ir bijosi kad So
vietai ir ežia juos neužkluptu.

Ka raszo p. Kazimieras Mar
tinaitis, isz Grand Rapids, 
Mich.

Prisiuneziu j ūmi mokesti 
ant viso meto už laikraszti 
“Saule.” Mes labai mylime 
skaityti “Saule” ba yra viso
kiu pasiskaitymu ir, pasakų. Su 
gerais velinimais visiems.



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Mainieriu unija dabar nesu
tinka užvesti jokias derybas 
pirm negu Teismas paskelbs 
savo nusprendimą apie Lewiso 
prasiszokima.

Unijos Draugas
Valdžia sako ir prižada kad 

pragyvenimas, nors del maisto, 
biski atpigs sziais metais. Me
sa vis feus branlgi, gal atpigs ki
ta meta. Visztos ir kiausziniai 
atpigs szia vasara, visokia žu
vis jau dabar pigesne, kalva ir 
arbata jau atpįnga, kitoki val
giai atpigs vėliau in metus ar 
jau dalbar pigesni. Visoki dra
bužiai bus pigesni, nes dalbar 
jau daugiau audeklo galima 
gauti.

Musu vaiku mokslas mokyk
lose yra labai prastas už tai 
kad prastesnes yra mokytoju 
algos. Kai algos mokytoju yra 
prastos, tai tik prasti mokyto
jai mokina; prasti mokytojai 
duoda musu vaikams prasta 
mokslą; prastas mokslas vai
kams duos mums prastus mo
kinius, prastus studentus ir 
prastai mokintus žmones. Mu
su mokyklos sziandien mums 
garbes nea'tnesza.

Bet kiti daigiai, kaip tai 
skalbiamos maszinos, refrige- 
ratoriai ir panasziai da laibiau 
pabrangs, nors jau bus galima 
lengviau ju ra|8ti ir pirktis.

Kompanijos, kurios daro ra
dijus rengiasi geresnius pada
ryti ir iszleisti ant pardavimo 
apie'Liepos (July) menesi. Tie 
radijai, kurie yra dabar taip 
brangiai parduodami yra toki 
patys, kuriuos mes pirkome ke
turi ar penki metai atgal. Jie 
yra biski pagražinti ir padai
linti, bet juose nėra nieko nau
jo ar geresnio negu buvo penki 
metai atgal. Tai savo skaityto
jams patariame kelis menesius 
palaukti ir paskui sau tikrai 
gera ir nauja radija nusipirkti.

Nežiūrint ka tenai valdžios 
žmones daro ar sako Washing
tone, randos labiau pabrangs, 
ir valdžia pavėlins tas randas 
pabranginti, už tai kad nėra 

jgana nauju namu, ir kad užlai
kyti senus namus sziandien la
bai daug kasztuoja.

• i * . Ši'------—i::--------
Naujas automobilius vis bus 

sunku pirktis szįąis' metais. 
Ims du. ar tris metus pirm negu 
visi galėsimo sau nusipirkti 
nauja automobiliu. Brangesnis 
automobilius,' kuris kasztuoja 
daugiau negu du tukstanczius 
bus lengviau gauti ir nusipirk
ti. Bet dabar ir mažas ir taip 
sakant pigus automobilius bai
siai brangiai kasztuoja. Auto
mobilius kuris pirmiau kaszta- 
vo mažiau tukstanczio doleriu 
dabar jau pusantro tukstanczio 
kasztuoja.

New Albany mieste, Indiana 
Valstijoje moteriszke Mrs. Gol
die Sutton buvo patraukta in 
teismą už savo vyro nužudymą. 
Ji pasiaiszkino kad ji savo vy
ra nudėjo, už tai, kad jis:

1— Nustūmė ja nuo augszto 
kranto ir jai sprandą nusuko,

2— Užsilipo ant jos sprando 
ir ja sumindžiojo,

3— Užpylė ant jos aliejaus ir 
gazolino ir ja uždege,

4— Su britya jai kakla pra- 
pjovė,

5— Verdan ežiais taukai ja 
apsvilino,

6— Iszstume ja per Įauga,
7— Nusvilino jai plaukus 

nuo galvos, szaudamas in ja 
isz karabino.

Sudno teismas ja iszteisino 
ir pareiszke kad jos vyras bu
vo vertas mirties ir ji likosi ne
kalta.

Kai Fordo kompanija atpi
gino savo Fordukus, tai Auto
mobiliu Darbininku Unijos 
prezidentas, Walter P. Reut
her pastebėjo: “Czia tik geras 
pasigarsihimas ir keli doleriu- 
kai apdumti žmonėms akis. 
Szitas atpiginimas nieko ne- 
reiszkia dlarbininkams ar ju ki- 
szeniams ar pilvams, nes dar
bininkai tu Fordhku negali 
valgyti.”

PHILADELPHIA, PA. — I siraipsnius savo laikraszcziuo- 
Žmogaus nedėkingumas suda-j se pyszkino parodydamas kaip 
ro seniausia ir skaudžiausia yra gera ir patartina turėti ge- 
pasaka visame gyvenime. Vai-, ras unijas redakcijose, 
kas palieka, apleidžia savo tė
velius, draugas draulga iszdųo-j lio kelione su unija užsibaigė, 
da, szuva inkanda tam kuris 
jam esti duoda, ir dabar darbi
ninku unijos szoka priesz tuos 
kurie toms unijoms gyvasti cla
ve.

Redaktorius J. David Stern, 
buvo pirmutinis redaktorius ir J 
laikraszczio savininkas ne tik 
pripažinti, bet ir priimti laik
rasztininku unija in, savo re
dakcija. 1933 metais redakto
rius Stern vieszai pasakė: 
“Asz stoju už laikrasztininku 
unija.” 1934 metais jis pasira- 
sze kontrąkta su ta laikraszti- 
i'inku unija ir pripažino tos 
unijos reikalavimus kad jokia 
kitokią unija neįgali czia inlys- 
ti.. Redaktorių ir laikraszcziu 
sanvininku organizacija per
spėjo redaktorių Stern, ir jam 
sąke kad jis klaida daro užsi- 
dedamas su tokia unija. Re
daktorius Stern -turėjo pasi
traukti isz tos redaktorių or
ganizacijos už tai kad jis per 
daug dirbo su unija. Jis ne tik 
savo Pihladelphijos laikraszti 
“Philadelphia Record,” bet ir 
“Courier Post” 'Camdene, ir 
“New York Post” New York 
mieste pavedę po unijos tvar
ka.

Redaktorius Stern su visais 
tos unijos pareikalavimais ne 
tik sutiko, bet net ju mitinguo
se dalyvavo ir uąijos reikalais 
lupinosi ir prakalbas sake, ir

Ana sanvaite medaus menu-

Maldų Vainikęlis- -4^

kuri net per dvylika metu taip 
gražiai ir sklandžiai ėjo. Visi 
laikrąsztininkai, redaktoriai ir 
laikraszcziu skaitytojai nuste
bo, negalėjo 'tikėti, nesuprato 
kas ežia atsitiko!

Ta unija, kuria redaktorius 
Stern padėjo sutverti ir kuria 
jis palaike, kai kitos redakci
jos visai neinsileido, sustreika
vo priesz Stern Lapkriczio 
(November) septinta. Straikos 
nuo tos dienos, ligi anos san
vaites tęsęsi iki visi nustebo ir 
pati unija iszsigando, kai tik 
sykiu įszgirdo kad redaktorius 
Stern visa savo bizni pardavė 
ir tai unijai szpyga parode. Jis 
visus tris savo laikraszczius ir 
radijo stoti WCAU pardavė 
vietiniui laikraszcziui ‘ feBulle- 
tin” už deszimts milijonu do
leriu.

580 laikrasztininku ir 1,000 
redakcijos darbininku kurie, 
kaip tas szuva savo geradariui 
in ranka kando, nustebo, jiems 
liet 'blusos numirė. Jis bestrai- 
kuodami iszsistraikavo save 
isz darbo. Jie dabar be streiku 
ir be darbo, ir kito darbo grei
tai negaus, nes redaktorius to 
laikraszczio “Bulletin” sta
cziai pasakė kad tiems darbi
ninkams nėra ię nebus darbo jo 
redakcijoje.

