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Lewisas Daug Reikalauj a
¥

k? Ampnknc GALIMA PIGIAI “vasario 16-toji” id£ niiicimubi pragyventi „ T — ,.v
Mums, Lietuviams Vasai 10

- -- Szeszioliktoji” ta pati reiszkia
Komisijonierius kaip Amerikiecziams Liepom 

■. Nors tos 
Laisves ir Nepriklausomybes 
dabar nėra, nors musu broliai 
Lietuviai kruvina kryžių ne- 
sza savo gimtinėje, nors visas 
svietas jau pamirszo ir nenori 
atsiminti kad ne taip seniai 
Lietuva stojo in Pasaulio Tau
tu eiles, bet mes negalime pa- 
mirszti ir nepamirszime, kad 
Lietuva buvo ir tikimies kad 
bus!

Bet ir mums randasi pavojus 
užmirszti ar neatsiminti tuos 
musu brolius, kurie likosi savo 
Tevyneje, kai mes taip esame 
susirupine tais taip vadina
mais pabėgėliais, Dypukais, 
“Dievo Paukszteliais.”

Tie, kurie pabėgo yra jau 
dabar be jokios pagelbos lai
mingi, nors jiems isztremtyje 
gal ne taip szilta ir smagu kaip 
savo Tevyneje, bet visgi jie yra 
aprūpinti nors maistu. Bet ka STRAIKOS 
pasakysime apie tuos kurie li
kosi Lietuvoje, kuriems nebu
vo progos pasprukti in Užsie
ni?

Jie yra tikri Lietuves did
vyriai. Jiems pagelba ir pa
szelpa yra baisiai reikalinga, 
bet nieks tos paszelpos ar pa
gelbos jiems negali pristatyti!

Moterėles Gales
Pasigražinti

NEW YORK, N. Y, —
Faszelpos 'VALDŽIA MILIJO- i

NŪS DOLERIU PRA- Raymond M. Hilliard pranesza' (Tnly) ketvirtoji. 
LEIDŽIA UŽ DYKA i kad jis su savo szeimyna pra

gyveno per visa menesi ant de
vynios deszimts szesziu dole
riu ir dar susitaupino dvide- 
szimts asztuonis dolerius isz 
pinigu, kiek tekia szeimyna 
gauna isz valdžios ant menesio.

Tokia szeimyna isz valdžios 
gauna $124.50 ant menesio.

Paszelpos Komisijcnierius, 
norėdamas parodyti kad gali
ma isz tos paszelpos pragyven
ti, tyczia su savo szeimyna, pa
siskyrė tik tiek, kiek gautu isz 
paszelpos ir paskui skaitė 
kiekviena centą kuri jie pralei
do ant maisto per ta menesi.

Jis sako kad visi gerai valgė 
ir nieko jiems nepritruko, ir 
dar dvideszimts asztuoni do
leriai liko.

Laikrasztininkai prikaiszio- 
J~ jo jam kad jis su savo szeimy- 

nele, isz baiku dare ta ka kiti 
isz bėdos turi daryti, ir už tai 
jiems buvo lengva, nes jiems 
buvo kaip koks sportas af į 

j szposai, gerai žinodami, kad i 
už menesio jie vėl kaip ponai,

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia milijonus 
doleriu praleidžia ant Vetera
nu mokslo visai už dyka, nes 
dabar priviso baisiai daug vi
sokiu palszyvu mokyklų, ku-i 
riose buvusieji kareiviai, vete-i 
ranai visai nieko gero nesimo- 
kina ir neiszmoksta.

Isz 8,800 tokiu prastu ir vi
sai nereikalingu mokyklų, 
5,600 atsidarė, ar susitvėrė kai 
valdžia paskyrė veteranu 
mokslui pustreczio bilijono do
leriu. y

Kita meta jau veteranams 
nebus valia stoti in mokslą, už j 
kuri valdžia užmokėtu.

Ir kai valdžia ne vien tik už 
mokslą užmoka, bet dar ir duo
da gana tam buvusiam karei
viui ir jo szeimynai ant pragy
venimo, tai daug tokiu jaunu 
nu vyruku pasirenka koki sau 
mokslą, kai gero darbo negali 
susirasti, ir tada eina in ta mo- ■ 
kykla ir nesirūpina apie pra- ”k“a"d 
gyvenimą. j vįsaį ne, fcad jįe geraį įr so.

Visa szita mokslo tvarka| cziai kasdien valge 
valdžiai kasztuos apie trisde- Kiti laikrasztininkai jo už- 
szimts bilijonu doleriu. klause. Ka jis dabar ketina 

daryti, ar sumažinti žmonėms

$ ■)m

Moterėles dabar gali pirk
tis savo lupelėms dažus, ma
žuose pakeliuose, kurie isz
rodo kaip degtuku, meczkiu 
pakelis. Vienas toks “degtu
kas” nudažys moterėlei lu
peles ir ji galės ta “degtu
ką” numesti. Reiszkia jai 
mažiau gramozdu reikės su 
savimi nesziotis.

Daug Palszyvu 
Veteranams Mo
kyklų Amerikoje
Rado Karabinu Ir Sznapso Pas 
Jauna Razbaininka Golden.Ca- j?

Teismas Insake Lewisui Su
stabdyti Mainieriu Stratkas Ir 
Mainieriams Insakyti Gryszti 

In Savo Darbus
WASHINGTON. — Valdžios Teismas 

ir paskirta Trumano trijų žmonių komisija 
NETEISINGOS surado ir pasakė, kad mainieriu boso, John

L. Lewiso pareikalavimai nėra nei teiseti-

SUKILIMAS 
FRANCUZIJOJE

Komunistai Vieszai 
Sukilo; Buvo ; ' 

NumalszintiTeismas Pasmerkia nj nej teisingi, apart jo pareikalavimo del 
Mainieriu Straikas didesniu algų.

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžios teismas nusprendė 

Czia, doleriu kraszte, Ame- ^aci John L. Lewisas turi vi- 
rikoje, patrijotai, visuomenes siems savo mainieriams insa- 

•” sa- kyti kad jie grysztu in savo 
kad galima su mažiau pinigu kys gražias ir audringas pra- darbus ir kad visos straikos 
pragyventi? Jis sako: Kad jis kalbas apie Lietuva, musu mo- 
nieko tokio neketina; bet kad cziute. Bet ta moeziute su savo 
jis norėjo pats sau insitikinti vaikais ten vargsta ir kenezia! 
ar galima isz paszelpos pragy
venti.

RAZBAININKAS paszelpa, kad jis priparode va.da.i ir net tie ‘ ‘Dypukai 
1 11* • • Lytu n"nar7inr< -i x-» n 11/I VI V) n’O n

SUIMTAS

Su Juo Buvo Suimta 
Ir Mergina

Iszeivijos Lietuviai daug 
yra paaukoję Bendram Ameri-

----------------------- i -------------------------------c 3

GOLDEN, CALIFORNIA. —! — Niekam netikus mergi-i 
Jaunas razbaininkas ir vagis,! na, tiktai apie kitu merginu 
kuris buvo susivežes daug ka- > klaidas mėgsta apsakinet. 
rabinu, maisto ir sznapso in 
maža nameli kalnuose, ketino i 
tenai apsigyventi per žiema.

Jis prisipažino kad jo var
das yra Andrew Cecil McCau
ley, dvideszimts trijų metu am
žiaus. Jis policijantui Carl En
low pasigyrė kad dvylika vals
tijų policijantai jo jieszko už 
tai kad jis daugiau negu pus- 
treczio szimto tukstaneziu do
leriu yra pasivogęs.

Su juo buvo suimta ir su- 
aresztuota mergina Jean Car
roll, dvideszimts asztuoniu me
tu amžiaus isz Houston, Texas.-

Policij antas Oscar Kitter- 
man dažinojo kad tas razbai- 
ninkas buvo nusivežes in tuos 
kalnus daug sznapso. Jis nuva
žiavo su savo sunumi Donald ir 
paprasze kad tas jaunas raz
baininkas sugrysztu in miestą 
su ta mergina tik del paprasto 
pasiaiszkinimo.

Sūnūs Donald važiavo su to 
Vagiu ir ta mergina, o jo tėvas 
antrame automobilyje juos se-

(Tasa Ant 4 Puslapio) !

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Francuzu Taryboje, Jeannette 
Vermeersch, Komunistu vade 
Maurice Thorez žmona ir tary
bos nare, du sykiu szpyga pa
rode Apsaugos Ministerial, Re
ne Pleven.

Tarybos ofisuose iszkilo ler- 
mas ir sumiszimas. Komunistu 
partijos nariai puoliesi ant Mi- 
nisterio, o kiti ant ju. Vieni 
krieslus szvaiste, stalus apver
tė. Policija buvo paszaukta.

Szita syki Komunistai jau 
visai vieszai priesz valdžia pa
kilo be jokiu straiku ar kitokiu 
palszyvu pareikalavimu. Jie 
darbininkams staeziai pasakė 
kad jie reikalautu kad valdžia 
liautųsi vedus ta bjauru kara 
Indo-Kinijoje ir kad jie su
stabdytu visus traukinius ir 
laivus kurie veža kariszkus 
ginklus isz Amerikos in Fran- 
euzija.

