
----- ------ ---------- .---- -—--
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) !

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY •

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, .$5.00;
ft Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Adver. Rates on Application

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. ♦

• • • • • • • • ************ ****************** a « * * * * vl

DU-KART SANVALTINIS LAIKRASZTIS “SAULS11 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA ffi PETNYCZIA

| Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 ft Metantfj I
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50 Jį, Metams '[

{ - - •
Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant ežio |

{ SAULE PUBLISHING CO., '
} MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY Pa. U. A 
L-------------------------------------------------- - —

No. 16 , KNTEKKD AT.THE MAHANOY CITY, PA., v
i POST-OFFICE AS SECOND CLANS MAIL MATTER.) MAHANOY CITY, PA. VASARIO, PETNYCŽIA 24, 1950 (FEBRUARY, FRIDAY 24, 1950) V. L. Bocikowskl, Editor and i. r r. 61 METAS

Churchill N ori Pasitartit#

Isz Amerikos Sunkus Darbas Daktarams

MINKSZTOS ANG
LIES MAINIERIAI 

NEKLAUSO 
LEWISO

PITTSBURGH, PA. —
Mainieriu Unijos kuopu vadai 
sako kad jie visai neklausys 
Lewiso ir negrysz in savo dar
bus, nepaisant ka Lewisas ar 
Trumanas sakys.

Czia, galimas daigtas, kad 
yra Lewiso isz anksto prireng
ta tvarka, kad mainieriai vie
szai pasirodys kad jie neklauso 
Lewiso.. Tada Lewisas steng
sis pasiaiszkinti ir pasiteisinti, 
kad jis nėra kaltas, kad mai
nieriai straikuoja, kad jie jo 
neklauso.

Lewisas tikisi szitaip isz- 
vengti valdžios nubaudimo.

Bet ar Lewisui pasiseks taip 
pasiaiszkinti teisme yra kitas 
dalykas. Visi gerai žino kad-, 
Lewisas yra mainieriu bosas ir 
kad jie yra priversti klausyt 
jo. Isz pasitarimu ir isz visu tu 
tardymu dar nieko gero negir
dėti. ;

Valdžia insake Lewisui kad 
jis savo mainieriams insakytu 
gryszti in savo darbus, bet eina 
gandai kad mainieriai Lewiso 
nepaklausys, nes jie žino kad 
Lewisas nori kad jie jo nepa
klausytu.

Szitos mainieriu straikos da
bar jau sustabdė daug fabriku 
ir geležinkeliu, nes visiems 
anglių trūksta. Tukstancziai 
dabar negali dirbti už tai kad 
mainieriai straikuoja.

New York miesto taryba in-j
sake visiems biznieriams ap- szimts dvieju metu moteris, 
temdinti savo szviesas taip kuri Kalėdų ryta nudure savo 
kaip buvo per kara daroma, vyr&> pati pasikorė dumiu na- 
kad butu galima sutaupinti 
nors kiek anglių.

Dabar visi laukia pažiūrėti 
kaip ilgai Prezdentas Truma- 
nas ir teisėjai lauks, kol jie be 
jokiu baiku užsipuls ant Lewi
so ir pareikalaus kad jis baigtu 
savo szposus; o jeigu ne, tai 
mainieriu unija gal vėl kelis 
milijonus doleriu užsimokės 
baudos. Visi dar ramiai laukia 
Lewiso, bet tai kantrybei yra 
galas.

CHURCHILL SAKO
TRYS “DIDIEJI”

I TURI PASITARTI

Firm Negu Karas Kils

Amerika Nutrau
kia Santykius Su

LONDON, ANGLIJA. — 
Paskutinėje savo prakalboje 
priesz Rinkinius Anglijoje, 
Winston Churchillis, buvęs 
Anglijos Ministeris, pareiszko 
kad jis tiki kad reiketu dar sy
ki Trijų Didžiųjų Tautu Va
dams susieiti ir pasitarti. Jis 
sako kad dar yra vilties su Ru
sija susitarti ir susitaikinti, ir 
taip karo iszvengti.

J is sako kad Dabartiniai 
Anglijos Vadai pasitiki ant 
Tautu Sanjungos, ir tikisi czia 
visus tarptautinius klausimus 
iszspresti ir iszriszti. Bet, jis 
sako to negana; reikia kad Tri
jų Didžiųjų Tautu Vadai dar 
syki susirinktu ir prie kokio 
nors sustarimo prieitu apie tas' 
sprogstanezias atomines bom
bas.

Tos Trys Didžiosios Tautos
butu: Amerika, Anglija-ir Ru- ganjos Komunistiszka valdžia ir insake savo 
sija. .....

Jis toliau pasakojo ir pripa- Ministenui, Donald R. Heath ir visiems 
rode įcokis pavojus visiems a|sjovams Įuojaus parvaŽlUOti 113010. 
gresia jeigu dabar niekas nieko , J r
nedarys ir tik viens in kita; Bulgarijos Komunistiszka valdžia buvo 
žvairiai žiūrės, i

Pabaigoje savo prakalbos jis 
sai nekalta del Kinijos susmu- asztriai atsikirto savo prieszi- 
kimo ir pražuvimo, kai Komu- ninkams, kurie visokius prie- 

kaisztus jam kaisziojo, sakyda- 
mas: “Asz žinau ir prisipažins- Ąmerjk08 valdžia flCSUtlkO jo atSZaukti if 
tu kad asz jau pasenės; mano , . .....
sapnai ir svajones jau praeity- ISZ tO ISZklIO SUSlkirtlHiai. 
je. Mano darbas jau atliktas. 
Asz jokios naudos nesitikiu 
sau isz szitu Rinkimu ar mano atsiimti savo atstovus isz Amerikos. Bul- 
pasiulinto susirinkimo. Bet 
asz dar vis matau pareiga tar
nauti, kiek asz galiu savo 
krasztui ir savo žmonėms. Nei 
žmones, nei mano krasztas da- 

“Saules” skaitytojai gali vi- bar man jau nieko negali duoti, 
siems'pasakyti ir pasiaiszkinti nes asz negaleeziau priimti, nes 

! kad tas tukstanezio ir penkios 
deszimts keturiu puslapiu 
rasztas, kuris buvo Amerikos 
Tarytos iszleistas aiszkiai pa
sakė kad Amerikos Taryba yra . 
visai nekalta, kad Kiniecziai: 
buvo taip sumuszti ir kad Ko- į 
munistai j u kraszta užkariavo.
Skaitykite “Saule” ir žinosite banka ir pavogtus pinigus pra- “ 

ye kas darosi savo susiedijoje ir spendino, praleido pirm negu buVO IHlŽlldyti
tolimiausiuose krasztuose, nes buvo suimtas. 
“Saule” isz visur žinias skel- 

i bia. “Saule” kasztuoja in Su- i sako kad tas devynių metu vai- 
j vien. Vals. Am., tik penkis do- kas prisipažino kad jis City 
lerius per visus metus, o in Ka-i National Bankos langa iszmu-kur aplinkybes Hera palanklOS, flCS pCF SR- 

• sze su akmeniu ir inlindo im 
banka ir pasivogė maža dėžutė

i kur buvo renkama aukos del to pa(jeti at JU gimineiHS.
Szirdies vajaus. Jis tenai rado •' a o 1 •• • (
apie tris dolerius. • kybes susidarė Bulgarijoje, kad

policijantai jo vardo neisz- Taryba jautiesi, kad jau toliau 
ROMA, ITALIJA. — Szv- duoda, nes jis yra tokis jaunas \ < .. .