Ir be veik nie 
nesitikėjo ka 1 
Sierą, taip gre

: Knygele

BST Knygele, Dabar $1.00 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

I
ras nežinojo ir 

redaktorius 
tai tai unijai 
Rrc-zinlS. MoL’r 
kurie nestrai- 
pęr streikas ir 
nieko nežinojo 

redaktoriaus ir

Automobiliai turės atpigti, 
nepaisant ka kompanijos sako. 
Kai Fordo kompanija atpigino 
savo Forduka, tai ir kitos kom
panijos turės savo automobi
lius Atpiginti. Bet ne taip grei
tai. '■-4- , -

Suį cukrum nebus beda. Yra 
vilties kad sziais metais mes 
gausime daugiau cukraus.

Unijos dalbai’ susirūpino su 
radijo bizniu ir perka radijo 
stotis skleisti savo pagarsini
mus ir savo propaganda.

Dabar jau tiek daulg tu radi
jo stocziu priviso, kad stacziai 
negalima pasirinkti programa 
ir rajniai sau klausytis per ra
dijo, ;nps viena stotis kita nu
stelbia, ar užmusza. Geras radi
jo sziandien niekam nevertas 
nes jjs.pagauna per daug tu ra
dijo, stocziu ir viską sumaiszo 
taip kad negalima gerai nei 
vienos programos gauti. Val- 
džai kętina insikiszti ir daug 
radijo stocziu uždaryti ir isz- 
kasavoti. > i i i jfjĮ

James T. Mooney, Willys- 
Overland automobiliu kompa
nijos prezidentas sako: “1947 
metai gali būti geri, pasekmin
gi ir laimingi visiems jeigu mes 
nesirūpinsime, nebumbesime, 
viens kita nekajtinsime, ne- 
straikuosime ir visi in savo 
darbus stosime.”

! New York mieste, kur Kinie
cziai gyvena, in asztuonis 
skvierųs arba blokus, gyvena 
18,000 žmonių, kuriu tarpe ran
dasi apie 1,600 jaunu vaiku. 
Visas treczdalis szitu gyvento
ju yra Kiniecziai. Pernai per 
visa meta czia buvo tik ketu
riolika vaiku suaresztuota už 
prasižengimus. Isz szitu ketu
riolika vaiku buvo tik. vienas 
Kinietis. Policijantąi paaisz- 
kina kodėl taip mažai Kinie- 
cziu vaiku papuola in policijos 
rankas ; jie sako kad Kiniecziai 
savo vaikus nuo pat maižens 
iszmokina kaip reikia gerbti, 
klausyti ir mylėti savo tėvus. 
Mes isz Kiniecziu daug ko ga
lime pasimokinti apie savo vai
kus ir kaip szeimynoje tvarka 
palaikyti. Kinietis savo szei- 
įnynai niekados sarmatos ne
padarys, už tai kad jis savo tė
vus gerbia ir myli. To negali
me pasakyti apie iszeivijos 
Lietuviu .szeimynas sziandien.

.....i "T"-1"" 1 , ........... ■

CV* Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint »u prenumerata ui 
Įsikrauti “Saule** kurie apie tai ui* 
miražo ir praize idant nesulaikyti I 
UikraazcMO. PASKUBINKITE J J J Į

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas.
Pataikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetinei,.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles I 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Miežiu.
Misziu Maldos.
Psalme 4S. '
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijų. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka 
Paikiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda
Malda prie Vieszpaties Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Maldą Szv. Bernardo prie Szv, 

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litaniją prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Szt. Tamosziatu.

Saule, Mahanoy City, Pa.
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tie danbininkiai 
kavo, bet dirbo 
laikraszti leido 
apie szita savo 
boso bizni.

Szito laikraszfczio darbinin
kai ir laikrąsztininkai kurie 
vis buvo savo redaktoriui isz- 
tikimi, tik tada dažinojo apie 
ju laikraszczio pąrdąvimą, ka
da žurnalo “Newsweek” re
daktorius patelefonavo pasi
klausti ar teisybe kad ju laik- 
rasztis yna;parduotas.

Kai ‘‘Philadelphia Record” 
užsidarė savo redakcija, dau
giau negu 3,000,000 skaitytoju 
pasigedo labai gero laikrasz
czio. Ir vargiai szitas laikrasz- 
tis kada nors bus atgaivintas 
ar iszleistas. Redaktorius 
Stern buvo vienas isz tu seno
vės redaktorių kuris nepaisė 
nei politikos nei biznio nei pi
nigu, bet rasze kaip jis mate iri 
suprato, rasze ne kokiems 
mokslincziams, bet papras
tiems žmonėms. Jo laikrląlsztis 
buvo vienas isz teisingiausiu ir 
geriausiu visoje Amerikoje!

Visi, kurie pąŽŲista laikrasz
czio, amatą ar kurie pialžinsta 
redaktorių Stern jau seniai ži
nojo kaip jis jautiesi ir su ko
kiu susikrimtimu ir nusivyli
mu jis. žiurėjo iii tas straikas 
priesz ji ir jo laikraszczius, bet 
nei vięnas isz jo< artimiausiu 
draugu nei sapne nesusapnavo 
kad Ponas Stėrn ka panaiszaus 
padarys. Jis kelis sykius savo 
dra.ugąms nusiskundė kad jam 
skaudu ir liūdna kad unija taip 
jam atsimoką ir prisipažino 
kad jis jokiu bądu negali sutik
ti su. unijos reikalavimais, bet 
jis niekam nei,'žodžio neprasi
tarė, kad jis ketina viską par
duoti. Jam skaudžiausia smu

gis buyo kai ta laikrasztinin- 
ku unija 'pasirinko ji kaipo pir
mutini priesz ir isz reikalavo to 
ko nei vienas laikrasztininlcas 
niekur negauna. Unija pradėjo 
skelbti kad yra tokiu darbinin
ku kurie gauna tik dvideszimts 
penkis dolerius ant sanvaites. 
Redaktorius Stern parode kad 
tokiu, laikrasztininku pas ji vi
sai nėra, bet kad keli vaikai, 
kurie po mokyklos tenai pade
da gauna tiek.

Redaktoriui Stern taipgi 
skaudu buvo kad ta unija ku
riai jis tiek daulg gero vėlino 
pasirinko ji kaipo pirmutini 
priesza, nors jis ne tik nema
žiau kaip visi kiti liaikraszcziai 
mokėjo savo darbininkams bet 
ir daugiau. Jeigu kuris redak
torius pakele savo laikraszti- 
ninkams algas, tai redaktorius 
Stern, be jokiu ginczu ar strei
ku, tuo paežiu sykiu ir slavo 
laikrasztininkams pakele al
gas.

Laikrasztininku unija nuta
rė pareikalauti kad visos re
dakcijos jiems mokėtu po szim- 
ta doleriu ant sanvaites, ir pra
dėjo savo streikas su savo ge
riausiu draugu ir užtarėju, re
daktoriumi Stern. Nors tame 
paęziame mieste du kiti laik- 
rasz'cziąi mokėjo savo laikrasz
tininkams daug mažiau negu 
redaktorius Stern.

Per streikas buvo susirinki
mai ir pasitarimai. Isz pra
džios pats redaktorius Stern 
tuose susirinkimuose dalyvavo 
ir tarėsi su unijos vadais, feet 
paskui jis jau turėjo pasitrauk
ti, nes tie unijos vadai pradėjo 
ji visokiais žodžiais pravar
džiuoti ir ant jo užpuldinėti. 
Vėliau unija, nusileido iki asz- 
tuoąias deszimts asztuoniu do- 

. lci;.įu ant sąnvaifįes. Redakto
rius Stern sutiko pakelti algas 
nuo $68 iki $75 ant sanvaites. 

, Bet unija nesutiko, nors tos 
. unijos darbininkai nei tiek ne

Skaitykite ‘ Saule”

1STORIJE aple Ore«ori”* 
------------ - — Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: S5< ::
Saule Publishing Co., 

MAHANOY CITY, PA.

gavo ir negauna kitose redak 
c' jose!

Redaktorius Stern su savo , 
laikraszcziais gera bizni daro, 
nežiūrint kad jis savo darbi- 
ninkams mokėjo geresnes ir di
desnes algas už visus kitus, 
jam pelno bučiavo apie $2'50,- 
000 in metus. “Bet ji^ viską 
mete, nusispjovė ir visa savo 
redakcija, laikraszczius ir biz
ni pardavė.” Dabar unija gali 
sau sveika streikuoti.