Darbininkai prie uosto pa
klausė tu Komunistu ir neuž- 
lodavo ginklus ant Italijos lai
vo, kuris rengiesi plaukti in 
Indo-Kinija.

In St. Nazaire iszkilo riaus- 
zes ir susikirtimai, kai Ameri
kos kariszkas laivas priplaukė 
prie to uosto.

Komunistai milijonus fran
ku iszdalino tiems kurie neejo 
in darba. Kiekvienas darbinin
kas kuris nėjo dirbti prie laivu 
ar ant uosto, gavo $2.85 ant 
dienos nuo Komunistu.

Czia jau buvo vieszas sukili
mas ir valdžia iszszauke vaiska 
visus, kurie straikavo isz dar
bo pravarė ir in j u vietas pa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)'

į Teisėjas Richmond B. Keech jau yra 
pasakęs, kad jis pareikalavo Tndžiunkszina’ 
priesz Unija, Lewisa ir Mainierius.

Teismas insakys Lewisui sustabdyti vi
sas mainieriu straikas ir mainieriams insakys 

nusprendimą, jis laikrasz- gryszti in savo darbus ir dirbti penkias 
timnkams pasakė, kad jis da- nedėlios.

butu sustabdytos.
Kai Lewisas iszgirdo ta teis

mo ]

i yra paaukoję Bendram Amen- fcar nįeko neturi ir negali pa- 
kos Lietuviu Fondui, dar dau- sakyti.
giau kitiems vajams del Lietu
viu, bet nei vienas surūdijęs 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tevas Jo Iszsižadejo

fe? .

George Bacon ežia stovi 
su savo Angle žmona, prie 
jųdviejų namu in Notting
ham. Jo tėvas, Paul V. Ba
con yra milijonierius ir ke
liu redakcijų sanvininkas 
Bostone. Kai jo sūnūs nesu
tiko pargryszti in Amerika, 
bet apsiženijo su Angle ir

te

Czia, rodos, Lewisas butu sustabdytas. 
visEa^epaXaitodteTsmoienui^t visai ne. Lewisas dabar gali paskelb- 
sprendimo ir kad jie negrysz i ti kitas straikas del didesniu algų. Už tail 
in darba. Bet visi atsimena kas . . .. < . ... Jv. j
atsitiko ana syki kai Lewisas V!SU SZltll derybų IT teiSIUO pOSCdZIU 
iszdryso pasiprieszinti vai- (jar nįeko aiszkaus nematyti, 
džiai . Mainieriai užsimokėjo . ..
pustreczio milijono doleriu ieisHias tik tiek nuveikė, kad jis nu- 
baudos. “Tie pinigai iszejo ne s^e kufill kfallsimU LeWISUl Valia (la- 
isz Lewiso kiszeniaus, bet isz 
mainieriu kiszeniu.” bar derintis.

Kai teismas szita nusprendi- Jeigu unijos vadai su Lewisu neoaklau- 
ma paskelbė, jau tada daug ge- ° # g 1
ležinkeliu kompanijų buvo su- sytu teismo ir nepaisintu to Indžiunkszino, 

tada * butu bausta kaip ir pir.
Daug plieno fabriku buvo užsi-, miau. Bet Lewisas gali labai lengvai isz- 
“Z ir pats Lewisas nustebo M M SZltO kcblUIUO. J1S gali tUOjaUS 
kai iszgirdo'ta insakyma. Nie-j paskelbti straikas del didesniu algų.
kas nesitikėjo kad valdžia taip; . . ■
greitai ir taip griesztai užsi-! 1 CiSHiaS VI3 HUStatCS ii j^CWislH piH-! 
puls ant Lewiso. Lewisas tike-i neszes> Įįa<j jjs negajj reikalauti HCl deUll- | 
josi kad ims kelias nedeles kol i ( • r •• • • • .
teisėjas prisirengs prie to teis- tlS de! pHVeFSti VŽSllS piiglllcti i
mo ir paskui dar kelias nede-j prįe {jnjj0S) negali reikalauti, kad VISI: 

darbininkai prigulėtu prie tos paezios uni-; 
jos, negali insakyti, kad mainieriai tik ta-

apsigyveno Anglijoje, jo 
vas užpykęs jo iszsižadejo ir 
nauja testamenta pasirasze 
nepalikdamas savo sunui nei les kol prieis prie kokios iszei- į 

ties ar nusprendimo.
Matyti kad Lewiso szposai

vieno cento.
Iszrodo kad sunui tie savo 

tėvo pinigai ne taip jau rupi, 
nes jis visai neiszrodo susi
rūpinės ar nulindęs,

, ■ jau visiems insipyko ir kad da- , & ’ . . '
- i bar su juo valdžia Laiku nekre- da dirbs kad jie nori ar gali, negali pasi-

i ežia, (Tasa Ant 4 Puslapio) i



“SAULI” MAHANOY CITY, PA.
Kas Girdėt

j Ii jono; paszelpai pus-treezio bi-! 
į Ii jono; ūkininkams pus-treezio ! 
j bilijono.

Intartas Žmogžudis Prie Kapo

Czeveryku pardavėjas Her
man Delman sako kad Ameri- 
kiecziu moterų ir merginu ko
jos auga ir didėja. Per viena 
karta moterų czeverykai net 
dvejais “saizais” padidėjo. 
Czia galima ir kitaip in to
kias žinias žiūrėti: gal ju ko
jos nepadidėjo, bet gal jos da
bar jau in protą atėjo ir perka
si czeverykus kurie nespau
džia.

Amerikos ineigos yra trisde- 
szimts septyni bilijonai; iszei- 
gos keturios deszimts du bili-! 
jonai. Koks czia biznis butu, 
jeigu mes praleistume keturios! 
deszimts du dolerius, kai ki- 
szeniuje turėtume tik trisde- ! 
szimts septynis dolerius!

Europa tikisi dar bilijonu 
doleriu isz Amerikos.

Amerikos Taryba dabar 
kvieczia Kongresmenus kada 
nors užeiti in Tarybos ofisus ir 
pasipasakoti apie savo kelio
nes in tuos tolimus krasztus, 
kur jie tiek daug tiems žmo
nėms prižadėjo, ir kur jie buvo 
kaip kokie ponai, vaiszinami.

Azija mus iszgazdino su Ko
munistais, ir dabar mes ir ežia 
imsime kisztis bilijonus dole
riu.

' Musu valdovai ir valdžios 
ponai jau ima suprasti ka tai 
reiszkia tuszczias kiszenius. 
Bet mes, kurie taksas mokame 
turėsime ta kiszeniu vėl pri
pilti.

Dar penki metai nepraėjo po 
karo pabaigos, per kuri mes 
kariavome visa svietą iszgel- 
beti. Ir pažiūrėkime kaip daly
kai stovi:

Kinija buvo iszgelbeta nuo 
Japonijos ir dabar Rusijos ver
gijoje.

Japonija buvo Amerikos su
naikinta kaipo viso svieto prie- 
sžas, dabar Amerikos atstato
ma kaipo musu drauge.

■ Rusija, per kara buvo musu 
alijantas, draugasj dabar jau 
prarijo beveik visa Kinija.

Amerika buvo iszgelbejus 
Kinija, nežiūrint kad . mums 
karo pavojus grėsė; dabar ta 
Kinija prarasta, taikos metu 
be jokio pasiprieszinimo.

Vokietija, musu didžiausias 
prieszas, del kurios visas pra
garas ant žemes atsivėrė, yra 
dabar atstatoma kaipo musu 
drauge.

Korejos žmones vargo ir žu
vo už mus Japonams nepasi
duodami. Dabar mes jau pa- 
mirszome juos.

Italija, kuri buvo susidėjus 
su Vokietija, kuri mums kelia 
in Europa užkirto, kur daug 
musu kareiviu žuvo, ir kuri 
paskui, vienuoliktoje valando
je apleido Vokietija ir jau su 
mumis pergales daina dainavo 
dabar yra skaitoma kaipo mu
su drauge imies jai pinigus 
pilte pilame.

Isz tikrųjų, musu Lietuviai 
gerai žinojo, ka jie sake, kai jie 
pastebėjo kad “Genys margas, 
bet pasaulis dar margesnių.”

Amerikiecziai jau ima su
prasti kad ne lengvas darbas 
viso svieto tvarka daryti ir 
vesti. Musu vadai jau dabar 
ima nuleisti rankas ir netekti 
vilties.

Amerikos skola jau dabar 
suvirsz 264 bilijonu doleriu ir 
bus dar didesne. Ir ežia ne
skaitoma kiek pinigu buvo 
praleista per kara, kada Ame
rikos Iždas turėjo kelis bilijo
nus perteklio.

Iszrodo kad mes dabar nusi- 
kandome per daug ir galime 
užspringt!.

Musu vaikai ir musu vaiku! 
vaikai ir ju anūkai dar turės! 
užmokėti už musu ponu toki Į —— 
duosnuma.

Camilo Leyra, penkios de- 
szimts metu amžiaus isz 
North Bergen, N. J., stovi 
vienplaukis prie savo teve
liu kapo per laidotuves. Su 
jo stovi nužudyto tėvo mar
ti. Graborius laiko lietsargi, 
umbreli.