1,054 puslapiu raszta, kuris bu-, Tėvas, Popiežius Pijus Dvylik- į Jis buvo nuvesztas in pataisų uFailglSZKU Santykiu paiaiKytl SU 
vo pavadintas “Baltaja Popie-, tasis, kaipo Bažnyczios vadas, namus, kai jis prisipažino prie BlligUrijoS VOldŽici.
ra,” Taryba visam svietui pa- ■ paszalino, iszmete isz Bažny-1 tos vagystes ir parode polici-i 
siaiszkino kad: į ežios viena Czeka Kunigą, ■ jamtams kap jis in ta banka

1—Amerikos Taryba yra vi-Į (Tasa Ant 4 Puslapio) j inlindo. į

Szvento Petro ligoninėje, 
Chertsey, Anglijoje, Dakta
rai turėjo nepaprasta ir sun
ku darba su ligoniu Ernest 
Evans, dvideszimts penkių 
metu milžinu, kuris yra pus- 
devintos pėdos augszczio.

Isz paveikslo aiszku koks 
buvo ju darbas, ežia du dak
taru pagelbininkai stengiasi 
ligoni paguldyti in lova. Szi-

tas ligonis buvo baisiai pik
tas, kad ligoninėje jam neda
vė gana valgyti. Jis buvo ko
ja susižeidęs ir už tai buvo 
atvesztas in ligonine.

Jis turi 
bet visos 
augsztumo. 
szeimynoje
lis ir tokis augsztas kaip jis.

keturias sesutes, 
yra paprasto 
Nei vienas jo 

nėra tokis dide-

Mainieriu Straikos Sustabdė 
Daug Fabriku Ir Geležinkeliu 
Nes Visiems Anglių Trūksta Ir 
Tukstancziai Dabar Negali 
Dirbti; 500 Policijantai Jieszko 

Vagio Vancouver, B. C. 
★ . i i .......................

AMERIKIETIS 
NUTEISTAS 

VENGRIJOJE

WASHINGTON, D. C. —- Amerika nu
traukė visus dipliomatinius santykius su Bul-

Prie Visko Prisipažino;
Prasziesi Pasigailėjimo

VENGRIJA. — Amerikos 
biznierius, Telefono ir Telegra
mų kompanijos atstovas, Ro
bert Vogeler atliko visa iszpa- 
žinti, kaip ir Kardinolas Mind- 
szenty, ir paskui prisipažinęs 
prie visu intarimu, jis prasziesi 
pasigailėjimo ir susimylejima 

Bulgarijos valdžiai buvo tuoiaus i (įsakyta' Komunistlszk03

pirmiati pareikalavus, kad Amerikos Minis
teris Donald R. Heath butu atszauktas.
buvo intartas Komunistu kaipo szpiegas

JisŽMOGŽUDE
NUSIŽUDĖ nistai visa kraszta užėmė?

-------  ' 2—Yaltos sutartis nepaveli-
Motei lS KlIFl Nudure no ^a^ Kinijai in pagelba?

3— Tautininku valdžia Kini-
Savo Vyra Kalėdų joje buvo teisinga ir gera bet 

nepajiege atsilaikyti priesz 
Komunistus?

4— Kongresas nesutiko pa
skirti pinigu Kiniecziams?

5— Rusijos ir Komunistu už
sipuolimas buvo jau sustabdy
tas?

Ryta, Pasikorė
ORA.NGESBURG, N. Y. —

Ponia Camilla Failla, trisde-

Mainieriai Nepaiso Val
džios; Vis Straikuoja; 
Anglių Visiems Trum

pa Ir Trūksta

PITTSBURGH, PA. —
Apie 370,000 mainieriu strai
kuoja ir visai nepaiso kad Le
wisas ir valdžios teismas insa- 
ko jiems gryszti in darba. Jie 
sako kad jie jau tiek daug vi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

muese. Darbininkes tuose na
muose užtiko ja, kybo j ant nuo 
lubu. Ji buvo kur nors tenai su
siradus diržą ir su tuo diržu 
pasikorė.

Kalėdų Ryta ji intare savo 
vyra, kai ji sake, kad ji jo ki- 
szeniuose rado kelis laiszkus 
nuo svetimos moteres. Teisme 
buvo pripažinta kad ji isz pro
to iszsikrausczius, ir ji buvo 
padėta in dumiu namus, 
liau policijantai isztyre visa ta 
nelaime atsitikima ir darado, 
jos vyras buvo jai isztikimas ir i 
ja labai mylėjo, ir kad jos inta- 
rinejimai buvo visiszkai tuszti.!J • nada $6.00.

AMERIKOS TARYBA
PASITEISINA I

Kai Amerikos Taryba iszlei- 
do ir vieszai paskelbė savo

CZEKAS KUNIGAS
ISZMESTAS

garijos atstovas Amerikoje yra Daktaras 
Peter Voutov.

Tai pirmutinis tokis Amerikos žingsnis 
nuo karo pabaigos.

Daktaras Peter Voutov buvo paszauktas 
in Tarybos ofisus, kur jam buvo trumpai 

VAIKAS APVOGĖ pasakyta, kad jis nėra pageidaujamas Ame- 
BANKA rikoje, ir turi kuo greieziausia iszsikraustyti.

Valdžia dabar pranesza, kad trys Bul
garai. kurie dirbo Amerikos Ambasade, So-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Skaitydami apie tokias vie- 
szas iszpažintis, prisipažini
mus Komunistiszkuose teis
muose, mes turime pasiklausti 
kiek teisybes tokiose iszpažin- 
tyse randasi.

Szitas, Amerikietis biznie
rius, kaip tikras vergas prie 
visko prisipažino. Sveikas pro

BANKA
PHILADELPHIA, PA. — 

Devynių metu vaikas apvogė

tu buvęs tokis gabus szpiegas 
ir apsukrus sznipas, tai jis ir 
teisme neprisipažintu ir kitus 
neintartu ir neiszduotu.