- Redaktorius Stern mažai ka 
sake ir mažiau aiszkinosi, feet 
tie kurie apie tokius dalykus 
žino, mato kad czia Komunistu 
darbas. Jau keli metai kaip re
daktorius Stern savo laikrasz- 
cziuose neduoda Komunistams 
ramybes, jis prie kiekvienos 
progos parodydavo Komunistu 
niekszystes. (f szita laikraszti
ninku ulniją yra perdem, sker
sai ir izsilgai Komunistu dabar 
valdoma ir vedama. Visi kiti 
laikrtaszcziai apgailestauja to
kio gero laikraszczio sustabdy
mą. Laikrasztis New York 
Times raszo kiad szitas liūdnas 
ir nelemtas atsitikimas yra vi
siems laikirąszpzįams ir laik- 
raszcziu skaitytojams perspė
jimas kiek pavojiaus mums gre
sia isz uniju, kurios patenka in 
nesanžaningu žmonių raukus.

Milton Murray, tos unijos 
. prezidentas tuojaus szoko pasi- 
. aiszkinti ir pasiteisinti, saky- 
L damas kad tik trys ar penki 
, Komunistai randasi toje unijo 
; je, bet jis nepasako kokias vie- 
. tas tie keli Komunistai užimą.
, Dabar visi tie laikrasztinin- 
. kai ir darbininkai kurie taip 

drąsiai streikavo ir garsiai rei
kalavo nebutu dalyku, gali sau

. streikuoti. Laikreszczio “Bul
letin” kuris visa redaktoriaus

, Stern bizni iszpirko, sako kiad 
“jis samdys tik tuos darbinin- 

. bus kurie per streikas dirbo ir 
nestraikavo. ’ ’ O visi tie kurie 
streikavo dabar vargiai kur 
ras sau darbą, nes kiekvienas 
redaktorius tokiu darbininku 
bijosis, kurie priesz savo gera
dari taip sukilo, kad ji visai isz

1 biznio iszvare.
“Kas szitas streikas laimė

jo ? Sanvinirikas ir redaktorius 
isz biznio iszejo, darbininkai 
darbo neteko ir skaitytojai ge
ro laikraszczio pasigedo.”

Ant Gavėnios

-t-
Graudus verksmai arba pasi- 

budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V 
Jėzaus Kristaus lOęC Laiszlkas 

[ arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku 
Seraphiszkas officium 10^. No
vena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei 10^. Is
torija apie Amžina Žydą, jo ke
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu, Kristų 20^. Maldų Vaini
kėlis knygute $1.00.
SAULE PUBLISHING CO.

Mahanoy City, Pa-
____________

L. TRASKAUSKAS

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET, 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

:: JUOKAI ::
M-*******************)!-**** 4-

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Teisybe

Pati — Kur asz turėjau 
galva, kada nutariau su ta
vim pacziuotis?

Vyras — Ant mano peties, 
szirdžiuk, ant mano peties.!

Vis Negerai

Vagis kalba in save —Per
kūnai žino kaip ant svieto 
gyventi. Kaip nevagiu, tai 
mane kisza in kalėjimą, jog 
be darbo vaikio j uosiu, ir 
kaip atidarau su vitriku ko
kia spyna nuo duriu, tai vėl 
kisza in kalėjimą.

Pasakykite mano žmoąys, 
kaip dabar gyventi ant svie
to?

Geras Patarimas

Du draugai susitiko mies
te, ir vienas in kita kalba:

Maikas — Klausyk Dži- 
mai, asz turiu szuni serganti 
ant parku. Juk ir tavo turėjo 
parkus. Ka tu jam davei?

Džimas — U-gi terputyno. 
Gud-Bai!

In dvi sanvaites po tam 
abudu vela susitiko mieste ir 
vėl prasidėjo kalba.

Maikas — Klausyk Dzi- 
mai, asz savo szuniuį davau 
terputyno, bet man pastipo!

Dzimas — Szur Maik! Ir 
mano pastipo!

Tarp Dvieju Mergeliu

Katre — Ar tu daug turi 
jaunikiu Stasele?

Stasele — Negaliu pasa
kyti, ba žinia kožna myliu!

Katre — O ar tave dauge
lis myli?

Stasele — Ka ant to paiset, 
bile asz myliu!

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15^ ::
Saule Publishing Co.,,
Mahanoy City, Pa.
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Susimildami, jeigu iszkeliąo- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunczia savo 
vardą ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la- 
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir greicziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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£2** ' ai,' * -4-9 pažiurėjo in numirusi dranga. įmuoju praneszeju. Daktaras
JljĮ Ka. 1 X Y K1 r lxS.kS j —’ ^u0'me^ bs buvo pas mus iszeme isz savo portsigaro pa-

i namie paskutini karta? Pagal- perosa ir kukliai pradėjo ji 
i vojo jis. Asz pamenu, kad tuo- sukt irankose.
met vakare snigo. Reiszkia, tai' — Tai mano paprotys nuo 

I buvo pereita žiema. Paskutiniu laiku mano tarnybos ligonine- 
laįku mes labai retai tesima-; je, pastebėjo jis, kaip ir atsi- 
iem.

Isz ulyczios pasigiri
liu kanopų dundėjimas. Dakta- kambario, tai ar asz ten dary-

Vaikvagis grasina

ĮN duris labai tykiai kažkas’ t ri szkos lemputes abažūro, sto- 
pabarszkino, bet daktaras1 vinezio ant naktinio staliuko ^ 

tuojaus pabudo, užsižiebe lem
pa ir atsikėlė isz lovos. Jis pa
žiurėjo in ramiai bemieganezia 
žmona, užsimėtė apsiausta ir 
iszejo in kambari ligoniams 
prnjmt. Tenai stovėjo senuke, 
pilka skarele apsigaubusi, ku
ria jis isz karto nepažino.

— Musu ponui staiga labai 
bloga pasidarė, tarė ji, ar nebu
site jus, ponas daktare, taip ge
ras, tuojaus pas ji ateit?

Daktaras pagalios, prisimi
nė jps baisa. Tai buvo jo drau
go, senbernio szeimininke. 
Daktaro buvo pirmutine min
tis: mano draugui jau penkias- 
deszimts penki metai, jo szic- 
dis jau du metai, kaip blogai 
veikia, gal lengvai kas-nors ir 
labai svarbaus invykt.

Ir jįs tarė senukei:
— Asz tuojaus važiuoju, 

jus manes palauksite?
— Ponas daktare, atsipra - 

szau man reikalinga greieziau 
da pas kitu du ponu nuvažiuot!

Ir ji pasakė pavardes vieno 
pirklio ir vieno raszytojaus.

— Koki reikalu jus pas juos 
turite?

— Ponais nori da karta juos 
pareget.

— Da, karta, reget?
—- Taip ponas daktare.
— 'Jis kvieczia slavo- drau

gus, pagalvojo daktaras, reisz- 
kia jis jauezia mirties artuma.

Ir daktaras paklausė:
— Ar prie jusu pono kas 

nors yra?
Senuke atsake:
— Žinoma, ponas daktare: 

Jonas nuo jo neatsitraukia. Ir 
ji iszejo.

Daktaras nuėjo atgal in mie
gamąjį ir, pakol greitai ir ty
liai rengėsi, jo dvasioje kaž
koks kartus jaumsas pakilda
vo. Tai buvo ne tiek liūdna to, 
kad jis, gal but, netrukus nu
stosiąs gero, seno draugo, kiek 
sunkus nujautimas, kad jie vi
si prie to artinasi, visi kurie da 
priesz keletą metu buvo jauni.

Atviram fajetone, szilta pa
vasario nakti, atvažiavo dak
taras in artimiausia, nedideli 
miesteli, kur gyvendavo jo ne
vedės draugas. Jis pažvelgė in 
jo miegamojo Įauga; jis buvo 
palcziai atvertas ir isz jo liejo
si silpna zsviesa iii’ nakties 
tamsuma. Daktaras pakilo 
laiptais; tarnas atidarė duris, 
mandagiai jam nusilenke ir 
mosterėjo ranka.

— Kaip? Paklausė uždusda
mas, daktarais. Argi asz per vė
lai at važiavau ?

— Taip ponas daktare, at
sake tarnas, priesz bertaini va
landos ponas pasimirė!