Abieju teveliu baisiai su
daužyti lavonai buvo surasti 
ju namuose, Brooklyne. Ca-

milo Leyra policijantams 
pasiaiszkino kad jis parėjės 
namo rado savo tėvelius nu
žudytus.

Po laidotuvių, policijos 
virszininkas Miles McDo
nald paskelbė kad szitas Ca
milo Leyra, vėliau prisipaži
no kad jis pats buvo savo tė
velius nužudęs.

Ir kas mums visiszkai nesu-! *
prairtame tai kad Trumanas -——— --------------------
taip tuos bilijonus szvaisto, , 
taip pinigus eikvoja, taip mus
in skolas stumia; o tuo paežiu Ypatingieji Draugai
sykiu Kongresmonai reikalau-

. STUDENTAI EINA

Pypkes Durnai ^pažinties

ja kad taksos butu sumažintos, j turiu labai ypatingųjų 
-------- ::-------- draugu, kurie man daug dau

Edmonton mieste, Alta., vie- ■ gįau reiszkia, negu visi kiti 
nas vagis kuris pasiskaitę laik- man0 pažystamieji, kuriuos 
rasztyje apie vagyste kuria jis asz tankiai sutinku, 
buvo papildęs supyko kad te-!
imi buvo paradyta kad vagis Nes ?ra visiem3 suprantams 
buvo tarp keturios deszimts į kad relkla Padaryti nors kokl 
penkių ir penkios deszimts me- isWrtuma tarP tu’ kuriems asz 
tu amžiaus. Jis to laikraszczio|sakau “Laka Diena,” ir tu su 

iii. • ■ -i• kuriais asz iszgeriu kelis ma- redaktoriui piktai parasze,i °
. ... m * • i -41 ' žiukus ar su kuriais asz myliukad jis yra tik trisdesznnts ke-

v. pabaliavuoti.turiu metu amžiaus.

Vieszai Iszpažinsta Sa 
vo Prasikaltimus

dais iszvardino tuos priesz ku
riuos jie buvo prasižengė.

Per visa ta koplyczioje isz- 
pažinties mitinga, studentai ir 
studentes sėdėjo greta lankose.

Kolegijos virszininkai sako, 
kad jie czia neinsiikisz ir leis vi
siems tiek iszsipažinti, kiek jis 
nori ir kol jie pails ar kol jiems kucziu plepejimas> 62 
nusibos. . . ! žnas daigtas turi savo vieta, Ka

Viena studente piisipažino, pagajie katras paeziuotas. 76 
kad ji neteisingai pasielgė net 
ir per Szvento Raszto kvoti
mus. Muzikos studente prisi
pažino, kad jie dainavo ir gra- 
jino del savo patogumo, visai 
pamirszdam savo Dieva. Kiti 
studentai prisipažino, kad jie 
buvo neteisingi, kad jie melavo 
ir kitokiais budais daug kartu 
prasižengė.

Bet viena studente atsistojo 
ir pasakė kad, sulyg jos nuo
mone visi kurie szitaip iszsipa- 
žinsta yra veidmainiai, kad jie 
teisybes nesako. Bet pirm negu 
ji atsisėdo, ji visu atsiprasze ir 
Dievo susimy Įėjimo prasze, 
kad ji taip nepasitikėjo savo 

| draugais ir draugėmis.
Szitokie staeziai sakant 

kvailiai szposai atsitiko kolegi-; 
joje, kur, rodos, mokyti ir pro
tingi studentai ir mokytojai 

! gyvena.
Daug tokiu neva-tikejimu 

dabar randasi musu kraszte, 
kurie taip apsuka žmonių gal
vas, kad jie nežino ka jie daro 
ar ka jie sako.

Daug tokiu tikėjimu reika
lauja vieszos iszpažinties, per 
kuria žmones daugiau giriasi 

. Mums tik 
tiek nuostabu kad mokyti žmo
nes tokomis kvailybėmis užsi
imtu.

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

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz VaĮenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 

! pus. 15c.

istorijos
žiedas, ir

apie
apie!
15c |

apie j

Skripko- 
ponu, 78

istorijos j 
Lietuvos;

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

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

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

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

No. 176!/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas V elnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c. ,

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

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

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

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu- 

į su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga'ant Gavėnios. Pagal 

į senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

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

! nytojaus Jeruzolime. 10c.
i No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

puslapiu. 20c.
No. 133 Dvi 

Neužmokamas 
Drūta'Alsui. 62 puslapiu.

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

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

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

No. 141 Keturios istorijos j 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas i 
senam dvare, Geležinis vyras, į 
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 
i apie Ranka apveizdos, Nedae- 
i jusia žudinsta, Paskutine vale 
i motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine- 

■ le. 47 puslapiu. 15c.
No. 146 Dvi istorijos apie 

Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
! cz-ios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

i No. 150 Keturios istorijos 
; apie Duktė akmenoriaus, Kla.
! ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15 c.

No. 151 Penkios istorijos a-

WHEATON, ILL., —Wheaton 
Kolegija turi pusantro tuks- 
tanezio studentu ir studeneziu. 
Jie jau per visa diena ir nakti 
iszpajinsta vieszai savo nuodė
mės, trukumus ir prasikalti- ne°u iszpažinsta. 
naji syki su ta kolegija susi- 
neszeme, tie studentai ir stu
dentes dar vis vieszai iszsipa- 
žino savo grikus.

Visos klases buvo nutrauk
tos, pomokos sustabdytos, kai 
yra ir merginos susikimszo in 
koplyczia savo grikus iszsipa- 
žinti. Net ir mokytojai ir mo
kytojos, kuriu randasi pusan
tro szimto, grūdosi in koply
czia.

Visos tos iszpažintys prasi
dėjo kai Kolegijos Prezidentas 
Daktaras J. Raymond Edman 
atsistojo koplyczicje ir pa
klausė: Ar kuris isz studentu 
norėtu pareikszti savo tikėji
mą, ar savo gerus darbus, ar 
savo' prisiriszima prie Dievo?

Deszimts studentu tuoj aus 
atsistojo ir pradėjo savo litą-’ 
nijas kalbėti, apie savo prasi
žengimus priesz tikėjimą ir 
Dieva, ir kaip jie prasikalto, ir 
kaip jie vėl atrado tikrąjį tikė
jimą ir Dievą.

Per visa nakti, studentas po 
studento stojo koplyczioje ir 
pasakojo, gyriesi ir kaitinosi ir 
savo griekus aiszkinosi. o

Vieni studentai koplyczioje 
kalbėjo ar klausiesi, kiti iszejo 
užkasti, iszsigerti ar pasilsėti 
ir vėl sugryžo. Keli net ir už
migo koplyczioje.

Vieni drąsiai prisipažino vi
sokiu grieku, kiti atsargiai ir 
su sarmata ir per aszaras pasi
pasakojo davatkėlių prasižen-, 
gimus.

Vienas raudonplaukis stu
dentas koplyczioje prie visu 
prisipažino: “Asz savo meilu
žei padovanojau aukso žiedą, 
kuris prigulėjo mano Dievui. 
Man buvo baisiai sunku nu
spręsti, ka asz labiau mylėjau. 
Ta mergina ar Dievą? Bet 
sziandien asz dasiprotejau ir 
žinau kad Dievas yra pirma 
mano merginos]”

Beveik visi prisipažino pra-;
— Per mokslą ir darba. tur- > sikaltimus priesz savo draugus; 

ta žmogus ingys, bet per tam-' ir pažystamus, priesz savo gi-i 
suma ir tinginiavimą, viską1 mines ir tėvus, priesz virszi-j 
pragaiszysi. į hinkus ir mokytojus. Ir jie var-j

KATALOGAS

Mano ypatingieji draugai 
gamina mane gali suraminti, ir man 

sznapsa, degtine, sako kad jie isztiesti draugiszka pagelbos 
dabar tariasi ir rengiasi in ranka.
kiekviena sznapso bonka inde
li kelis medžio sziupulius 
szakutes, kad nereikėtų 
sznapsa baczkuose laikyti. Tai'

Tie, kurie daro ir

Ir asz visados jais pasitikiu, 
‘ ( kad jie mane supras.

____ v ' j Bet asz invertinu. ir. tuos, 
mes savo draugams patariame kurie yra man tik pažystamieji 
ir inspejame, gerai apsižiūrėti ir kurie jieszko tik savo laimes 
kad jie nepaspringtu ant kokio ir linksmybes, 
ten medžio sziupulio ar ant 
vysznios szakos, kai jie mauks 
ta degtine.

Mums vienas bagoczius pra- 
nesza, kad jis nesupranta, ko
de! žmones taip bedavoja kad 
nėra gana anglių? Jis sako, 
kad tas klausimas yra lengvai 
iszriszamas: Jeigu neturite ga
na augliu skiepe, tai važiuoki- ‘ 
te in Florida del žiemos.

Ir asz su tais pasidalino sa
vo laika, kuri asz galiu malo
niai praleisti, nes ir jie kartais 
gali tapti mano szirdies drau
gais, kaip ir tie, prie kuriu asz 
sziandien esu prisiriszes.

Asz žinau ir gerai suprantu 
ta priežodi, kuris sako kad 

j “jeigu nori turėti draugu, tu 
pats pirmiau turi būti drau
gas.”