Szpiego ar tarptautinio szni- 
po darbas yra baisiai pavojin
gas ir tokiam darbui reikia tik
ro drąsuolio. Ta to biznierio 
iszpažintis parodo kad jis ne
buvo ir nėra tokis drąsuolis,Pclicijantas James Rowan Paprastai, Amerikos valdžia stengiasi

palaikyti savo atstovus ir tuose krasztuose tet PaPrastas zm0«elis- 
Kaip tie Komunistai priver- 

czia žmogų visokius butus ir 
vo atstovus-Amerika gali Amerikiecziams nebutus.dalykus prisi« 

” mes nežinome ir nesuprantame.
Bet tokios aplin- Ar tai jie užduoda kokiu nuo- 

* m du, ar jie suardo žmogaus ner- 
AHsul lAub VUS) ar jįe tajp -|jaisiai iszgazdi- 
nCgaliiHil' na’ ar ne^nioniszkai juos 

. j kankina, mes nežinome, ir gal 
KOmiHllS" i niekados nežinosime. Bet ant 

tiek mes esame tikri, kad jie 
; pavartuoja prievarta ir smur- 
|ta- .u;
I (Tasa Ant 4 Puslapio)'

Bulgarijos valdžia to visai nesitikėjo
(Tasa Ant 4 Puslapio)



Tėvas: “Tas tavo jaunikis 
per ilgai ežia musu namuose 
buvo, kai pas tave ateina. Al
mama tau nieko apie tai nesa-

Londone, Stanley Read buvo 
suaresztuotas, už tai, kad jis 
pavogė $812 nuo savo kompa
nijos. Bet jis teisėjui pasiaisz- 
kino, kad jis tuos pinigus pa
vogė už tai kad jis buvo laizy- 
bas padaręs su savo kompani
jos bosu, sakydamas kad labai 
lengva nuo kompanijos pavog
ti pinigu. Jis už tai ir pasivogė. 
Teisėjas ji iszteisino.

Dukrele: “Taip teveli, ma
ma sake kad vyrai nėra nei 
biski nepersimaine nuo jos jau- 
nystvos dienu.”

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Cleveland mieste, Ponia Hil
da Hunt pareikalavo “divor- 
so” nuo savo vyro, sakydama 
kad kai jis pareidavo apie ket
virta valanda isz ryto, jis ja 
vis prikeldavo ir paklausdavo 
ar ji ant jo pyksta.

Butkus sako kad jis mažai 
paiso kad New York miesto gy
ventojams dabar trūksta ir 
trumpa vandens. Jis sako bile 
sznapso ir alaus nepritruks, tai 
jis nieko nepaisius. Butkus ne
tiki kad koks nors žmogus 
sziandien iszdryktu gerti stik
lą vandenio.

BT • I • ■ ♦ HP ■ Naujokas —Jonas, Ona, Ire-Nhujus Lietuviu 1 runsportas
! Požėra — Baltrus, Auburn 
st., Rd., Rockford, Ill.

PuSkorius — Jonas, Antani
na, Irena ir Liuci ja, 946 E. 68th 

į st., Cleveland, 3 Ohio.
Račkauskas —Alarijona, Ni- 

; jole, Petras ir Danute, 45 Alor
ton st., Brockton, Alass.

Raugas — Balys, Alarija, 
Valentinas ir Alarija, Philadel
phia, Pa. ,

Remsza — Pranas ir Ilze, S. 
Shaftsburg, Bennington Co 
Vermont.

Sakalauskas— Bronins, Ale-

NEW YORK, N. Y. — Vasa
rio (Feb.) 16-ta diena, laivu 
“General Black” atvyko szie 
Lietuviai Tremtiniai:

Alisys—Pijus, Barbora, Da
nute, Anele, Stasys ir Ona, pas 
132 A Sumner avė., Brooklyn,

Jurgis, Deposit, N. Y.
Užguraitiene — Jadvyga ir 

Tadas, 12 Galena st., Roxbury,

Vecerauskas — Gediminas, 
‘4618 S. Paulina st., Chicago, 
in.

Ūsas — Terese, Juozas ir 
Gene, 3443 Mercer st., Phila
delphia 34, Pa.

Zajankauskas

Asmutis — Jonas, 163 Ames 
st., Brockton, Mass.

Ausiura — Petras, ir Aldo- Jiajankauskas — Vladas, 
na, 6635 S. Rockwell st., Cliica- Vladislava ir Danute 261 Mill- 
go, HI. ' bury st., Worcester 4, Mass.

Bartkus — Agota, Albertas | Zaikauskas — Vilius ir Elze 
ir Danute, Read 4, Cortland, j Washington Grain Alęvator 
N. Y. Co., Washington, Ill.

Žiobrys — Vincentas, 6830

No. 132 Trys istorijos apie niu, Kam iszdavineti pinigus. 
Anglorius isz Valenczijbs, Ko-' 45’puslapiu. 15c.

No. b75 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdras Piemenlis, Isz ko 

s (su

Netoli Potsdam miesto Vo
kietijoje viena jauna porele 
iszbrido isz Grunewald ežero 
ir policijantams pasiaiszkino 
ka jiedu tenai dare. Jiedu bu
vo nutarė nusižudyti, bet van
duo buvo per szaltas.

Vaikas — “Dede, kada tu ei
si kazoka szokti?”

Dede — “Asz nei nemoku 
szokti; kodėl tu taip klausi?”
(Vaikas — “Nugi mano tėvas 

įsako, kad mes nauja automo
biliu galėsime nusipirkti, kai 
dede kojas pakratys. ”

Valdžia ir darbininku unijos 
dabar jau yra susirūpinusios 
apie visus tuos ateivius, “Dy- 
pukus” kurie atvažiuoja isz 
Europos ir vis geresniu darbu 
jieszkosi. Mes ežia, rupinamies 
apie savo žmones ir bedarbe, o 
vis daugiau ir daugiau tu “Dy- 
puku” parsitraukiame. Daug 
tu “Dypuku” turėjo ir turi 
progos iszvažiuoti in Pietų 
Amerika ar in Australija ar in 
KanAda, bet jie tenai nevažiuo
ja, bet vis laukia progos inva- 
žiuoti in ta kraszta kur baran- 
komis lija ir kur bumaszkos 
ant medžiu auga.

Leavenworth mieste, Kansas 
vienas saliunas savo kostume- 
riams labai gerai patarnauja. 
Saliunas užmoka už troka, jei
gu kostumeriai, važiuodami 
namo sudaužo savo automobi
lius. Trekas tuos automobilius 
partraukia namo.