Daktaras sunkiai atsiduso ir 
inejo in kambari. Tenai gulėjo 
jo negy vas draugas us pamėly
navusiomis, pusiau-atviromis 
lupomis ir sudėtomis ant bal
tos drobules rankomis; jo reta 
barzda buvo netvarkinga, ir 
ant iszblyszkusios ir dregonsi 
kaktos nupuldavo keletas žilul 
plauku. Nuo szilkinio elek-

ant pri' raudo-
na szvieša. Daktaras. atydžiai

TARADAIKA

ar

Kas ten Voosteri darosi, 
Ko tos kolbeles taip barėsi, 
Ir da negražiai apsieina, 
Kaip /ant ulyezia sueina. 
Mano kurna Baltruviene 

viską žino, 
Ba tiligrama gavo, 

Ir sako:
Jeigu pas jus bus, 

Tai su koezelu gerai 
užskus!

* * *
Viena; rūtele užkuri turėjo, 
Geras vyras, o bet nemylėjo, 

Ir toki varga kentėjo, 
Kad bobelei intikti negalėjo, 

Užkurio baksa iszmete, 
Ir pradėjo plūst: 
Asz tavęs nenoriu, 
Suvis neapstoju,

Asz be tavęs galiu gyvent, 
Tu. esi del manes ne misteris, 
Tokis durnas ir niekszas, 

Tu senovėbiezius!
Nelbagas, pare jas isz 

darbo, 
'Neturėjo kur pasidėt, 

Turėjo kitur kurdo jieszkot, 
Todėl, bukite atsargus su 

apsipaeziavimu, 
Ba neturėsite gero 

gyvenimo! 
* * ąc

Vyreliai, duodu jums 
patarimia,

J eigų katro mergele 
nemyli, 

Tai tegul po nogiu tyli,
Nes ir mergele savo 

norą turi, 
O jei su vienu meiliai 

. pasikalba,
Tai kitas ima tai 

in gaivia, 
Tuojau® ant mergele 

prasimano, 
Ir visaip ant jos iszgalvoja 

kaip iszmano, 
Tai labai negerai, 
Ir ne žmoniszkiai.

Bet kam toki piktumą turėt, 
Tik durnai taip daro, 

Savo pusgalvysta varo. 
Tuom kart 
Gud-Bai!

JUOKAI

Nuo Sarmatos
Kunigas klausia ubago — 

Nuo ko tavi nosis taip raudo
na?

Ubagas — Nuo sarmatos, 
kad turiu ubagaut!
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Mokykloje
Profesorius — Pasakyk 

man Jonai, kokius du punk
tus isz Raszto Szvento.

Jonas — “Judoszius ate- 
jas, pasikorė.”

Profesorius — Gerai. O 
gal da kita pasakysi?

Jonas — ‘ ‘ Eikie ir taip da- 
rykie.”

| je. pastebėjo jis, kaip ir atsi- 
i praszydamas. Kuomet asz nak- 

Isz ulyczios pasigirdo ark- ežia iszeidavaui isz ligonio

ras nuo velione atsigryžo ir pa-^ davau paprasta Morfijaus in- 
žiurejo in Įauga; nakties vejas ekcija. arba, konstatavau mirti, 
judino plonas medžiu szakas. pirmasa^ mano už. duru.judesis 
Inejo tarnais ir daktaras, prade-’’buvo ū'žsirūkyt paperosa,.
jo* ji klausinėt, kaip visa tai at- — Ar jus žinote, tarė pirk- 
sitiko. lys, kiek laiko, kaip asz nema-

Tarnas papasakojo daktarui cziau ne vieno velione ? Per isz- 
genaii žinoma istorija, kaip po- tisus keturiolika metu, nuo to 
nas staiga blogai pasijuto, pra- laiko, kaip ant stalo gulėjo ma-
, t ' ' v . . • /. ' ‘ ' į ■ ■ vi;’dėjo uizdust, paszoko nuo lovos, no tėvas.
pradėjo pirmyn, ir atgal po, — O tamstos žmona?
kambari vaikszcziot, greitai1 — Mano žmona; tiesa,
prie jo prie raszomo jo stalo ir ilgėjau paskutinėse minutėse, 
paskiau vėl in lova atsigulė;1 bet, paskiau jau asz jos dau- 
kaip jis dejavo ir .praszydavo1 giau neregėjau.
gert, paskiau paskutini karta, ■ Inejo raszytojas, paspaude 
pakilo nuo lovos ir, pagalios/
nupuold ant priegalvio. Dakta-' kreipe in lova klausymo žvilg
ias atyždiai kaluse, padejes sa-* siu. Po to, jis tvirtais žings- įio vaikvagio/ kuris pa™ik" 
vo deszine ranka ant iszblysz- niais priėjo areziau ir tyliai lavo $12)50o. Jeigu tėvai tiek 
kusios veliono kaktos. Privr pradėjo žiūrėt in veliona dali- ■ - 
ziavp karieta,. Daktaras priėjo nai su paniekinanezia lupu isz- pes ^aį 
prie lango. Isz karietos iszejo i aiszka. ‘
pirklys ir klausiamai pažiurė
jo per Įauga in daktarai. Dakta
ras maszinaliai mostelėjo ran
ka, kaip tai padare pirma ji'

1 1 1 ” J v ai LllllUJ'U. pa<Z/Lll&L<XJJ.lU. uou.

pasitikęs tarnas. Pirklys - at-. ]em(.a pirraam pereit paskutine' 
gal nukreipė galva, lyg kad jis, keii011G. 
tam tikėt nenorėjo. Daktaras 
patraukė pecziais,. pasitraukė 
nuo lango ir, staiga nuovargi: 
pajutęs, atsisėdo kedeje prie 
veliono kojų.

Pirklys inejo atviram, gelto
nam palte, padėjo skrybėlė ant 
mažo prie duru staliuko ir pa
spaude daktarui ranka.

— Bet, jog tai žiauru, 
jįs, kaip gi tai atsitiko?!

Ir jis nukreipė in veliona ne
pasitikėjimo žvilgsni.

Daktaras, pranesze jam, ka 
žinojo, ir po to pridūrė:

— Jeigu asz bueziau in laiku 
atėjės, vis viena, jau nieko ne-, 
bueziau galėjęs pagelbėt.

— Tiktai pamanykite sau, 
tarė pirklys, sziandien lygiai 
sanvaite, kaip asz paskutini' tame da nieko nuostabaus ne
karta. su juo teatre kalbėjau., 
Asz norėjau su juo paskiaus 
vakarieniaut, bet jis vėl turėjo 
kažkokį tai slaptinga pasima- 
tyma.

— Ar jie vis da būdavo pas 
ji? Paklausė daktaras su liūd
na szypsena.

Vėl prie vartų karieta priva
žiavo. Pirklys priėjo prie lan- 

Iszvydes iszeinanti isz ka-

asz

I - Tėvai szitu gražiu penkia-
( dalyvaujantiems rankas in nu- tukUj Franco Diligenti, gavo 

grasinanezius laaszkus isz ko-

, pinigu szitam žulikui nesumo- 
,..į jis sako kad jis pavogs 

visus penkis vaikuczius.
Szitie vaikucziai gyvena su 

, savo tėvais Buenos Aires mies
— Ir taip, jis pirmas, pakilo

i jo /galvoj mintis. Jis taip daž-
I irai žaiždavo klausimu, kam isz^ fe> ket tuo laiku visi buvo isz-
I jo artimųjų pažinstamu esą ________ _________________ _

j Inejo szeimininke- ir su asza- , 
romis akyse atsiklaupė ant ke
liu priezsais vėliona, iraudoda-

• , v , < . o liujou laiku dažnai sum a ir laužydama rankas. Ra- J
, • -t ■ ,. . • . l tvdavosk Galbūt, jisszytojas meiliai pad;ego jai aut ■ ’ -

peties ranka, stengdamasis nu- '*.11 
ramint.

Pirklys ir daktaras stovėjo 
prie lango, nakties pavasarinis

tam vėjelis žaisdavo ju yla ūkais.
• , ■ , I ■ , -j kos, ku— Keista isztilnAtm, prakal

važiavę in Mar Del Plata va
sarnamius, kur jie gavo szita 
grasinanti laiszka. Tas vaikva

Daktaras paklausė tarna, ąr jis 
nežinąs, kokiu tikslu velionas 
nusiuntęs juos visus tris pa
kviest, kadangi, kiek jis 'atsi
menąs, jis jiau keli metai sziuos 

■ namuose, kaipo daktaras, ne
buvo. Tarnas, matomai, szio 
klausymo tikėjosi. Jįs tuojaus- 
gi iszsitrauke isz savo szvarko 
kiszeniaus dideli portfeli, isz- 
eme isz jo poperosa lakszta ir 
pranesz, kad ponas jau priesz 
septynis metus užrasze vardus 
tu draugu, kuriuos jis iszreisz- 
ke noro prie savo mirties pata
lo reget. Ir kuomet jau ponas 
neteko sąmones, jis leido savo 
valia iszduot paredyina ponus 
pakviest.