Bosai, kurie apsiženija su sa- ! 
vo sekretorkomis negali daug ! 
gero isz savo tokiu žmonelių ! 
tikėtis, nes jos nėra pripratu
sias prie naminio darbo; jos 
dirba, tik ant valandų, ir rei
kalauja kad viskas butu sulyg ! 
laikrodžiu mieruojama. Tokia 
žmonele per daug reikalaus isz 
savo buvusio boso ir isz 
busimųjų vaiku.

Svarbus Praneszimas

savo

Daktarai pri parodo
daugiausia žmonių kurie 
tenka iii musu dumiu namus 
yra singeliai, senmerges ir gy- 
vanaszles. Už tai mes visiems 
savo singeliems draugams pa
tariame greitai susijieszkoti 
mergele, senmerge ar naszle ir 
greitai ja prie altoriaus nusi
vesti.

pa-;

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo : 
ney orderi in iszdavysta “Sau ! 
tęs,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 

į centu už iszmokejima czekiu b 
ekspresiniu kvitu. Busime jum.- j 
dėkingi už tai ir neužmirszkitt 
ateityje, kada siunsite czekiu.y 

; arba ekspresinius money orde 
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Ir namie mes pinigus szvais- 
tome: Veteranams, szeszi bili-j 
jonai; procentas pus-sze'szto bi-

— Ligi paezios senatvės, 
neužmirsztame jaunystes.

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias.
Puikus apraszymas, <------
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas | pusiapiu. 15C. 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme-1 
ežio iszimta isz Lietuviszku už 
lieku. Su paveikslais. 177 di 
dėlių puslapiu. 35c.

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), apie 
talpinusi sekanti skaitymai:į danguje,
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo-’ tyre, Prigautas vagis. 60 pus 
ba ka negalėjo savo liežuvio 15c.
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- ju apie Po laikui, Onytės lai- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir me, Per neatsarguma in balta 
visos bobos, teipgi juokai, ro- Vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
dos, trumpi pasakaitymai ir t. pats Jėzus ir miszke medžiai, 
t. 52 puslapiu. 15c. Į Žvake, Del pirsztiniu, Apie

No. 119 Keturios istorijos j mirimą, saule, menesi, žvaigž- 
apie Garžia Haremo nevalnin-1 ^es i1' Litus dangiszkus kunus,

No. 112 Trys apysakos apie! 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
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! Sūnūs Malkiaus, 
Valukas isz girios ir Ant no-! malda vargszo, Geras Medėjus, 
muno. 58 puslapiu. 15c. ■ 15c

didele ^a^as Sz vi] pikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61

apie
Nuo-

apie

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

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

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

; lapių 25c.
158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

Pabėgėlė, Kasgi isz-

No. 160 Keturiolika istori-

! Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka,

; Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
istorijos' apie į Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 

girios ir

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

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

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

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

No. 181 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del kasieriatis 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

No. 203 Knygute, Tretinin- 
! kiu Seraphiszkas Officium. 10c

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

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.

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,

| Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.MUSU VAIKAS Vėl geložinkeldvaris. Iszse- eiti ir pamatyti, 
da ir inseda. Vyras vėl pusbal
siai paliepia:

valdi szkus
pinigus!

Moteriszke iszbalo.
—- Turiu daugiausia 

rias arba penkias dienas laiko 
iki p a begini u i. P aibe gs i u.

Pagalios pati praszneko:
— Gal dar yra kokia pagel- 

ba. Mano tėvas.
— Negalimas daiktas! Su- I

ma milžiniszka, daugiau sznn- 
t-o tukstaneziu. Dar szia nakti 
iszkeliauju in Hamburgą 
Amerika!

:— Keliauju.su tavim.
Greitai jo veidas prasiblaivė,

ležinkeldvario trūkis sulojo ii 
ginu Keliauninkai susėdo ap

ketu-

lengvinimą.
— Liko dar man biskis pi

nigu, kalbėjo. Kaip tai bus ge
rai tenai pradėti nauja gyve
nimą. Dviese.

— Vyras su nusistebėjimu 
pasižiurėjo iii paezia.

— Juk vaikas! Pasėike.
—* Kibą nesmislyk jo imti 

tikion kelionėn. Keturiu mene
siu kūdikis iieiszlaikys tokios 
ilgos keliones. Geriau jis palik
ti pas motina.

— Tokiame atsitikime ir 
asz nevažiuoju! Atsake szal- 
tai.

Vyrai pradėjo jos maldauti.
— Mano saldi, brangiausia 

vienatine!

vėjo in restorano sale, mote
riszke nenuleido akiu nuo vai
ko. Užmigo pagaliaus, kada _ 
trūkis susijudino, neszdamasi 
juos vis areziau prie tos kelio- s 
nes micro.

laikyk ji ant ranku taip, kaip 
tarytum jisai butu gyvas.

Paklausė. Kalbino kūdiki 
.jausmingiausiais žodžiais, o 
net nudavė, kad ji peni.

Po ilgu baisiu valandų, 
alo atsirado Hamburge.
— Su vaiku negalime

ant

— Tik ant valandėlės!
— Iki pat nakeziai ne!
Iszejo ant virszaus ir dairėsi 

aplinkui laivo deni, jieszkoda- 
mas bent kokios slaptingos vie
tos. Per ta laika moteriszke ne
sijudino nuo grindų ir nuola-1 
tos laiko apkabinus skrynele.

Laivas jau judinosi. Koman
da, balkiu girgždėjimas, len-

KAIP
VĘLNIAS MANO

DUSZIA BUVO
APSĖDĖS

sako, tik fiu (sic, atsargiau!),
Isz mano storoniu tik dur

niam kcrmoszius iszejo. Ta pa
ežiu diena jau Joszke dantis 
kaleno, o Mikutis prituravoda- 
mas erzino:

musu 
jo-

Žiurck, žiūrėk, Joszke, 
vienuolis varjoti prade-

Apsupo uoliai ir rūpestingai

* J£A D mane draugai vienuo
liu vadindavo, nesiginsiu, į

■ bet tuo tarpu negaliu slėpti, 
i kad man tuo metu dailiosios

, . I isz- ' ciugu žvangėjimas, vandenio j 
putojimas ir laivas pamažu isz- 

į lindo isz porto, uosto.
Vyras sugryižo kajuton.
— Eik valgyti.
— Duok rakta!
Papurtė su galva ir pats vie

nas nuvejo valgomojon.
Slinko valanda paskui va

landa. Moteriszke nesijudino 
isz kajutes, vyras vaikszcziojo I 
po laivo deni.

Vakaras. Valgomąja ir sa-j 
Ilonai visai isztusztejo. Keliau
ninkai eina ant atilsio. Laivo 
denis tamsus ir be žmonių.

Devinta valanda. % 
Deszimta.
Vienuolikta!
— Atsikelk

Ji raukas nuleido. Pagriebė Ivaikėi palaidot i. 
užstengusi mažyczio lavonėli,! - 
indejo skrynelei! ir uždare. 
Tuo paežiu laiku trūkis susto
jo, o tarnai tuojaus subėgo iii niekam nematant Ims gali- 
vagonus. Vienas tarnas imt ve-Ana vaikas inmesti in mares.

Pasižiurėjo in ji.
—- Greitai!' Dek iii BALTRUVIENE

rankas taip kaip
in inažvti ir supo atsargiai. Vyras 

užmerkė nuilsusias akis. Iszbu-
i dino ji greitai nesavas paezios 
riksmas:

— Numirė! numirė! Jau ne )lln 
gyvas! ' žinos

Vyras pradėjo žiūrėti iii kn-’ liekant rus keliauninkai, iszejo 
dikio burniuke. Isztikro vaika-s;anį vagonu platformų.
buvo negyvas. Kas toksai žiu-; Greitai atidarė skrynele ir 

isztiese rankas prie vaiko, bet 
motina ji labai tvirtai laike sa- i 
v o glėby j.

Duok! Prabilo, rodydamas 
sugniauszta kumsžti.

riaus vagone. Greitai uždare 
su ranka verkiancziai mote-

tvlel— Del Dievo meiles 
jau!

AI o t e r i s z k e su d e ja vi >, 
sugriežė dantimis.

— Po szimto perkūno! Ty
lėk!

Ir iszbego kad suramisti ke
liauninkus, kurie iszgirde mo-

visko klausėsi.

Pagaliaus turėjo sutikti. Va-; 
kare nukako ant geležinkcl- 
dvario. Ji su vaiku ant ranku.

Buvo vėlus ruduo, miglos ap- Į 
klojo ulyežias, o mažytis be su- į 
įstojimo kosėjo.

Neturėjo drąsos ineiti lauki- Į 
uio kambarin. Nejutomis insi-pio žodžio, 
spaude ant geležinkeldvario

ko! Moteriszke histerija susir
go, bet viskas jau pere jo.

ežia susilaikyti nuo verksnio.
i — Ar neperstosi ? Kas tau 
lliepe.su savim imti ta benkar- 
| ta?

Moteriszke neatsako nei vie- 
tiktai prisispaudė 

prie krutinės savo brangia sun-
tuojaus priesz pat trūkio ate- kenybe.
jima ir greitai sulipo vagonam
Skyrius, in kuri insedo, buvo

— Tegul niekas nežino, kad 
numirė. Turėtum kitai]) ji pa- 

nuo miglu szlapes ir pilnas nuo’laidoti; priegtam lavonėlio ap- 
cigaru smarves ir durnu. Inei-! žiūrėjimas, policija, paspartai, 

ant ir mus ai;t galo dar suaresztuo- 
tu. Taigi laikyk vaika, taip 

iku, kai]) ligsziolei.

ta ir iszeita tam vagonan, 
galo pasiliko tie jie vieni.