In Cadillac miestą, Missouri, 
Lawrence Marvin, saliuninkas 
duodavo vaikams po du centu 
už kiekviena tuszczia alaus 
bonka jie jam atneszdavo. Vai
kai gera bizni dare ir saliunin
kas teipgi mistino kad ir jis 
gera bizni daro, gaudamas tiek 
daug tuszcziu alaus bonku, kol 
jis dažinojo kad tie vaikai jam 
isz ryto parduodavo tas tusz- 
czias bonkas, o nakezia jas nuo 
jo pasivogdavo ir vėl jam par
duodavo.

Floridoje dabar per žiema 
randas daug seniu bobų kurios 
yra bagotos, ir kurios su savi
mi yra tenai nusivežusios jau
nus ir tuszcziu kiszeniu vyru
kus; tenai teipgi randasi daug 
seniu, kurie su savimi turi jau
nas ir biednas merginas. Tenai 
randasi daug vyru ir daug 
žmonių, bet mažai vyru su sa
vo žmonomis ir mažai žmonų 
su savo vyrais.

Szeimininke: “Asz prasziau 
viena tuziną kiausziniu, ir tu 
man atneszei tik deszimts, kaip 
tai?”

fiztorninkas: “Mat, tame tu
zine asz radau du pasmirdusius 
ir juos iszmecziau pirm negu 
pas tamistele atėjau.”

Musu valdininkai mums pri
žada kad viskas bus daug ge
riau .sziais metais: Bus dau
giau žmonių be darbo, geras 
biznis, dideles taksos, ir piges
ni kiausziniai, nors bulves vis 
bus brangios, nes tie valdinin
kai daugiau negu dvideszimts 
milijonu buszeliu tu bulviu isz- 
mes ant ‘ ‘ dunipo ’ ’ ar in mares.

Kai lupos saldžios ir raudonos;
Ar tu traukies nuo pagundos?
Gal tu tvirtas; nebueziuoji, 
Asz labai tau abejoju.

Kai mergele duod rankele,
' Ar nepriglaudi szirdele?

Jei užsigini, meluoji,
Nes asz labai tau abejoju.

Kai liemenelis taip arti,
Ir krutinę taip kaitri;
O tu sakai, kad tu nenori, 
Brolau, meluoji, vai meluoji!

Pirkie U. S. Bonus

ke, Luoszis, Viena motina, Vai- • 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c..
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76. susįjare Angli 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi
Neužmokamas
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

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

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me- 

’’ I dejus, Kaip Kuzma 
riūs likos turtingu 
puslapiu. 25c.

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

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

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

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berną- t 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie
’ Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabe-

Į go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslarpiu.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi

istorijos
žiedas, ir

paveiks-
! lai s), Kaimiecziu Aimanavy- 

aPie į mai, Eiles, Kokais budais ap- 
ap!e gavikai apgauna žmonis, Prie- 

tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
apie; Paveikslai. 15c.

j

Skripko- 
ponu, 78

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.
' No. 1761b Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias♦
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 

■ 10c.
No. 197 Graudus 

arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. AIu-

i su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal

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

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

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

No. 201 Istorija apie Amži-

istorijos
LietuvosLa Raysville, Pa.

Slatkeviczius — Pranas, 28 
Miller st., Rochester 5, N. Y.

Slavinskas — Kazys ir Eri
ka, 7207 S. Maplewood avė., 
Chicago, Ill.

Stasas — AYisylius, Stefani
ja, Irmgrida, Terese ir Matilda 
R.F. D. Nr. 2, Dalton, Pa.

Steponaitis — Romualdas, 
Romualdas, Leonora, Ema ir 
Jonas, Brookliiie, AVindham 
County, AYrmont.

Tamulis — Stasys, 6919 So. 
Rockwell >st., Chicago, Ill.

Taraseviczius — Aleksan- 
. d ras, Michalina, Vy tautas ir 

Dimaviczius I ranas ir Ala-1 Algirdas, 5761 Parker avė., De
lia, 73 Grand st., Brooklyn, N. Į troįt jg, y[ich.

: Triczas —- Jonas, Delpina, 
Gelžaitis Richardas, 3662 j Alfredas ir Judita, Alount St. 

S. Hamilton avė.,
Alargeviczius —Juozas, 1239 Į

E. 99th st., Cleveland 8, Ohio, i 
Pidleris — A., Ona, Beata, 

Kalpokas — Jonas, 50 Coun- j Gražina, 81 AV. 9th st., Bayon- 
try AVay, Greenbush, Alass.

Karklelis — Silvestras, 2500
W. 45th st., Chicago 32, Ill.

Kaupas — Julius, Delia, Al-j
girdas, 3341 S. Union avė., Chi
cago, Ill.

Lanewsky — Ana, 7137 So.
Mozart st., Chicago, Ill.

Laurinaitis — Jonas, 309 E.
15th st., Chicago lights., Ill.

Lauztka — Jonas, 15 Hooper į
Rd., Dedham, Alass.

Leparskas — Alfonsas, 118 150th st., Bronx 55, New York.
Cziurlonis — Jonas, Otilija, 

Erika, 43 Alphonse st., Roches-

v Žnotinas — Jonas, Boston, 
Mass.

Žukauskas — Jonas, Elena,
1, Box*

Betkauskas — Marija ir El
ena, 4730 W. 13th st., Cicero, ■ S. Rockwell st., Chicago, Ill.
Ill.

Bolcas — Gustavas, Elena, 
Horst, Herber, Baltimore, Md.

Buivydas — Gene, Evelina, | Eugenijus, R.F.D. Nr.
Virginija, 7968 AV. 4th st., ■ 508, Kenosha, AVisc.
Detroit, Mich. — — —

Dailide — Algimantas, Rūta i NEW YORK. AMsario 16 
ir Arytautas, 1853 Colonade Rd. diena laivu “General Sturgis” 
Cleveland 12, Ohio. , ; < in New Yorka atvyko szia Lie-

Daugvila — Jurgis, 4312 So. I tuviai Tremtiniai:
Šeškeviezius — Brone, 5761Į 

Parker avė., Detroit, Mich.
Balcziunas — ATtoldas, 1916 į

S. 6-th st., Milwaukee 4, AVisc. į

Lake Park avė., Chicago. Ill.
Januskevicz — Romanas, Į 

Sofia, Anele, Edvardas ir Ta-I 
daus, 134 5th avė., Bayshore, >

Jaras — Bronius, Jadvyga, 
Aurelija ir Janina, 7110 35th 
avė., Kenosha, Wise.

Jodelis — Jonas, 1515 S. 50- 
tli avė., Cicero, 111.