—BUS DAUGIAU—

SKAITYKIT
. - e ■ - t h-ų .

PLATINKIT! '

gis insake kad pinigai turi bu- Pasiskaitymo Knygeles 
ti pasiunsti in Buenos Aires 
paszta. Policija ir valdžia susi
rūpino ir dabar sergsti szitusj ;r Burikas, Kareivis ir Velnias; 
vaikuczius. Bet, kol kas, tas Kas Man Nakui Aei-tiko (Dzūko 
vaikvagis nėra susektas ar su
gautas.

Penkios Istorijos apie Buriko

pasaka); Užliekos isz Senovąs 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. ».25?!

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip- 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu; ųp.204 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

vos tebestovejo ir vede su ve- kas link veikalu ju bendro 
lionu slaptinga pasikalbęjima. draugo, raszytojo.

— Sztai jis, tarė tyliai dak- In kambari inejo pirklys ir 
| turui pirklys, jis, regis, pasta- raszytojas. Iszvyde daktara 

juo ma- ant tiktai ka benaszlaujanczios 
galėsiąs kėdės su paperosu dantyse, ku- 

|duo.t mums koki nors paaiszki-Į ri, albelnai imant, szis da nesu- 
| spėjo užsidukyt, raszytojas 

jis pridavė užgaulinga savo, vei
dui iszraiszka ir paskui save 

Jo ran-i duris uždare. Dabar jie buvo 
iriose jis laike pilka pla-j czia, vis-gi, bent kiek kitokiam 

ežiais bryliais skrydiela,. .Jbnvp 1_' 
kryžmai ant pecziu sudėtos. Du 
antruoju buvo nustoję kantry
bes. Pirklys priėjo prie jo ir 
kostelėjo. '

•— Priesz tris dienas, pra
kalbėjo raiszytojas, asz dvi va
landas su juo po vynuogynus 
vaikszczio davau. Jums indomu 

Įapieka jis kalbėdavo? Apie 
' kelione in Szvedija, kuria jis 
rengėsi vasara atlikt, apie nau
ja Rembrandto paveikslu seri- 

i ja, kuri iszleista Londone pas 
i Vatsonai ir, pagalios apie San- 
I tosa Diumona. Kas link valdo- 
j mos lekiojanios maszinos, jis 
pasakodavo apie visokius ma-

n’ima.
Raszyto jas nesijudino 

! nukreipė savo žvilgsni in už 
i merktas velione akis.

bėjo1 pirk lys, kad ji
priesz mirsiant Tiej
ar jis norėjo papras tai mus ap 
link savo mirties
k vies t? Arba, gal but, jam bu
vo reikalinga mums ka-nors 
svarbaus praneszt. '

— Kas link manes, tare su 
karezia szypsena daktaras, tai

pasąulyji . .. ;o,....... .
— Ar jus ka nors nuspejote? 

Paklausė pirklys.
— Ka taip? Iszkrikusiai.pa

klausė raszytoja®.
— Kas ji galėjo paskaitinti 

pasiust mus pakviest, būtent 
mus?

Vienok, raszytojas skaitė 
esant nereikaligna jieszkot ko
kios nors ypatingos priežas
ties.

— Musu draugas, paaiszki- 
no jis, pajuto mirties prisiarti
nimą, ir nors jis ganėtinai pats 
vienas gyveno, ypaez pastaruo
ju laiku, bet tokioj valandoj,' 

VXOUX1.XLXO xxx«- isztiki'uju, pirmiausia bendra-, 
viskas gali- tema.tiszkus ir fiziszkus iszty-' sutvertoj, rasit, pabun-f

Wnus visus' 
»e pakviest.

patala pa-

!butu, kadangi a*šz, daktaras. O 
jus, kreipėsi jis in pirkti, nere
tai duodavote jam turgiszkn 
patarimu. Gal but, ežia buvo 
reikalas pasitart apie kokius 
nors paskutinius norus, ku
riuos jis norėjo tamstai asme
nį szkai patikėt.

— Tai, žinoma, 
ma, tarė pirklys. . - . v .

. Į cį ' • • • i • t • no visiszl<?) i su nriiif m n Vi- s&vc ^žmones, kurio jum -ouivo -go. Iszivy’des iszeinanti isz ku- Szeimininke pasiszalmo, ir uam, m visiszKai supiliau, y i j 
rietos raszytoja, jis atsitraukė draugai girdėjo, kaip ji priesz-j ;,lvcJuje apie mirti jis.
in kambario viduri, idant ne-Į kambaryj su tarnu sznekuczia- n,n žmoma 
but liūdnosios naujienos pir- v o. Raszytojas vis da prie lo-

rimus, kuriuos asz, atvirai kai-1 d'a reikalingumas reget aplink

Pirkie U. S. Bonus

SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

Trys Ožkutes Cieberyje

Kai fotografas norėjo nu
traukti szitu trijų ožkucziu pa
veikslus, jos nepastovėjo ant 

j vietos nei del minutos, už tai 
jas indėj o in cieberi kad butu 
galima visu trijų paveikslas

artimi.
— Jis, jog, isz tikrųjų ture- 

' jo mylimąją, pastebėjo pirklys.
— Mylimąją, pakartojo ra- 

szytojais ir paniekinąnczįai an
takius pakele.

Czia daktaras pastebėjo kad 
vidurinis raszomojo stalo stal- 

vis da czionai? Pagalvojo jis,l czius 'buvo Pusiau atviras' 
atsisėsdamas kedeje prieszais1 czia negali testamen-

; raszomaji stala. Asz daugiau1 ^as» ^ai'e jis. t 
. už visus turiu teises iszeit, ka-Į — Kas mums tai apeina, at- 
I daugi mane, matomai, pakvie-Į sake pirklys, ypatez dabartiniu 
te tiktai kaipo' daktara. Jog,' metu. Visokiam atvejuje jis tu- 
musu draugyste su juo jau su- ri Londone isztekejusia seseri..

Inejo tarnas. Jis kreipėsi 
ir praszant patarimu kas link pa/ 

tokiam žmogui, kaip asz, .aibei- laidojimo 
nai imant, esą negalima dirau- S 
gaut su tuo, kas neturi ne jo- testameittas esą guli pas poną 
kios. profesijos ir, albelnai im-

■ ant, jos niekuomet neturėjo.'idant ten butu kokie nors tuo 
I Kagi jis butu veikos, jeigu ne-į reikalu padaryt parėdymai?

sykiu nutraukti. Trynukai butu buvęs turtingas? Grei-j Raszytojui pasirodė tvanku ir, 
tarp ožkų yra labai retas atsi- cziausia jis butu tapes raszyto- karszta kambaryj. Jis atstume 
tikimas. Szitu trynukių ožkų- jum; jog jis buvo laibai gabus sunkia, raudona portiera, už-' 
ežiu sanvininkas yra John Zi- ir mandagus. Ir daktaras pri-1 dangala, prie vieno lango ir vi? 
vic, isz Allison Park, Pa. simine daug savotiszku iron-1 sai ji atidarė. Plati banga nak-' 

ūszku senbernįp pastabu, ypaez tinio vėjo iszsiliejo in kambari. _

negalvojo. Žinoma, paprastai 
taip esti, kad žinomam amžyj 
apie ja paliaujama galvot.

Daktaras iszejo in gretima 
kambarį. Czia jam, žinoma, bu
vo galima paperosas surūkyt.