Moteriszke užsiėmė v 
vyras-gi žiurėjo per Įauga ir
drebėjo, kada tik iszgirsdavo 
arti vagono kokius nors žings-< 
nius. O traukinis greitai bego : 
per tamsia nakti ir miglas.

Turbut vagonai neapszildy- 
ta, kas kartas darosi szalcziau. 
Per kiekviena plyszeli skver
bėsi szaltos nakties atoduksis. 
Vaikas neperstojo kosėjęs.

Jau auszo. Perszale, iszbale 
ir sunervuoti žiūrėjosi in save.

drugi, su-— Arnikas turi 
szvapejo.

Ant vyro kaktos pasirodė 
raukszles.

—• Kad butu galima kur 
daktarei sutikti! Atsiduso.

— Idijote! Vaikui nieko ne 
bus. Duok jam krūties.

Vaiko burniuke užsidegė. 
Karsztys ir drugys mankė 
smulkuti kūneli. Mažos lupu
tes negalėjo prasiverti. Oras 
prie plaucziu nepriėjo.

— Eisiu jieszkoti daktaro!
Suszuko moteriszke su aszaro- 
mis akvse. v

Vyras ja pagriebė brutalisz- 
kai už peties.

— Nei nesijudink! Nori gal' 
mane iszduoti?' Nori juos už-' 
vesti tiesog ant pėdu ?

— Bet vaikas serga! Ar ne 
matai kaip jis kenezia ?

— Kani-gi ji emei su savim? ■ 
Pati to norėjai!

Nutilo. 'Tiktai sunkiai ban
guojanti krutinę ir aszaros, 
plauki anezios isz akiu, parode 
jos dideli sopuli. Ant vieno ge-

uit maldos.
— Taip turi būti!

mažinti. Tuojaus priva- 
; geležinkcldvari. Kurie

dabar galima

Pažiurejo in vyra, kaipo ne
galėdama suprasti, ka jis sako.

— Atradau vieta, isz ku-

Moteriszke iszt.iese rankas 1 
p Vi e skryneles, bet vyras pa- j 
trauke ja prie saves.

Insedo vežiman.
— Kur skrvnele? Suszva-

pe.jo.
Ant— Ant virszaus, 

žejo sėdynė.
Netrukus tuojaus 

kraszto mariu; ežia tiesog eina 
ant laivo ir klausia savo kaju
tes.

— Nepamirszk skryneles! 
Kalba ve] jam moteriszke.

— Ji jau nesza.
Ir isztikro skrynele padėta 

ju kajuotoj. Moteriszke pasi
lenkė ant skryneles, gulinczios 
ant grindų.

— Raktas! Kur raktas?

biržių gulėjo kūdikio szaltas 
lavonėlis.

Nuožmus verksnias supurtė 
moteriszkes krutinę. Nutverus 
priglaudę vaika prie savo szil- 
tos 'krutinės.

— Greitai! Greitai! Kal’be-

jau ant Nei nepasijudino.
— Tpi buk czionai! Vienas ■

Palik! Maldauja inote-

Pasitraukia Isz Tautu Sanjungos

Pagaliaus pasikėlė ir prade
da lipti tropais. Ant laivo de- Į 
nio (pavirszaus) visiszkai tam
su. Vyras veda ja už rankos, o 
ji glaudžia prie saves vaika vis 
gaszliau ir leidžia vilkties net. 
iki laivo aptvarui.

— Esame ant vietos! Su- 
szvapejo.

Isz apaezios laivo girdisi rit- 
miszkas įmurzinu dejavimas ir 
oszimas, kurios skaldo mariu 
vilnis ir daro laivui kelia. Mo
teris zk e a t s i kla up i a:

— Nedaryk to! Nedaryk!
Vyras yra pasiutime.
— Tai-gi nori, kad mus su

gautu ?!
Jos rankos apkalbino kūdi

ki nei geležines reples, vyras 
turėjo panaudoti visas savo 
spėkas, idant isz jos ranku isz- 
pleszti maža lavonėli.

Pagaliaus jam* tas pasisekė.
l'ž poros sekunda ju ausis 

pasiekė silpnas vandenio su- 
burbuliavimas.

Moteriszke apalpus parpuo-j 
le. AĄras atsipeikėjo.
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— Jeigu duoneles ne serge-' 
si, nę greitai ja nutversi.

Pasiskaitymo Knygeles
Žaki Hashem dirbo Tautu 

Sanjungoje su Egipto atsto
vais. Jo kraszto karalius Fa
rouk insimylejo in jo susie- 
duotine ir jis buvo privers
tas greitai iszvažiuoti isz sa
vo kraszto.

Jis laikrasztininkams nei 
žodžio neprasitaria kas ten 
isz tikrųjų atsitiko. Bet da
bar jis pasitraukia ir isz 
Tautu Sanjungos. Jis sako 
kad jis dabar gryszta in

Harvard universitetą ir ke
tina už kokiu szesziu nede- 
liu gryszti in Egiptą.

Eina gandai kad jam buvo 
pasiulinta Ambasadoriaus 
vieta Maskvoje, bet jis užsi
gina.

Amerikos laikrasztininkai 
buvo pirmutiniai dagirsti 
kaip Karalius Farouk insi
mylejo in szito jauno vyruko 
sužieduotine, ir kaip Kara
lius ja nuo jo pasivogė.

Penkios Istorijos apie Burike 
, ir Burikas, Kareivis ir Velnias; Į 
:Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
j pasaka); Užliekos isz Senovės
Padavimu; Peary ant Žemgalio; 

į (Atminimas isz keliones in Le-į
I dinius Krasztus). 96 pus. . .25$; jiriti savo prenumerata už laik-

Gavau tiligrama, 
Isz vieno miestelio

Illinojaus valstijos, 
Ir tuojaus su 
eroplanu iszskridau, 

O mano rūteles, 
Kokios ten puikios 

mergeles. 
Bet yra tokios, 

Labai pasiputia, 
Ir niekam nevertos. 
O jau ka tos .bobos, 

Kelios baisiai nelabos.
Vyrelei negali su 

joms isz'buti, 
Turi in tolima svietą 

r m ryt i. 
() tokia boba viena 

pasilikus, 
Buna ant visko 

tikus, 
O ka, szuniszkas 

gyvenimas, 
Ant žemes tokis bus 

ir amžinas.

O tu mano Dievuli, 
Kas dėjosi arti

New Yorke, 
Vestuves atsibuvo, 

Daug svieto pribuvo. 
Szoko ir durnavojo.

Keletą mergeliu isz kito 
pleiso pribuvo,

Tai del vyru džiaugsmo 
buvo, 

Su vyrukais sportavo,
Ka tik su autobiliais 

galo negavo. 
Iszsirinko sau sportukus, 

O ant kitu nežiūrėjo,. 
Ba ponaiczius turėjo. 

Tos merginos vaikinus 
, už ranka paėmė, 

Na ir kur ten nusivedė.
Ka dare nesakysiu, 
Del saves pasiliksiu. 
O ka? Ar vestuve ne 

buvo gera, 
Ar užmirsz kada? K )»

Asz manau,
Jog tosios mergeles, 

Niekad ne norėtu 
tokios vestuves.* * *

Vienas kaimynas sako: 
“Kaip tik pradedi, 

Kiek inislyt apie 
save, 

Tai žmonys tave 
vadina mandralium, 

O kaip mislini apie 
k a kita, 

Tai vis inpulsi in 
t rūbeli, 

Su savo boba, 
Arba vyru svetimos 

bobos. 
Ir teip negerai, 

Ir kitaip da 
arsziau!” 

* * * 
Asz mistinu,

Jog daugelis vyru, 
Kitu paskui boba 

in pekla, 
Ne kaip in darba.

— V tichoj vode čerti vo- 
det šia, — pridėjo Jonas.

Trenkiau knygas ir tekinas 
iszdumiau in gatve. Buvo pa
vasaris, Morcziaus menuo. Be

[lyties klausimai mažai ir toru- ’ fceplu.es> putodamas iekiau per 
Pedavo- [ miesto bruka.

| Buriavo, susirinks būrelis I _ Greicziau Eapoi, sku. 
(draugu, tars, barsis juokaus, [ |)ek, užsiponavojes ma.
; gerokai iszdirbs nevienai isz ;
musu sauja ilsinu, ir galu gale I 

į po ilgu barniu, nutarė, iszdums

Asz draugu sznekejimose 
i veik ne dalyvaudavau, bet vi
suomet jie man patys pa vesda
vo galutina žodi tarti.

Žiūrėk, plejia, tarszka kits 
net ir pykti pradeda, o asz nu
duodu skaitąs, bet viską, gir
džiu.

— Tavo Rožei kairioji akis 
i in. dangų nukreipta, o deszi- 
nioji ant pat nosies spukso, 
iszsisziepes rėžia Joszke Miku
ti.