Jonaviczius — Stasys, 28481 
S. Archerave., Chicago 8, 111.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap

Mes pernai buvome Florido
je ant keliu dienu. Mums teko, 
bevažiuojant isz West Palm 
Beach in Palm Beach užtikti 
viena automobiliu kurio drai- 
verys stengiesi pataisyti savo 
automobiliaus “flat tajeri” 
gumini rata, isz kurio visas 
oras buvo iszejes. Mes sustojo
me ir pasisiulinome in talka. 
Tas žmogelis piktai atkirto, 
kad jam jokios pagelbos nerei
kia. Mes, stengdamies ingyven- 
dinti Gerojo Samaritono pa
vyzdi, dar karta pasisiulinome, 
sakydami kad jau antra valan
da ryto ir bus beda pagelbos 
prisiszaukti. klės paskui jam 
padėjome rata uždėti ir viskas, 
buvo tvarkoj. Kad žmogelis ne
būtu iszsižiojes, mes nieko to
kio nebūtume nei pamisime. 
Bet jis pakiszo mums dvide- 
iszimtine, sakydamas kad 
gerai padarysime, jeigu 
nieko neatsiminsime apie 
vakaro invyki. Tik tada
užtemyjome panele ar ponia 
tame automobilyje, susirietu
sią užpakalinėje sėdynėje. Po
nas, paraudės mums pasiaisz
kino kad jis su ta moterėlė bu
vo iszvažia ves tik ant “rai
dos” ir dabar gryszta namo. 
Mes nieko nesą kerne ir jo dvi- 
deszimtines nepriėmė. Mes tik 
sau pastebėjome, kad jis su ta 
savo susiedo žmonele yra pus-1 
antro tukstanezio myliu nuo 
namu ir kad jo automobilius 
prikrautas taip kaip butu isz- 
važiaves ant keliu nedeliu ato
stogų. Jeigu jis butu nieko ne- 

■ sakes mes nieko tokio nebūtu- 
; me pamisime. Tai tokios yra.
Floridos atostogos! Vyras su 
žmona; žmona su vyru; bet nei 
jis nei ji jam per vedybini 
szliuba nepriguli.

mes 
mes 
szio 
mes

., Chicago, Ill.; Frai1Cis, Greene, Maine.
Vaitiekaitis — Alarijona

Anastazija, 38 Barclay
AVorcester 4, Alass.

Valaitis — Juozas, 741
Donough st. Brooklyn 33, N. Y

AYlickas — Juozas, Julija, I 
Birute, Raimute ir Angele, 
R.F.D. 4, Canton, N. Y. ;

Apolonija, da- t5 P“staPiu- 15c-
222 Taylor ^°. 150 Keturios istorijos 

apie Duktė akmenoriaus, Kla-
i ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

Antulyte — Dora, 13616 Ale į
I Elhatten avė., Cleveland, Ohio. '

Biczneviczius — Aly'kolas, j
Liudvika, Ludviga, Jurgis, Al-j 
dona, Mykolas ir Adele 15 Poo- Aldona ir Elvida 

i per Rd., Dedham, Alass.
i Bintakys — Fricis, Stanis
lava ir Arvydas, 105 Alain st.,

į Athol, Alass.
Cibulskas — Juozas, Birute,

AHoleta ir Rimvydas, 751 East

Gerulaitis — Antanas, Moo
se Brook Farm, Furnace, Mass.

Gintautas — Antania, Emi
lija, 25 North Road, Great

Galockins — Jonas, 10034 S. 
Michigan avė., Chicago, Ill.

Grazes — Juozas, Ernestina,V 7 z

AV. Oak st., Shenandoah, Pa.
Alacziulis — Janina, Leonas 

ir Pranas, 2543 AV. 39th Pl., 
Chicago 32, Ill.

Aloekaitis — ’Feliksas, 1367
Pembroke st. Bridgeport, Conn

Racys — Ipolitas, 105 Alain 
st., Athol, Alass.

Ramanauskas — Alykolas, 
Agota ir Gintautas, 612 AVil- 
liam Ct., Hammond, Ind.

Rasiymas — Juozas, 74 Die-, Jokūbas, 3601 St. A ictor st. 
kinson st., Rochester' 5, N. Y.

Reivytiene — Antanina ir į
Algimantas, 85 Cornelius st., 
Brooklyn, N. Y. - •

Repecka — Juozas, Birute, 
62-24 60th ave., Alaspeth, L. I., 
N. Y.

Sakalauskas — Stasysr 2103 ’
Scottsville Rd. Scottsville,N.Y. :

Saldokas — Igną
Birute ir Laimute, 1603 E. 79- 
th st., Cleveland, Ohio.

Slivinskas .— Jonas, Anele,
Albinas, Alarija, Bronins, 5541
S. Meade ave., Chicago 38, III.

Stasenys — Stasys, Hilda, 
Zigman ir Petras, 61 Alt. Plea
sant st., Athol, Alass.

Sondeckis — Jackus, 
AV. 44th st., Chicago, Ill.

Spukas-
Ruth st., Bridgeport, Conn.

Tamuleviczius — Antanas,
Meta ir Vytautas, 23 E. Cohen 
St., Minersville, Pa.

Tompauskas — Leomu 
rute, Leonardas ir Rimantas 
2829 Fire st. East Chicago

T re penskis — Stasys,

st.

Me

avė., Essington, Pa.
—B ALF Imigracijos Kom. 

į Alisiunas — .Stasys, 5138 S. 
j Elnei aid avė., Chicago, Ill.

Mikuckis — 'Česlovas ir Leo
nidą, 421* Suydam st., Brook
lyn, N. Y.

KATALOGAS

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

Joną ir Alena, Pavojinga klai- na Žydą. Jo kelione po svietą 
var liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

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

szito Katalogo.

apie
Nuo-

apie
Du broliai, Majoro

j Baltimore, Aid.
Grigaliūnas —‘ Jonas, Anta

nina, Irena, Stasys, Benediktas 
Jonas ir Danute, 6332 S. Cen
tral ave., Chicago 38, Ill.

Jonikas — Jonas, Alalvina, 
Alarija ir Arvidas, R.F.D. Nr.2 

ĮOstego, Allegan County, Alicli.
Jonikas — Viktorija, Jonas, 

Regina i Juozas, 828 S.- Prescott st., 
Waukegan, Ill.

Juodisziiis —- Juozas, 46 
Hudson ave., Brooklyn, N. Y.

Jurstas — Alarija, 1700 
Grandview Blvd., Sioux City, 
Iowa.