— Delko gi, isz esmes, asz

Į vis nebuvo taip didele. Mano 
metais, toliau® jis galvojo,

ir pakvietimu isz- 
siuntinejimo. Kiek jam žinoma

no tara, bet jis laibai aibe jojas,-1

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Fra?? 
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me-į 
to ir džiaugsis isz ta- 
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tesę $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre? 
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszka > i

Saule Publishing Co*, 
Mahanoy City, Pa*



• v Te e Įsikraustė in Frackvilleje, kur
į ifllAQ VlAtlHAQ'per^yveno savo p,as^u^niu 
Bdllllvw I IvUll VU j dienu. Prigulėjo prie Apreisz- 

_____  Į kimo P. M. Lietuviu parapijos.
Paliko savo paezia Ona (Mor-j 
kuniute isz Gil'bertona) ;»trisj 
sūnūs: Vaitieka isz Pittsburg-' 
ha; Jeronimą ir Alfonsą isz1 . I 
Kutztown. Sūnūs Leonardas 
žuvo ant kares lauko Luzon J 
Pacifike. ■
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ANGLIJOJE BEDA Jauni Ūkininkai Svecziuojasi New Yorke

—■•■a-.r-

—-- Utarninke pripuola Szv. 
Vaburgo.

t Sirgdamas ilga laika ir 
norints daktarai stengėsi ji 
iszgydyt, bet visi stengimai 
nuėjo ant niek, nes gerai žino
mas visiems musu senas tautie
ti
(Michael August), nuo
Pine'ulyczios, numirė

Angliu Trūksta, Maisto 
Trumpa, Szilumos 

Nėra

Simus Leonardas j

Taipgi paliko broli

LONDON, ANGLIJA —
Tas baisus szaltis ir ’bos sniego 
pūgos taip suparalyžiavo visa 

Laidotu-' Anglijos gyvenimą, kad dabarMateuszas Auksztakalnis seserį Lietuvoje.
1223 E lves invyko Panedelyje, su apie- ne vien tik valdžiai, bet ir vi- 
Kohmr 'gomis Apreiszkimo P, M. baž-'siems žmonėms gresia tikras 

1 ilic U’IJ'IUZjIVO, 11U111JL1 c 1\CIV11-,C x ____ ____  e

ge Vasario (Fdb.) 20-ta diena,' ^ ežioje 9-ta valanda ryte, h- pabojus. 
5:20 valanda ryte, namie. ;Ve-p^os palaidotas paiapijos ka
li onis pribuvo in Amerika isz P111(3se. 
Lietuvos apie 60 metu adgal,Į 
būdamas jaunu vyruku in Ma-j 
hanojuje. Likos surisztas maz
gu moterystes su Ona Dulskiu-, Runoje, po Nr. 253 M Piestouj 
te. ’_____  __ ___
minksztu gerymu iszdirbyste.

. Anglijos Ministeris
’ Attlee sako, kad nematyti vil- 
i ties kad bus geriau, bet gal da 
I rieseziau, praseziau.

Girardville, Pa. — Suibaitosj Visos ulyczios, sztorai ir na-' 
1 naktyje, plas Rocco Cuzzilo sa- mai neturi szviesos nakezia, 

nes valdžia nori sutaupinti
Velionis kitados laike’Ave-’ kylo gincziai tarp Vin-: anglis del szilumos.

cenzo (Jimmy) Zappia (Itali- Fabrikai uždaryti nes nega-
Jo pati Ona mirė Liepos (July) j°nas) nuo N- Main Wczios ir| Įima gauti gana elektros del

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada paeztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

8-ta diena 1922 metuose. Ve
X lionis prigulėjo prie Szvento ^8 metu amžiaus, 

Juozapo parapijos. Paliko di-Į MRkanoy , 
delįame nuliudime penkis su-Į 
nūs: Juozapa, mieste; Vinca isz 
Meadville; Edvardą isz Som
erville, N. J., Petra, namie ir 
yiktora, isz California: Taip
gi dvi dukterys: Julija, namie 
ir Nellia, pati Juozapo Vicz- 
tausko isz Elmira, N. Y. Lai-' 
dotavęs atsibuvo Panedelyje, 
su Szv. Miszomis, Szvento Juo
zapo bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte, ir kūnas likos palaidotas 
parapijos kapinėse. Graborius 
L. Traskauskas laidojo.

Velionis buvo' skaitytojam 
“Saules,” per daugelis metu, 
kur ji suramindavo visame. 
“Lai ilsisi amžinam atilsi mu
su senas skaitytojas.” •

— Seredoj Szvento Nesto
ro Vyskupo. Pasninkas.

—- Ketverge Szvento Ga- 
briėlaus C.

— Vasario 15-ta diena,

AT J ~ į 11111 Cb gCtU-bl gdzllCb ViCRLlUO U.V1

Alberta Vaidunlal (Wyduiias),1 maszinu ir anglių ar gaso del

Ulyczios. -----o.„
LZappia isztrauke revolveri ir 
’ staeziai paleido tris szuvius in 
Viaiduna kuris krito nelgyvas, 

, po tam, Zappia paleido szuvius 
in Thomas Bisco, 30 metu, Ita- 
lijonas, nuo 442 W. Ogden uly., 
ir Rocco Cuzzilo, saliuninka. 
.Zappia pabėgo. Policija jisezko 
žadintojo. Thomas Bisco ran
dasi pavojingam 
Ashland ligonbute,

, kas Cuzzilo gydosi namie.

lnio 465 W.|S2iiumos. Apie szeszi milijonai
3S. Staiga darbininku dabar be darbo.

Amerikos Jaunu Ukinin- 
ku Valdyba atvažiavo in New 
York miestą pasisvecziuoti ir 
pasilinksminti. Juos priėmė ir 
gražiai pavaiszino Amerikos

Neužmirszkit atnau-

padėjime 
o salunin-

darbininku dabar be darbo. |
Gaso kampanijos sako, kad 

jos turi gana anglių tik del ko-! 
kios sanvaites ir paksui jos tu-: Skautai, visokį biznieriai, fab- 
res užsidaryti. Dabar visi mies-Į rikantai ir Žemdirbystes Sek
tai tamsumoje paskendę taip J——
kaip buvo perkąrą kai Hitleris ninkaį Rgai dįrbo kasdami 
su savo bomberiais sprogdino 
namus ir miestus.

Per penkias valandas in die
na visas elektras būva numusz- 
tas visiems. Premieras Attlee

retorius, Clinton P. Anderson, 
kurio paveikslas randasi že
mesnėje paveikslo dalyje.

Paskui szitie vyrukai iszva- 
žiavo in Chicaga ir in kitus 
miestus pasižiūrėti, pasisve
cziuoti ir’pasilinksminti. Jiems

PABĖGO ISZ
KALĖJIMO

izita kelione buvo surengta už jinti savo prenumerata už laik- 
’ Del daugelis 

laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU 1

tai, kad jie atsižymėjo savo raszti “Saule.” 
naujoje Jaunu Ūkininku Orga- --------- :'-
nizacijoje. Jie dabar rengiasi 
važiuoti in savo surengta sei
mą.

West Hazleton, Pa. — Eida
ma trepais Rože Stasziukonic- 
ne, nuo E. Green uly., stiaigai 
puolė žemyn in skiepą ir užsi- 
musze. Nelaime atsitiko perei
ta Utarninka popiet. Velione 
prigulėjo prie SS. Petro ir Po
vilo parapijos. Paliko savo vy
ra Vincą ir sunu Petrą. Laido
tuves atsibuvo Subiatoj su apie- 
gomis SS. Petro ir Povylo ’baž- 
nyczioje 9:30 valanda ryte ir

sniegą..
Mažesniuose miesteliuose yra 
dabar labai gražu, nes visi lau
kai kaip kokia balta paklode 

(užkloti. Kai kur taip užsnigo, 
prisipazmsta kad jo Pa^tlj°®'i taip vejas pūgas sukrovė, kad. w ± —

nebuvo galima nei ineiti nei Trys kaliniai primusze sarga, 
iszeiti. Eroplanai atveže mais- ^teme isz jo raktus, perlipo 
to tiems žmonėms.

* Mokyklos buvo pustuszczios' zerne Apygardos kalėjimo, 
ir tie vaikai kurie atėjo buvo j 
paleisti eiti namo. Bažnyczios 
Nedelioj buvo taipgi pustusz
czios.

Ne tik snieg as, bet ir žvarbus

dienos valdžioje suskaitytos 
jeigu szitoks oras ir szaltis il
giau pabus, nes žmones net ir 
už ta bloga orą ir szalti kaltina 
valdžia. Tokio szalczio Angli
jos krasztas jau nemate per ko
kia penkios deszimtys metu.

Laivai jau visu smarkumu 
plaukia in Anglija su anglimis, ’

Primusze Sarga
WILKES-BARRE, PA.

augszta siena ir pabėgo isz Lu-

bet mares yra labai audringos ir szaitas vež, <s dilgino 
irviesulossupa ir tranko tuos rankas Ukininkail

Kun. P. C. Czesna, klebonijoje palaidota parapijos kapinėse, 
suriszo mazgu moterystes pa-Stasziukonai kitados gyveno 

duktė ponios Cleveland, Ohio.