—. O tavo Magde geresne? 
j Blauzdos, kai Volodes 
; galas, o eina negeriau 
baszninka, Szepeczio

■ kuriam pernai Kisielis
makaule pradūrė, drebėdamas 
isz pykezio atsako Mikutis.

— Vyrai, užteks abieju ge
ros, abieju ccntavines, norėta 

i sutaikinti Jurgis, bet tuo tar-

uz na- 
kuina, 

su eina

greieziau pas savo storalūpe 
Agota ir pasidaryk sau nagi
nes.

Neužmirszkit atnau

Gryžszk, kol nevėlu! Pa
tarinėjo aniuolas.

Pastarojoj balsas- rodėsi silp
nutis, lyg uodo zirzimas, priesz 
galinga szetono pakusa.

Ne viena pastūmiau, ne vie
nam gerokai in kupra suda
viau, kol pamaeziau pilka j i 
ubagines narna. Tvaksianczia 

jszirdimi tyliai atidariau sun- 
j Idas kambario duris. Prie so
dos stovėjo Ji, prieszais, paži- 
! nau musu szauliu būrio vadas. 
Jiedu stovėjo sunėrė viens ki
tam ant pecziu rankas ir, sudu 
re nosis, rodosi, kaž ka patylo
mis kalbėjo. Garsas, lyg bonka 
korkuojant, suskambėjo erd- 

į varne kambary.
— Vieszpatie! Sunkiai pra- 

i stenėjau ir griebdamasis už 
durti rankenos norėjau su- 

į smukti, bet tuo tarpu duryse 
i pasirodė Joszke.

Macziau, kai sudrėbėjo sto
rieji Magdės pakinkliai, vado 
lupa, rodos kiek virptelėjo, to
liau, nebeatsimenu.

Lyg girtas, po kiek laiko at
siradau prie dvokianezios mie
sto skerdyklų kūdros, kur žy
du antys ramiai sau ngrdesi ir, 
rodos, rengiaus ju pavyzdi sek
ti. Norėjau jau szokti, tik žiū
riu, iszbales Joszke atbėga ir 
nieko nelaukdamas plumpt in 

t ; kūdra ir pasinėrė. Iszlakste nu- 
j sigande antys, o neužilgo ir 
Joszkes dumbluota galva pasine- ĮI rode.

rai, insimaiszo ir Jonas.
— Eik, eik sau greicziau 

pas savo Barbora, nieks tavęs 
nelaiko;
trimis vežimais pudros 
kiekvieno veido laukia, 
szainia Joszke su Miku.

— Traszos tavo Barbele 
sigaili. Džiaugkis, Joneli, tra-! 
szi dirva gera derliu iszduoda,;
prideda nuo suves ir Jonas. [ Pakiszau vczdagali> ir'bema- 

Taip iszsitae, iszsikohoje, (aut Jo^ke ,buvo ant kranto 
galu gale prie manės kreipda
vosi, o asz visuomet stengda- 
vauš isz viso to iszejima rasti.

— Sakau jums, kad musu 
vienuolis ‘malaczius;’ jis prie 
savo litanijų geriau už pati 
Saliamona sugalvoja! Žiūrėk, j 
dar kas nors szaipydamas pri
deda, ir visa kompanija, būda
vo, stilyg mano nurodymu isz- 
ūžia.

Taip gyvenau virsz metu, i 
Buvo ramu, gera szilta, ir ma
lonu. Rodos, ko geresnio ir be
reikėjo; bet, matyt, man vel
nias pavydėjo. Imk ir

; senai jau ji tavęs, su 
ant j

Gelbėkit, skėstu! Sūri-

užval-
džiavok piktoji dvasia mano i 
nemi rsztama duszia!

Nežinau nuo ko ir kaip Josz-1 
kės stora blauzde Magde man 
tai]) inkrito in aki, kad be jos 
gyvenimas darėsi nebemielas. 
Kur eisi, ka darysi, vis ji ir ji

G ei bėk ;
' Szv. Jackau, nusispoves žegno-l

— Tfiu,

— Szalta ? Paklausiau.
— Brr! Kai ledas neapsi

moka del tos ku, ntsake kalen- 
SU. j damas Joszke.

— Tai ir asz nebenoriu, ap
sidžiaugęs nutariau, ir pasi
jutau, kad mano szirdy ne kva
po velnio nebera.

Tai]) likau gyvas ir velnio 
i nusikraeziau. Dar ir dabar ta 
I visa puikiai menu.
' Nuo to laiko kas rytas ir va
karas kalbėdamas poterius po 
žodžiu: “Duonos musu kasdie
nines duok mums sziandien,” 

'pridedu nuo saves n “ir apsau- 
' gok nuo visokiu kvarabu, 
' ypacz, kad velnias duszios ne- 
i jodinėtu.” Savo-gi geriems 
draugams, prie progos, prime
nu: “vyrueziai, vynieziai, at- 

; sargiau, velnias duszia. nujos, 
nes ir v tichoj vodie čerti vode- 
tsia!” —S.
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davaus ir szaukdavau pagal-] 
bos

Trys Istorijos apie Irlanda raszti “Saule.” Del daugelis
arba Nekaltybe suspausta; Ro- laikas jau pasibaigė ir apie tai
bertas Velnias; Medėjus; Kaip praneszeme! Bizni be pinigu
Kuzma Skripkorius liko Tur- sullku varyti, ypatingai laik 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$ raszczio,
SAULE PUB, CO, Mah*npy City, p*. į kožna doleri. ACZIŲ1

Bet nei Szv. Jackus, nei 
Maurikijus man nieko negel-į 
bėjo, o velnias savo ragan^sz- 
ka sėkla kas kart vis tvirtyn 
mano szirdi diegdavo.

Užpirkau valunavas miszias, 
iszsispaviedojau insirasziau in 
krikszczioniu demokratu par
tija ir, laukiau iszganymo.

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

SAULE” Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15# ::

kuris sureikalaujb
į klebono nebijo, o faszistai jam į

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Keliauju.su
lliepe.su
fceplu.es


“SAULE” MAHANOY CITY, P Ab

Žinios Vietines
•— Ketverge Amerikos Lie

tuviai szves liūdna džiaugsmo i 
sukakti, savo kraszto Nepri- į 
klausoniybes paminejima. Mes Į 
Lietuviai ta diena “szves” nes ;

. dabar nieko daugiau nebeliko I 
kaip tik kreiptis in dangų 
szventuosius pagelbos! Nei po-; 
litika, nei dipliomatija. dabar; ■ 
rodos nieko Lietuviai ar Lietu-1 L 
viams nepadės. Mes sakome, Uumpa 
kad tai yra “Liūdna Džiaugs- CZI,).I nl 
mo Sukaktis.” Už tai, kad S{,vo IU

_ Sekantieji iszeme lais-j susilaukė magistro laipsni. Kai Szventas Valentinas buvo visai ] 
nūs del apsivedimo: Helena B. J jis tik stojo 
Dainoravicziute, 330 So. Main : Universitetą 
U Iv., Shenandoah ir Kazpnie 
ras A. Pntalonis,.Shaft. Kons 
tancija M ycuskię, 524 M . Ma 
hanov Avė., Mahanoy (.‘ity ir

lionis) 605 W. Spruce l'ly., 
] Mahanoy ('ity.

[P ■ — Sena gyventoja Marga-
rela Lutskuvione (p<> Levais 

] vadinosi. Metruliute), nuo 435 
Mahanoy l'ly., kuri sirgo 

laika, numirė Petny-

i Pennsylvanijos kitas žmogus, kad jis buvo ba. 
su Profesoriaus getas szventasis, ir parupinda-;

1 Alfred Senu pagelba ir patari- vo auksiniais pinigais pasoga 
mn, jam mokslas tai]) gerai se- tiednoms merginoms, kuriu te
kėsi, kad ne už ilgo jis užsitar- vai neiszgaledavo iszleisti už 
navo stipendija isz Universite- vyro savo dukrelių. Jis, anot 
to. Ir dabar tikisi dar toliau sa- pasakų ir padavimu, inmesda-] 
vo mokslus tęsti su kita stipen- vo pro Įauga maiszeli auksiniu. ]

AUTOMOBILIU
C NELAIMES

Vienas Apsivertė; Kitas 
In Stulpą Sudužo

Abejinga Gražuole

į * i 1*4 * ... ’ ■ T ii of n \*o k1 atvvko m Amei ikakiekvienas Lietuvis prisiminės į J-'lt ll,x J ’ •
1 4 1 ** i* 11)11 (1 1H11 tl<l 1 < 111 IKI 111C1 L!,111 <1 UIsavo kraszto,garbingas dienas UįĮ(iaiH<l u /

norėtu džiaugtis, bet paskui kelioms, inipg. t, uo
dą prisiminės koks likimas isz- ]ka gy veno Shenadoi \ j< ,<> api< 
puolė ta savo kraszta dabar tas ] metai atimi <it\\ko in Ma 
jo džiaugsmas 
dėsi. Reikia 
sziais metais i-

n-1 Kaip ten nebuvo ar kaip ta 
ir mada ir tas paprotys prasidėjo 

del viso to savo mokslo, kuklus ] ne taip jau sziandien svarbu, 
vyrukas. Jis tikisi susilaukti bet kas musu jauniems svarbu’ 
mokytojo, profesoriaus vieta tai kad jie gauna proga isz- ] 
kai užbaigs savo mokslus. reikszti savo jausmus ir pasa- 

Mums rodos kad jis yra pir- kyti, kad tai pareina “Nuol 
miltinis isz visu musu pabėgo-; Tavo Valentino.” 
liu, “Dypuku,’ 
ežia, susilaukti.
Klimui viso gero vėliname.

tanas Klimas yra malonus

La Belle France” gel-Al 11 “VASARIO 16-TOJI”

]įu_ i Hanojuje. Jos vyras Juozas) 
i.„,i iLutskus numirė 1927 metuose, j

MEILES KORTELES

PHILADELPHIA, PA. —
Du vyrai buvo labai sužeisti, 
kai jųdviejų automobilius ap
sivertė ir paskui in stulpą atsi- 
musze. Policijantai vyrus isz- 
trauke isz to sudužusio auto-1 
mobiliaus.