Kazakaitis Henrikas, Ata
ria, Laima-Mar. Ruta-Ana, 151 

2039 Allen st., Waterbury, Conn..
Kersnauskaite — Irena, 421

—Petras ir Elena, 34 kuydam st., Binoklyn, N. A .
KersuliS—Vytautas 3352 ‘l’’ 

st., Omaha, Nebr.
Kuczinskas — Jonas, Emili- j 

i ja, 4579 AV. 157th st., Cleveland i 
Bi- ■ Ohio.

, Ind. ■ ria, 4319 Greenwood t ve., Chi- 
, 492'cago, 111.

N. Gary st., Brockton 14, Alass.
Udalovas — Boris, Elena, !

Maliszka — Jonas, 47 Cedar 
st., Norwood, Mass.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a-
No. 151 Penkios istorijos a- teites su pagelba kazirom. 10c.

: pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tamas, Varg
dienių Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

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

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

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

į lapių 25c.
No. 158 Keturios istorijos 

apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus.' 
15c.

No. 160 Keturiolika istori-:
No. 103 Vaidelota, apysaka ju apje p0 Onytės lai-

isz pirmutines puses szimtme-, me, per neatsarguma in baltai 
ežio iszimta isz Lietuviszku už- vergįja> Pusiaugavenis, Viesz-i 
lieku. Su paveikslais. 177 di- j paįs Jėzus ir miszke medžiai, 
dėlių puslapiu. 35c. Žvake, Del pirsztiniu,

No. 120 Dvi istorijos apie mįrima, saule, menesi, 
Araliikas isz girios ir Ant ne-. ( 
muno. 58 puslapiu. 15c. ; Aleszla-vežis,

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

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

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 

| Garbei. 10c.
No. 203 Knygute, Tretinin

kių Seraphiszkas Officium. 10c
No. 205 Sieniniai Kalendo

riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

Apie katalogo, reikia paminėti tis 
, žvaigž- i numeri knygos. Pinigus sius- 

des ir kitus dangiszkus kunusj kite per phczto Postal Note, 
Grapas apie Eg- Money-Order arba Express 

No. 123 Septynios istorijos ■ Aržiuolas ir Uosis, BudyneJ Money-Orderi, o jeigu norite 
Puiki pasiskaitymui knygute, pinigais siusti, tai reikia užre- 
100 puslapiu. 25c. i gistruoti laiszka su pinigais.

. Nepamirszkite dadeti 10^ No. 162 Trys istorijoj apie' . . . . ._ . . . J, ekstra del pnsiuntimo 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., - U. S. A.

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

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

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie'Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

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

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

No. 166 Trys istorijos apie 
Suims Alalkiaus, Iszklausyta 
'malda vargszo, Geras Aledejus. 

i 15c
No. 172 Dvi istorijos apie 

Duktė Atariu, Sruolis isz Lie ■ 
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

—a------------------
Sieniniai Kalendoriai, 23% 

į coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
No. 173 Trys istorijos apie 35c arba 4 už $1.00. Adresas:

j Talmudo paslaptys, Du Moki- SAULE” Mahanoy City, Pa,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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Apsakimas Seno Inžinieriaus
miniszkus daiktus linijos lin
kui, isz tos vietos, kur asz gu
lėjau, galėjau matyti geležin-

AR isztiesu ketini apleisti' 
mus? Raiszas užklausė ma

nės.
— Teip neatbutiniai. Pa- 

nerelyje asz turiu pasiekti 
Marseilles’a, dėlto asz ketinu 
szia naktį paimti nuo Gare de 
Lyons 10:50 vai., truki. Ar tas 
yra geras trūkis, asz tikiu, kad 
tamstą gali žinoti, kadangi tu 
prieszai savo nelaiminga,ji at
sitikima gana ilga laika dirbai 
ant geležinkelio.

Jis užmerkė akis, nublanko 
ir giliai atsidusęs tarė:

O teip, asz žinau, pameliu!
Ir aszaros pradėjo sroventi 

per jo veidus.
Asz nežinojau kaip apskait- 

liuoti jo dideli susijudinta, prie 
kurio privedžiau, primindamas 
ta nelaimingaji atsitikima, per 
kurio priežastį jis tapo raiszo, 
geidžiau kaip nors raminti ne
laimingąjį, pagalinus tariau:

— Teip ant geležinkelio yra 
labai pavojingas užsiėmimas.

Jis sudrėbėjo ir smarkiai pa
purtė galva.

“O ne, tamst'a nekalbckie 
apie ta! Tai baisenybe, mane 
szirpuliai ima pamisimus apie 
■viską ka asz macziau laikė ma
no keliones. Tamsta manės ne
pažysti ir manes gali, palaikyti 
už pusproti, vienok meldžiu 
neimti ta truki. Imkie koki ki
ta, tiktai ne ta deszimts valan
dini truki.

Bet kodėl, asz užklausiau 
szypsodamasis, ar tamsta esi 
prietaringas f

“Asz netikiu prietarams, 
Asz esu tas pats inžinierius, 
kuris vede truki Nr. 27, to bai
singo atsitikimo dienoje, t. y.' 
24 Liepos 1894 m., ir kol asz 
gyvas 'busiu neinstengsiu už- 
mirszti tos dienos iszgaszcziu.

“Mes palikome Lyons mies
tą tuonii pat laiku ir pagal su- 
raszą važiavome apie dvi va- į 
landi laiko. Buvo baisiai karsz- iI 
tą; oras, buvo dusznius ir! 
troszkus. Staiga pasidarė vi- 
siszkai tamsu teip kad ne 
Žvaigždžiu ne menulio matyti 
nebuvo galima, kaitų užėjo ir 
viesulą. Asz niekados savo gy
vybėje nebuvau mates tokiu 
žaibu. Rodėsi kad dangus kiau
rai persis'kirdavo, o tarpe ju j 
iszrode tartum kokia tai ne
permatoma siena.

— Iszsiverže lietus už m i-į 
nutos, pamenu, asz tariau savo 
kūrėjai.

• — Teip bus tai geras daig
ias, atsake jisai. Jo balsas kilo 
kaip isz apysakiszkos peklisz- 
kos tamsybes. Mes dabar di
džiai turime ternyt ant signa
lu!

“Viesulą taip garsiai staugė 
kad nebuvo galima girdėti ne- 
garines szvilpines, kuria pa
leisdavau szvilpti, be jokios 
paliovos. Da nepradėjo lyt vie
nok viesulą kas kart pute 
smarkyn, teip kad asz pajau- 
cziau ne paprastus kankinio 
jausmus, kokiu da niekuomet 
asz nebuvau patyręs. Tai su 

'gaudimu viesulus kuri priver
to sunkia truki teip supties, 
kaip supasi ant juriu laivas, 
krito žaibas pataikydamas in

szeni koki sziinta metru prie
szais mus.

Apakęs* ir suakmenejes puo
liau ant aslos, savo užtvare. 