Svarbos
.nele Adelinia^
Gertrūdos Pitkuvienes, nuo 
334 W. South Uly., su J. Scott, 
sunns p. Simpson Scott isz Pat
terson. Svotai buvo p. Vincai 
Stankevicziai.

— Ketvergo vakara, ugnis' 
sunaikino Silver Brook breike- 
ri arti McAdoo. Breikerys ki
tados prigulėjo prie Haddock 
Mining Kompanijos.

—- Petnyczioj Szvento Ro- 
manio Abi. Pasninkas.

Prakalbos!
SHENANDOAH. PA.

Kurios invyks Nedelioj, Ko
vo (March) 2-tras diena, 2-tra

laivus. Kelis szimtus tukstan- 
cziu tonu pristatys, bet tai už
teks tik del keliu dienu.

Automobiliu kompanijos da
vė visiems darbininkams žinoti 
kad už keliu dienu visi fabrikai —_
užsdarys. | ant rogUCZiu pasileisti be jo-!

Prezidentas Trumanas pra- kios baimes> Kad ir nuo kelio1 
nesza kad Amerikos laivai yra nuvažiuos ar apsivers ar par-! 
prirengti ir kapitonai laukia puls tai maža bieda> 
tik žodžio pasukti laivus kurie 
dabar plaukia in kitus krasz- 
tus su anglimis ir plaukti sta
eziai in Anglijos uostus. Jis in- 
sake tiems kurie prižiūri kiek 
anglių yra siuneziama in kitus

7oiu, * rogėmis'kaip ščno^ 
važinėja. Vaikams tai tikras' 
ragaiszis. Jiei as dabar su rogu-j 
temis visur gerai ir smagTi, nes 
kad ir nuo augszcziausio ar, 
staeziausio kalno dabar galima'

nes snie
gas gilus ir minksztas.

I Daugiau negu penkios-de- 
I szimtys žmonių pasimirė per 
, szita sniegą ir szialti.

Eroplanai negali skristi, nes

Vienas isz szitu pabėgėliu 
buvo suimtas tuoj aus. Jo var
das yra Harold Flowers, 22 me
tu amžiaus vyrukas isz Wilkes- 
Barre. Policija ji suėmė ant ka-Į 
piniu kur jis slapstiesi. Jis 
greitai pasidavė ir nesiprieszi- 
no.

Jo draugai isz tu kapiniu pa-, 
spruko pirm negu policija pri
buvo. Ju vardai, Nicholas 
Cronley 22 metu amžiaus taip
gi isz Wilkes-Barre, ir Arnold 
Ward 20 metu amžiaus isz Los 
Angeles, California.

Sargas kuris buvo primusz- 
tas buvo Thomas Hornsby, 60 
metu amžiaus isz Nanticoke. 
Jis sako kad ant jo užpuolė tie’ 
pabėgėliai kai jis priėjo prie 
duriu. Policijantai jieszko tu 
dvieju kurie paspruko.

SHENANDOAH, PA

— Stanislovas Bernauskas 
nup 20 E. Laurel ulyczios, likos 
sužeistas in tiesa koja Packer 
Nr. 4 kasyklose, prigulintis 
prie Locust Coal kompanijos.

Taipgi Simonas Bernataviczr- 
ius, nuo 212 E. Bireli ulyczios 
likos sužeistas in peti ir ranka 
per nupuolimą anglies nuo vir- 
zsiaus, laike darbo Locust Coal 
Co., kasyklose. Gydosi Locust 
Mt. ligonbute.

Girardville, Pa. — Prancisz- 
kus Kegolis, 26 metu, likos su
žeistais in tiesa koja laike darbo 
Mammoth Coal kompanijos. 
Gydosi Ashland ligonbute.

Frackville, Pa.-Del daugelio 
pažstamas Vaitiekus Novickas, 
kur jis laike kriaucziu szapa po 
Nr. 123 N. Second ulyczios, pa
simirė Seredoj, 4:30 vai., po
piet, mamie, sirgdamas trum
pa laika. Velionis gimė Lietu
voje, pribūdamas in Gilberto- 
lia, o apie 20 metu atgal at-

KAS VAŽIUOS IN
MOSKVA ■

WASHINGTON, D. C. —

Skait>kite “Saule”
SANDELIS KNYGŲ 

IR ŽOLIŲ
Aukso altorukas, maldų knyga Tilžės 
spaudimo grąžais celuloidos apdarais,

Kai Molotovas UŽsikviete vi-misziu maldos su paveikslais $1.75; 

sas tautas atvažiuoti in Mosk-vejksiUOįOS mjszju maidos 75c; Kan- 
va ant konferencijos, jis priža- tyczkos giesmių knyga $2.50; Afici- 
dejp kad isz Amerikos gales era"s auksz'u busimai, o kareivio 

. .° mandagus atsakymai, maiszas juoku
Važiuoti daugiau negu szimtas 15c; Alenute ir Jonukas gražios pasa

kos 25c; Apie dangų, saule ir kitas 
planetas 10c; Biblija su apie 379 nau
jais paveikslais su apskaitymu ka jie 
reiszkia $2.25; Celibatas arba nęže- 
notu kunigu gyv. 30c; Burtai ir bur
tininkas 35c; Dainų knyga gražiausiu 
dainų 75c; Detroito lietuviu muszty- 
nes, už dalinimą nekatalikiszku lape
liu prie bažnyczios 35c; Pamokslai, 
spyeziai, monoliogai ir pilnas trokas 

Ijuoku 35; Eustachijusa graži apysa
ka isz pirmutiniu amžių krikseziony- 
bes 35c; Iszganingi dunojimai apie

laikrasztininku ir korespon
dentu. Kai mes ta iszgirdome, 
mes nustebome, bet greitai sa
vo skaitytojams skubinomies 
pasakyti kad mes in tuos pasi
žadėjimus netikime ir nenori
me kad musu skaitytojau inti- 
ketu.

Amerikos Sekretorius Mar
shall dabar pranesza, kad So- s°Puliu< Motinos Dievo 35c; Girtuok- 

. .. . . v. . Im gyvenimas, ju gaJ~
Vietų Rusija davė jam žino ui miniszkas gyvenimas.
kad bus valia atsivežti penkio- 15 paveiksite 35c; Geros rodos ir nau 

lika ar daugiu daugiausia dvi- 
deszimts laikrasztininku
Moskvos Konferencija. Laik
rasztininku sanjunga pranesza 
kad tokie pat suvaržymai yra 

| uždėti ir ant Francuzu ir Ang- 
į lu korespondentu ir laikraszti- sako kur ir kaip ji atrasti 25c; Pata- 

1 ninku.

liu gyvenimas, ju gadzinkos ir szei- 
. Nupiesztas su

'dingi pamokinimai 15c; Gudrius pie
menukas, žiemos pasaka 25c; Istorija 

m seno ir naujo Testamento 25c; Kaba
las, laimes nuburimai 15c; Karves ir 
gardu suriu padarimas 25c; Keliau
tojai in szventa žeme 35c; Lengvas 
būdas iszmokt angliszkos kalbos, be 
kito pagelbos 35c; Laime ir planetos, 
nuspejimai 25c,; Paparczio žiedas, nu-

vo ęiviarcnj z-vras urena, z-na u| negali nuo žemes pasikelti per
valanda popiet, High School taktus, gerai apalureti ir ap-, snje(ra įr yejas sndaro eropl,.1 
Auditorium, North White St., rokoti kiek anglių bus galima 
Shenandoah, Pa.