James Coyle, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus ir jo i 
draugas George Leferovich, 
teipgi dvideszimts dvieju metu 
amžiaus buvo nuveszti in Epis- tuonplauke _ Maryse Delair 
copal ligonine.

Walter Plucinskio automobi-l

atsako už savo narius. Taip if 
Lewisas yra atsakomingas už 
visus mainierius!

Kai kurie unijos vadai pri- 
parode Prezidentui Trumanui, 
kad jis dabar nėra ingaliotas 

j užimti visas mainas, kaip jis 
galėjo per kara. Bet jie pa- 
mirszta, kad Prezidentas Tru- 
manas gali paimti Lewisa ir ji 
laikyti atsakominga už visus 
mainierius!

Gaila kad taip dabar susi
kirto kompanijos su mainieriu 
unija ir kad Lewisas su Truma- 

i su nesutinka. Bet isz visu szi- 
i tu pesztyniu ir susikirtimu 

vien tik darbininkas nuken- 
czia!

'reta ir Izabella namie,
j kieno,
Juozą,

■ Mieli.,

Lddystone. Tris sūnūs:; 
miesto; \ inca, Detroit, ’ “Valentine” Diena

Labai Sena

vaikszczio.jama, nes dabar isz 
eivijos Lietuviai susilaukt 
naujo kraujo isz tu pabėgėliu 
kurie czia atvažiavo ir apsigy
veno musu tarpe! i Marijona

— Ketverge pripuola 
Julijonos szvente. 
Vard i e 11 e s: Armin a s. 
diena 1918 metuose 
'Nepriklausomybes ' 
mas, o 1922 metuose
Uni ve i• s i t e t o i 11 k ur i n i a s.

Wilkes-Barre
(Vasario 14-ta Diena)

I (U H 11H j

r?ii])‘>i ta ! A"įana, mieste ir Adoma, Bhi- 
Liet uvos j Hidelpliia. Laidotuves invyks

Lietuvos !sn ‘'pK-omis Juozapo

no. Ir ta. diena 1815 metuose , 
Taikos sutartis buvo sudaryta ■ 
New Orleans mieste tarp Ame-' 
likos ir Anglijos, o Generolas 
Jackson sumusze Anglijos ka
riuomenes ir Kongresas suda
rė ta taikos sutarti. Taipgi ta 
diena 1936 m., Revoliucija Pa
raguay kraszte, Prezidentas 
Eusebio Ayala buvo paszalin- 
1as. Taipgi ta diena 1801 m., gi
mė Žemaitijos Vyskupas ir 
Lietuvos raszytojas M. Valan-

i Shenandoah, Pa. — lulda- 
jma tropais žemyn savo namuo
se, Gerai žinoma ponia K. A ai- 
noniene isz Shaft, likos sužeis
ta in kbja. Gydosi namie.

I — Ponia Juozafina Palo-

savo d nkt ere Katarina 
Philadelphijoje, numirė

Hali

mirė Vincas Mickeviczius, ka
'bute. Gimė Lietuvoje, atvyki 
in Slienadoryje 1910 meluosi

da i'binmku Paliko du smili: Lco, namie 1)

laimėjo “Francuzijos Gra
žuoles” garbes varda in 

liūs susikūlė su Arthur Amick Marseilles. Bet ne visi teise- 
* jai sutiko ant to iszrinkimo 

ir iszkilo pikti intarinejimai 
ir prikaisziojimai. Kiti sake 
kad szita panele yra graži, 
bet už ja buvo dar gražesniu.

automobiliu apie pirma valan
da isz ryto, bet nei vienas nebu
vo labai sužeistas.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

skatikas nepasiekia tu nelai
mingu musu broliu Lietuvoje!

Atvažiavusieji pabėgėliai, 
“Dypukai” mums daug garbes 
daro ir atnesza ežia, Ameriko
je, nes mokysziausi ir nagin
giausi atvažiavo pas mus. Jie SCRANTON, PA. — Trys 
dabar užima garbes vietas mu- žmones užsimusze automobiliu " 
su Universitetuose ir kitose nelaimėse Scranton mieste, 
garbes vietose. Bet ar jie isz. 
tikro atvaižduoja
dvasia, Lietuvos žmones?

RAZBAININKAS 
. SUIMTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai tik jie iszvažiavo antke. Kai tik jie iszvažiavo ant 
vieszkelio McCauley iszsitrau- 

~. ke revolveri ir privertė polici-
i jauto sunu sustoti ir savo tėvo
I automobiliu sustabdyti.

REIKALAUJA Kaip tik tuo laiku pribuvo 
 valstybinis policijantas, kuri 

tas vagis liepe iszlipti isz savo
i automobiliaus. Jis tada su sa
vo ta mergina pasiėmė polici- 

laikyti to ingaliojimo paskelto j jant0 vaikai Donal(J ir su poli- 
ti ‘ Nedarbo Nedele! cijanto automobiliu pabėgo.

Szitaip Lewisas gali pakliu- Toliau jie pasivogė kita autO- 
ti in slastas dvieju to Taft- mobiliu. Po tam jie nuėjo pas 
Hartley Instatymo” pareika- Les Miller, ir privertė ji visus 
lavimu. Pirmutinis,—tai yra,] juos veszti kur nors. Bet Mille- 
kad Trumanas gali pasakyti, rjs nebuvo toks bailus. Kai jis 
kad mainieriu straikos supara- insisedo in savo automobiliu ir 
lyžiuoja visa Amerikos pramo- taip greitai ji paleido, nors ke- 
ne ir sudaro visam krasztui iiaį fcuvo siįdus ir apszale, kad 
pavoju! Antras,—teismas ga
li insakyti visiems mainieriams

LEWISAS DAUG

Pclicijantai rado penkios de

Sherwood Swingle, asztuo-
Lietuvos niolikos metu amžiaus buvo;

] ant smert užmusztas, kai auto-1
Lietuvis yra prisiriszes su mobilius, kuriame jis važiavo

kaimu su ukiu su žemele. Tokiu sudužo in stulpą apie antra va- 
pabegeliu Lietuviu mažai czia landa isz ryto. Tas trenksmas 
atvažiavo! iszmete ji isz automobiliaus. Jo]

Koncertai, pramogos ir brolis ir kitas draugas nebuvo j 
mokslo tarybos neparodo ir ne- nei sužeisti.
atvaizduoja tikro Lietuvio.
“Tikras Lietuvis pasiliko Lie- szimts penkių metu amžiaus 
tuvoje.

Mes daug kalbu ir prakalbu vieszkelio. Policijantai spėja] 
girdėjome ir dar daugiau gir- kad jis buvo suvažinėtas ir au- ’ 
desime apie Lietuvos praeiti ir 
apie visas tas gražias ir drą
sias viltis del Lietuvos ateities.
Bet visi turime prisipažinti, ar

Charles Delaney negyva ant

tomobiliaus draiverys visai ne
sustojo. .

Juozas Sekeviczius, keturios į 
deszimts metu amžiaus žmogus ■

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

net ir tas vagis iszsigando. Jis 
grasino nuszauti Milleri, bet 
nedryso, nes jis per smarkiai 
važiavo.

i Milleris nesustabdė savo au- - . •
i tcmobiliaus kol davažiavo prie 
keliu policij antu. Tada sustab-

• de savo automobiliu ir . pats 
greitai iszszoko. Jaunas vagis 
su savo mergina kaip avinėliai 

sprando paimti, ir vesti in dar- pasidavė policijantams.

mes norime ar nenorime, kad; isz Hamlin, buvo suvažinėtas neklausyti Lewiso ir gry^zti in 
Lietuviams tikru, pasiszventu- apie pirma valanda isz ryto ir i 
siu vadu reikėjo ir darba rei-] pasimirė. Rocco Confletti drai
kia, ir ju niekur nerandame. vino ta automobiliu kuris Se-

Lietuvis nėra svetimas ne- kevieziu suvažinėjo.
laisvei ir persekiojimui. Jo vi-; -------------------------

si takai ir takeliai ^etuv°ie ', § U KILIM A S '' 
yra nukloti ir iszpuoszti kry
žiais, kryželiais. Kryžius, tai] FRANCUZIJOJE 
Lietuvio amžinas ženklas.

Tie kurie taip drąsiai ir gar- ] 
šiai kalba apie Lietuvos szvie- 
sia ateiti, kaip gaidys užsi
merkia akis ir gieda savo gies
me.