! Teip be sąmones turėjau isz'bu- 
ti per keletą sekundų; kada 
truputi atsigavau, jaueziau lyg 

!kad kas butu užgavęs mane in 
! virszugalvi su maiszu smileziu. 
j Asz gulėjau su galva mano už- 
! tvaro siena atremta, vienok ro
dėsi lyg kad bueziau numestas 
nuo traukino ant szimto myliu 
atstu. Mėginau kelties, liet ne
galėjau. Mano kojos buvo kaip 
kad suparalizuotos ir asz mis- 
linau, jog jos yni sulaužytose' 
Mėginau pasiremti alkūnėmis, 
bet negalėjau ju pajudinti. Ati
daryti akiu teipogi nebuvo ga
lima. Mes važiavome su greitu
mu 60 myliu in valanda. Viesu
lą buvo sumažėjus tiktai lietus 
smarkiai pyle.

Prijausdamas sziame dalyke 
pavoju asz szuktelejau kūrėja, 
vienok negavau atsakymo. 
Ėmiau szaukti garsiausi

-— Francois, Francois, gel
bėk manes!

Tyla, atsakymo nebuvo.-Asz 
buvau perimtas 'baimė. Prijau
timas nelaimes visokios bau
gingos mintis taip skverbėsi 
mano galvon, kad net aplan
kiau truputi fiziszku pajiegu. 
Asz atvėriau savo akis ir pa-

■ macziau, kad Francois buvo 
pranykęs' ir kad asz vienas at-

I siradau užtvare.
■ Asz pradėjau dasiproteti kas 
atsitiko.' Žaibas buvo užgavęs 
traukino užmuszdamas kūrėja. 
Pastarasis iszpuole isz už Įvaro 
o asz tapau suparaližuotas.

Asz negaliu surasti žodžiu 
apipasakoti mano jausmus. 
Asz žinau jog kareiviai ant 
karvides mato savo draugus 
krintanezius aplinkui', bet ty
liai tęsia nmszi: jie žino isz 
kur lekia kulkos. Mano gi 
draugas tapo užmusztas. szale 
manės jis turėjo pražūti staiga 
ir netikėtai.

Atminti skverbiasi da kito
kios mintis. Apart Ąianes trū
kyje buvo daugiams 200 kelei
viu miega arba kalbasi be jo
kios minezios apie savo pavo
ju; 200 žmonių skrieja per ord
ine tikros mirties linkui, paves
ti gibbon žmogui, kuris dabar 
suparaližuotas i? neįstengia 
pakelti savo rankos.

Mano protas dabar visiszkai 
tapo aiszkus! Asz macziau,•kai-

ĮRt” Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinign 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

Ritsu Ito, Japonijos Ko
munistu Partijos vadas, 
skaito isz raszto savo atsi- 
praszyma. Kremlinas buvo 
ji iszbares kad Japonijoje 
Komunistai yra apsnūdę, 
gana neveikia, gana nedirba 
ir nes darbuoja Komunizmui.

Jis Rusijos atsiprasze ir 
nuolankiai pasižadėjo labiau 
darbuotis Komunizmui ir

■ Kremlinui.

G aveniu jau užstojo j 
Taigi, turėsite gražiai 

už si laikyt,
Ta laikeli trumpa, 

Dorai pasielgti, 
Namieje sėdėti.

Po stabas nelakstykite, 
Sznapso ir alaus 

netraukite.
O jus moteriukes, 

T-i ’• /■ l\ akarais szventas giesmes 
giedokite,

Vaikelius mokykite, 
O geresne nauda 

turėsite./
Nevienhs kol gyvas, 
Rodos kažin jis kas, 

O kada mirtis 
prisiartina,

Persigasta ir ka 
daryt nežino.

Toki Gavėnios nežiūri, 
Dorus žmones ant 

tunes turi, 
Katrie Gavėnia užlaiko.
Doras žmogus mirties 

nebijo,
Nes numirti reikia 

gerai žino.
Taigi, apie tai bus 

gana.* * * -
Jeigu žmogus nori 

czion gyventi, 
Turi in kokia iiisziurenc 

ar draugyste prigulėti, 
Neš kožnas gerai gali 

suprasti.
Neseniai vienam mieste 

Peni isylvani joje, 
Palaidojo viena, vyreli, 

O kad jokio 
iiisziurenc neturėjo, 

Tai ir niekas ant jo 
nepasigailėjo.

Badai in dideli miestą 
nugabeno,

Gydytojams ant 
supiaustimo, 

Mat, tokis gyvenimas, 
Vyrucziai ne kas,

P i nigus p r aleida vo, 
Szventos žemes negavo!* * »

Aplaikau laiszka nuo 
vieno pažystamo, 

Kuris raszo apie jo 
dranga Piteri Paplausku, 
Kuris turėjo papratima, 
Kaip ėjo pas mergele, 

Tai pirkdavo peperinintiniu 
kendžiu.

Viena karta užklausiau:
Del ko jis teip daro? 

Jisai man atsake: 
Mano Lizic labai 

myli cibulius,
Tai kaip ateisu pas 

ja, 
Tai labai st Įtikina.

Asz jai duodu kendes, 
t Idant užmuszt ta 

smarvių,
O kada josios senis 

eina gult, 
Tai asz kendo nulaižau 

nuo josios lupeliu/
Daugiau n e k la u s i a u, 

Nes persitikrinau, 
Kad isz jo geras 

biznierius'!

[keli ant 200 sieksniu atstumi ; 
'menulis szviete ir dangus vi-: 
į siszkai iszsiblaive. Su žaibo 
i greitumu mos pralėkėme maža- 
j ja stoti. Isz priežasties greitu- 
|mo, kaip per miegus, asz pate- 
mijau perdetini, laikanti ranka 
ant telegrafiszko instrumento.

Netrukus mes invažiavome 
tuneliu. Geležinkelis buvo gry
nas, bet prieszais mus buvo 
smarkus užsisukimas, kur asz, 
žinojau, reikalinga buvo sulai
kyti garo pajiegn. Tariau, sau, 
jog esame pražuvę. Iszsibege-: 
jes trūkis nuplesz nuo balkiu 
sziiias. Bematant trūkis pribė
go. atsimuszdamas in užsisuki
mo alkūne. Dievas nenori musu i 
pražūties, pamanseziau, ir mes 
p r a 1 ėk e m e laimingai.

Asz atsikvėpiau liuesai. In 
trumpa laika garas iszsi’baigs 
ir trūkis turės sustoti; Greitu 
laiku atbėgs spragėjus, asz ap
sakysiu jam ir mes busime isz- 
gelbeti.