Kalbės nesenei atvykęs isz'jos valdžia vis nepraszo pagel-j

| sniegą, ir vejas sudaro eropla-' DOLERIS IR RUBLIS
nams pavoju padangėse. Buvo

Anglijai pasiunti. Bet Anglį-. baMai smku prisiszauksi 
j “taxi-cab” nes ir jie visi tupe-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rimas vyriams ir moterims apie lyties 
| dalykus ir kiti szeiminiszki patarimai 
su paveikslais $2.50; Pontsko Piloto 
galas kuris apsud. Jez. 10c; Pekla, 
kur ji yra ir kam reikalinga 30c; Rak
tas in geresni ir laimingesni gyveni
mą nurodo kaip tapti turtingu $1.00; 
Sveikata ligoniams knygute apraszo 
apie 350 visokiu vaistiszku augmenų 
ir nuo ko jie yra 25c;Naujas saviszro- 
las su paveikslais juokingi skaitymai 
40c; Praloto olszausko darbai ir nuo
pelnas už pasmaugima savo meilužes 
su paveikslu 25c; Virėja, kėpęja su 
apie 450 visokiu reikalingiausiu re- 

-I T * 1 * * T 't

Ir labai aiszkus dalykas; So
vietams bus daug lengviau pri
žiūrėti ir suvaržyti dvide- 
szimts laikrasztininku negu vi
sas szimtas. Buvo prižadėta 
kad visi laikrasztininkai gales 
raszyti ka jie norės ir kaip 
jiems patiks, be jokios cenzū
ros, be jokios prižiūrėjimo. 
Mes ir in tai netikime. Tie laik- ceptu $1; Laiszkams popiera in Lie-

v | . . . . | LCLA.L-UCW 11 J1C VISI
Europos Profesorius P. Fa-lbos, nes Darbininku Partija j<( kur apie pecziu ir szildiesi. das Turgas
(leiskis, kur jis yra pergyvenąs nenori prisipažinti, kad jiems iaivai sustojo ant asztuonias deszimts Sovietisz-

.. 'mariu prie New York uosto,'-----------  —- ------ ------- — . - -
Partijos bet negalej0 in uosta inpiaukti' niszka doleri. Pabaigoje praei- rasztininkai ir korespondentai sa PToikF^mAaRR1ArTo?nFL1 

betojai kalbės: Senatorius Ha- Anglijoje dabar puola visa be- ................................................ ..................................................... tuz- 40c- ZOLES ARBATOS FGR-
rold Watkins isz Girardvilles;'da. Kai Darbininku Partija in-.
Stasys Gegužis isz Mahanoy ej° valdžia, ji užėmė visas
City ir Kunigas J. Karalius; kasyklas ir dabar valdžia pri- 
klebonas Szvento Jurgio para-j žiuri visus mainierius, kuriems 
pijos Shenandoah.

Sziu prakalbu tikslas bus,1 nepatinka. Ir kaip tik užtai 
iszaiszkinti nelaimingu Lietu-’dabar visi žmones Darbininku 
vos tremtiniu būkle ir reikalą Partijos valdžia kaltina del

Lietuvos okupacija per Komu- pagelba reikalinga, 
nistus ir per Nacius. Kiti kal- Ant Darbininku

dabar ima net

mariu prie New York uostoj ku rubliu už viena Ameriko-

del vėjo. tu metu Amerikoniszkas dole-, kurie toje konferencijoje da- MOje: Kiekvienos rusies atskirtai in
Senesni žmones mums vis ris ^uvo vertas dvideszimts lyvaus girdės ir matys tiktai pakelius su lietuviszkais ir angeiskais 

pasakoja kokios žiemos budaj penkis rublius. Rusijos valdžia' tiek kiek Sovietai norės kad •ji® bemieges, galvos ir sprando skaudeji- 

I pripažinsta tik penkis rublius girdėtu ir matytu. “Tai mat mo ir visokios nervu suirutes 85c,-Nuo 
už viena Amerikoniszka rubli, tokia jau yra Sovietu Rusijos suvalin->lino ir patarimo kietu viduriu

Tai mat mo ir visokios nervu suirutes 85c;Nuoi vo szaltos ir sniegotos kai jie 
,,v. ..... , . . . buvo jauni ir kaip dabar jau;valdžios insikiszimas baisiai , . , C. I Valdžia o-nl ir nilnai neinver ^laisveitokiu žiemų visai nebūva. Jie! vaiazia £al lr punai neinvei- laisve, 

'dabar gali paragauti tokios tina Amerikos dolerius, bet;
žiemos, apie kuria jie mums'^usiJ°sĮ žmones da,ug labiau 
vis pasakodavo kad Lietuvoj' PasĮtiki in Amerikos doleri ne-j 
tvoros braszkedavo, i 
sprogdavo, sniegas czirkszda- 
vo po kojomis, ir pūgos būdavo 
virsz tvorų ir stogu. Dabar ta 
Lietuvos žiema pąs mus. Dabar 
mes galėsime savo vaikams pa- 

[ pasakoti apie tikra žiema. Bet' 
gal ir jie tik tiek intikes kiek ’ e I
mes savo tėveliams intikejome 
apie tas žiemas Lietuvoje ir 
Rusijoje.

anglių stokos.

SNIEGAS, VEJAS IR
PŪGOS

NEW YORK. — Visa rytine 
Amerikos dalis buvo užklota1

jiems teikti paszelpa. Kiekvie
no sanžiningo Lietuvio parei
ga ateiti in szias Prakalbas. 
Praszomi atsivesti ir kitus. In- 
žanga dykai!

Taigi Brolai ir Sesutes ku- 
rio-ros szirdija dar ne užgeso 
del Dievo meile ir del brango s
Tėvynės Lietuvos, ateikyte in sniegu ir pūgomis. Sniegas bu- 
Prakalbos, o iszgirsite ta ko da vo graksztus ir lengvas kad ve- 
niekad nebuvote girdėja.

Taipgi bus ir gražiu Lietu- tvorų. Automobiliai inklimpo 
viszku Dainų sudainuota. j i

Visi vietiniai ir apylinkes traukiniai sustojo. Darbiniu-' 
Lietuviai praszomi dalyvau- kai kasė sniegą diena ir nakti 
ti!

— Kviecziai Rengėjai.

jas sukrovė pūgas augszcziau

ir negalėjo iszvažiuoti, net ir
X—.n — Iv— — i « 4 h.. —I '

atkasti vieszkelius ir ulyczias.1 
New York mieste 12,972 darbi-!

SKAITYKIT

prūdai1 savo va^žios rubli. Rusi- 
I joje sztorninkai nelabai nori 
I priimti rublius, bet jie tau vis- 
> ka parduos už Amerikoniszkūs 
dolerius. Net patys valdininkai 

j yra daug lengviau paperkami 
I su. Amerikoniszkais doleriu- 
kais, negu su Rusiszkais rub
liais.

LIETUVISZKA UŽEIGA!

. ANDRIUS
RĖKLAITIS

206 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

60c; Nuo inkstu ir streinu skaudėji
mo, varo laukan akmenėlius 60c;_JsJe- 
sislapyk bemiegant 60c; Nuo kosulio, 
dusulio ir mainu astmos, lengvina at- 
koseti 60c; Nuo cukrines ligos 85c; 
Nuo nemalonaus kvapo isz burnos 85 
c; Nuo užisemejusio nosies ir galvos 
katario, hay-fever, $1.25; Nuo viso
kiu rumatisku sausgeliu 60c; Vyrisz- 
kumo paltaisimui, oh boy, geraveikia 
ne tik vyriams, bet ir sutingusias lei- 
dukes pa-akstina $1.25; Moterių mė
nesiniu reguliavimas 60c; Gimdos to
nikas praszalina kliūtis nevaisingu
mo 75c; Trajanka del arielkos 75ę; 
Pailiu arbata 85c, Mostis $1.25; NuoALAUS - DEGTINE - VYNAS pilv0, he,rl.burn s6c. N„„ 

-------  'szirdies ir vandeninies ligos 60c; 
Vieta kur sustoja kitu miestu Kraui° Rytojas valo krauja 60c;

PLATINKI!!

MIAMI BEACH, FLO. — 
Harry K. Thaw, 76 metu am
žiaus, milijonierius, pasimirė 
nuo szirdies liga. Apie 40 me
tu adgal Thaw nuszove Stan- • 
ford White, New Yorke, už 
mergina.

Plauku tonikas augdina plaukus valo 
paliszkanus ir apsaugoja nuo slinkimo 
ir pražylimo 60c; Seneliu arbata ku
rie nuvargę ir negali ramiai pasilsėti 
85c; Aukszto kraujo milteliai 5 unc. 
$1; Tyra mostis malszina bile koki 
pežiuli rožg, eczema ir t. t. $1.25; Ra
munėlės, tiaikszoles, liepos žiedai, Va- 

z_______________________ lerijonai, peliunas po 25c; gausit pas
I ' I M. ŽUKAITIS, 336 Dean Park,

Pirkie U. S. Bonus Sziadien! j Spencerport, n. y.

pravažiuojanti Lietuviai.

Užkviecziu Savo Draugus 
Lietuvius Atsilankyti.
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