“Lietuva gal dar ir randasi 
ant kai kuriu žemlapiu, bet
Lietuviai Lietuvoje jau ima 
nykti ir dingti!”

Vieni meldžiasi taikos, kiti: 
laukia karo; bet visi tikisi per
mainos.

Kad ir Lietuvos kanezioje ir]

savo darbus.
Szitaip, derybos gali testis 

menesi, metus ar kelis metus,; 
bet per visa ta laika mainieriai 
butu priversti dirbti.

Valdžia negali kiekviena 
mainieri už kalnieriaus ar už

Sziu dienu paprotys siunsti 
“Szirdies Korteles” ir “Mei-, 
les Žodelius” klausiant “Ar tu 
Busi Mano Valentine” prasi-] 
dėjo labai, labai seniai, apie ' 
tūkstantis metu atgal tarp pa- j 

:goniu Rymiecziu.
Rymiecziai tikėjo kad pauk- ' 

jszteliai iszsiporoja, pasirenka! 
poreles, Vasario keturiolikta 
diena> Už tai tie Rymiecziai I I

i jaute kad geras ženklas isz die- ] 
vaieziu, kad ir žmogus pana-!

\ sziai darytu.
i Rymiecziai ant tos dienos 
insteige savo szvente savo pie- ]

i miniszkiems dievaieziams Lu-' Į 
percui ir Fanui ir dievaitei Ju- ] 
nai.

! Per szita szvente jaunos mer-! 
ginos ir mergaite^ indedavo sa- 
vo vardus in dideli puodą, ku- ]

i ris būdavo pastatytas viduryje
_ ] ulyczios. Tada visi singeliai 

iszimdavo po viena varda isz ] 
to puodo, ir ta mergina ar mer- ] 
gaite kurios varda tas singelys 
isztrauke isz to puodo, būdavo 
to singelio szirdies drauge per 
visus metus.

I 
Kai krikszczionyste pasiro-;

' de tu pagoniu tarpe, kriksz- j 
kuri keletu ; czionims nepatiko tokis pago- ] 

metu atgal laike saliuna ajit S. niszkas paprotys. Ta pagonisz- ] 
■Main Uly., mieste, po tam per- ka szvente tada buvo vadina- ; 
sikranste in Newark, N.. J., nu-1 ma “Lupercalia.” Bet kriksz-'

I ' 7 I •
mire Ketvergo ryta, Newark czionys teipgi prisipažino kad 
ligonbute. Velione gimė Malin-' tas paprotys nebutu jau toks 
noy Plane, Pa., po tam persi-] 
kraustė su savo teveliąs in She- ji sukrikszczionyti.
nadoryje. Apie du metai atgal ! Krikszczionys iszriszo szita 
velione gyveno pas savo dūk-i tos pagoniszkos szventes klau- 
lere S. Luceno, McAdoo. Pali-] sima, paszvesdami ta diena 
-’<> dvi dukterys: Juozafina. Szventam Valentinui, mylin-i

— Subatoj Szvento Simeo-Į (lukt(‘re Katarhia. Hali. Phila 
no vyskupo. Ir ta diena 1926 I de,l)hia- Laidotuves invyko 
m., mainieriu straikos užsibai- * žiedelyje, su apiegomis Szv. 
■ge, ir mainieriai gryžo in savo ’L’i’gio 'hažnyczioje 9 vai., ryte 
darbus, susitarimas'buvo slap- ’’ P^’Llota in paiapijos kapi-

nes.
Taipgi ta diena 1915 m., Vokie-' 
ežiai per pirmutini 
kara. su savo submarinais, po-! 
vandeniniais kariszkais laivais 
užkirto Anglijos laivams kelia 
in Anglija.

— Mainieriai dabai- labai 
nori dirbti. Jiems sunku pra
gyventi ant trijų dienu darbo 
algos.

j operacija Ashland ligonbute.
— Marijona Komerauskie- 

ne (Bernatoniute)

daug geležinkeliu kompanijos 
neturi gana augliu, Beadingos ]< 
kompanija taipgi :
daug traukinius. Readingo trū
kis kur ateina 8:10 valanda va-

ba, bet valdžia kitaip veikia. 
“Valdžia paims Lewisa, visu 
mainieriu bosą ir jam insakys,] 

skyrė kareivius. Fabrikantams j kad mainieriai turi dirbti!”! 
buvo insakyta kad jie bus nu-į Jeigu tada mainieriai nedirbs,] 
bausti, jeigu jie nepranesz vai- tai Lewisas liks kaltas ir jis 
džiai vardus tu darbininku ku- bus nubaustas. Nes kaip vais-i 
rie tyczia isz lėto dirba ar sten- ke, valdžioje, pramonėje ir pa- 
giasi darba trukdyti.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) ISZKRITO ISZ 
EROPLANO

blogas, jeigu butu galima kaip mirties valandoje, mus Lietu-!
' 44 __ .*4 i . . .. . • . • i

sustabdė pati Samuel Luceno, McAdoo, ežiu ir mylimųjų globėjui. Szi-

stabdytas ir daugiau m* eis in

viai negali ar nenori susitai-] 
kinti, susivienyti. Jie kad ir 
savo varguose kelia savotisz-l °
kus klausimus, laikosi savo- 
tiszku partijų ir savo ožius va
rinėja.

Kartais ateina mums mintis,; 
kad galimas daigtas, kad Ru] 
sijos letena yra Dievo rykszte; 
Lietuviams. Lietuviai su savo

eina 6:41 valanda, vakare isi 
Mahanoy City in Philadelphia 
dabar iszeis 6:11 valanda va

ir Evelyn, pati Jurgio Ber- ] tas szventasis, kaip ir tyczia 
nauskio, Newark, N. J;, • tris ; neteko savo galvos, buvo nužu- 
anukus ir dvi puse-seserys: dytas kaip tik Vasario keturio- 
Ona Bernatoniute ir E. Ai nio-; likta diena 270 metuose, kai z
nieno, mieste. Laidos U tarn in- Imperatorius Claudius valde partijomis ir su savo komisi-

,’io bažnyczioje 9 valanda ryte
Ryma.

Nieko per daug tikro mes ne-

dai.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRAB ORIU S 
Laidoja Kunvs Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams :: >

•35 WEST CENTRE STREET 
Telefoną.* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Pottsville, Pa. 
i Klimas, jaunas

jomis, patys sau gala rengei 
Stalinas tik prie to galo grei- ] 

■izimiero žinome apie ta Szventa Valen-; cziau privedė. -
tina, nes tu Szventuju Valenti- ] Czia mes nekalbame apie tik-i 

— i nu randasi net septyni. Seno- i rus Lietuvius, darbo, vargo ir 
Antanas ; ves knygose yra raszoma apie žemeles žmogelius, bet apie 
as kuris ! viena isz tu Valentinu, kuris tuos kurie taip augsztai nesza- 
ir buvo ] buvo kalėjime, kur jis susi- ’ si, kad net ir Amerikoje jie ne-' 

su kalėjimo sargo ra patenkinti. I
Lietuvoje jie juoda duona!

! damas nužudyti, jis paliko jai valgo, o czia Amerikoje jie nei] 
trumpa laiszkeli ir pasirasze: balta duona nėra patenkinti.
“Nuo Tavo Valentino.” Už tai. Lietuvos praeitis yra gar-; 

ir Baltikes Uni- visos tos “Valentine” dienos ] binga, bet tai ne aeziu nei vie-j 
meiles korteles tuos žodžius at- ■ nam isz musu vadu sziandien. 
kartuoja: “Nuo Tavo Valenti- i Ar dabar galima pasakyti, kad 

s no.” ' i ateityje kiti gales pasigirti isz1
i ‘ Kiti sako ir gina kad tas j sziu dienu vadu? i

apsĮgyvenęs pas savo dede, draugavo 
duroj Klima, Pottsvilleje, gavo 'akla dukrele. Kai jis buvo ve-

jos Universitete. Antanas Kli
mas yra mokinęsis Lietuvos 
Universitete
versi tote Vokieti joje. Atvažia-

I ves io Amerika jis, šu savo de-

. NEW YORK, N. Y. —
Buvęs Pennsylvanijos Univer
siteto studentas, buvo cango 

prastame gyvenime, vadas isztrauktas isz eroplano, kai to 
__________ _______________ : eroplano durys atsidarė. Ero- 

_______________________ ] planas tuo sykiu skrido apie 
į du szimtu myliu in valanda ir 
i buvo apie asztuonis tukstan- 
] ežius pėdu augsžtumo virsz 
j Long Island. Eroplanas skrido
■ isz Londono in New York
miestą.

] Dvideszimts asztuoniu metu 
j amžiaus John Harris norėjo 
eroplano duris užrakinti, nes 
jis patemijo kad duris buvo

■ biski pravaros. Jis priėjo prie 
tu duriu ir jos tik sykiu atsi-

' dare.
Kai eroplanas taip greitai 

I lekia, tai jis sudaro labai stip
ru canga kuris traukia orą isz 
eroplano. Szitas darbininkas 
buvo isztrauktas isz to eropla
no ir nukrito.

: Daug žmonių tuo sykiu mie- 
, gojo ant eroplano. O darbinin- 
1 kai jau riszo diržus ant visu, 
] nes eroplanas jau leidosi že- 
' myn.
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