Ir vėl mes perbegom stoti, i 
Asz su iszgaszcziu patemijau 
preiszai mus raudona ženklą. 
Geležkelis tolinus nebuvo tusz- 
czias. Ir jeigu netapau bepro- 
cziu, tuomet tai buvo stebuk- Į 
las. Vienintele mintis buvo ma
no galvoje: jeigu tu nesulaiky- 1 
įsi trūkio, neiszvengtinai turės! 
atsitikti susidūrimas. Reika-;
linga yra uždaryti garus ir pa-! 
leisti szvilpinA Kalbos buvo 
vien tik ant trijų pėdu atstu. 
Vienok tu negali, pasisiekti ju. 
Tu negali pajudinti ne pirszto, 
vienok tu turi atminti kur tu | 
raudiesi. Tu turi būti visur tos 
baisingos dramos liudininku, 
žiūrėti prieszais bėganti truki, 
matyti 'kaip jis auga didyn, ir 
didyn; pagaliaus tu susitrenk
si ir žūsi.

Asz stengiuosiu užmerkti 
akis, bet negaliu. Galingesne 
už mane spėka privercjria vei- j 
želi prieszakin. Dabar asz už- 
teminau truki. * <

Jis slinko artyn ir artyn. Da
bar jisai nuo mus buvo ant 500 
metru, jau tik 300. Szeszelis 
smarkiai artinosi prieszakin, 
jau liko vien 100, jau pabaiga, 
susimuszimas, trenksmas!

Kada asz sugryžau prie są
mones, radausi besikankinąs 
tarpe griuvėsiu, kuriais buvo 
mano traukino ir paskutinis 
vagonas aiTtrojo trūkio. Du 
niilžiniszki geležies szmotai 
pralėkė pro galva, guli prie 
pat manes, taip kad galiu dasi- 
'lyteti lupomis. Girdėjau vien 
tik vaitojimus ir verksnia ap
link saves. Žmones su žibintu
vais bėgiojo szen ir ten.

Asz macziau ir girdėjau vis
ką, bet asz nesijudinau • ir ne- 
szaukiau pagelbos. Per. griuvė
siu krūvas asz galėjau matyti, 
vien maža dangaus sklypeli su 
mirguliuojanezia žvaigžde kuri 
nuostabiais džiaugsmo ir lai
mes jausmais pripildė mane ir 
priverto užmirszt viską.”

Geros Liekarstos •—■ U-gi taiMavb sermėga, 
ka ant tvoros Vėdinosi!

—■ A kad cebe perunai! Tai 
tokiu budu jis ir mane prigavo. 
O-gi 'buvo juoku in vales, o 

t gaspadoris susigėdęs prasze 
szeimynos ’idant niekam nepa
sakotu, jog ju piemenelis Jonu
kas prigavo.

— galas —

Pypkes Damai
KAS VEDA KA?

Burmistras, Mayoras New 
York miesto, William O’
Dwyer su savo nuotaka, bu
vusia Sloan Simpson, pralei
do savo “Medaus Menulio” 
dienas Floridoje tik kelios 
nedėlios atgal. Bet sztai jie
du vėl Floridoje atostogau
ja. Mayoro daktaras, gydy
tojas patarė jam važiuoti in

Florida del sveikatos kai jis 
susirgo.

Aiszkiai matyti, kad nei 
jis, nei jo jauna žmona visai 
nepyksta kad gydytojas in- 
sake tokias liekarstas imti 
del sveikatos. Jiedu ketina 
dar kelias nedeles ežia* pasi
likti, gydytis ir atostogauti.

o o o

Kai musu kvailiai laikrasz- 
tininkai apraszo vestuves ir 
szliubus, jie labai apgaulestin- 
gai ir durnai apraszo. Jie raszo■
apie nuotaka kaipo gražia, dro
ve, nuolankia, ir bailia mergai
te, kuria koks ten vyras veda.

Ar kas isz musu skaitytoju 
pasakytu mums: Kur ir kaip 

• tas nabagas ja veda ar gali ves
ti?

Tie durniai laikrasztininkai 
norėtu, kad mes tikėtume, kad 
tas vyras pats sau vienas pasi
rinko mergele ir dabar ja veda. 
Tai tikros nesąmones! Nieko 
panaszaus tenai nėra, nebuvo 
ir nebus!

, Juokinga Pasaka
A

TERP girioje gyveno Bielisz-i davėsi jirisigaut ir dūdavę, 
ke viensėdis ir jis turėjo

— GALAS —

—• Iszmintis tėvo ir meile 
motinos, užlaikys vaikus do
rais ant- visados.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

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

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur 

"ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ i 
Į SAULE PUB. CO. Mahanoy City, P* j

bernus, Baltru, Antanu ir Juo
zą. Vasaros ryta visi trys aro 
pagirije dirva. Turėjo pasideja. 
savo sermėgas. Isz Szakalisz- 
kiu atginė gyvulius piemenu
kas dvylikos metu, vardu Juo
zukas, pažvelgęs gulintos ser
mėgas, prislinko prie ju ir pa
vogė isz kiszeniaus peili. Žino
ma, jog pasigedo Antanas pei
lio, o kada pavakare vela pie
menukas in tonais su gyvulais 
pasirodo, nutvėrė ji papurtė 
gerai, iszvadino vagiam, o no
rint peilio ne rado pas ji, bet 
balakoneli nuvilko ir paleido. 
Vaikinas atvėsės nuo bailees 
nusiszluoste aszaras ir mistino, 
kokiu budu iszgriebt savo tri- 
nyczius. Antanas paemes tri- 
nyczius nusinesze su savim 
prie arimo, o Baltrus tarė:

Žiūrėk kad ne at vogtu triny- 
cziu, ba su juoin ne szposas.

— U-gi kaip jis nuo czion 
pavogs, bene mes busime akli.

Vaikiuelis patemino Juozo 
klumpes ir sermėga pas krū
mas gulint, prislinkęs pagrie
bė, nunesze in krūmas paslėpė 

! ir vela sugryžo pas gyvulius 
' rJuozas nuėjo paimt savo ser
mėgos ir klumpiu, bet alėjas 
kur gulėjo, ne rado! Tada pa- 
szauke: 1

idant jo gyvulius, kada norint 
užimtu ir parvaryta.

In koki tai laika, pasisekė 
užimt to piemenelio kaime ir 
parvyt. Gaspadorys pats užra
kino in tvaria, ir jiamislino sau: 

INa tegul tasis rakalis mėgina, 
mane jirigaut.

Vaikinclisr alėjas melde gas- 
padoriaus, idant atiduotu gy- 

i vulius, bet niekaip negalėjo 
I iszprftszyt o ir ne prisileido 
prie saves providamasis panto 
ir da iszkalbcjo, jog jo bernus 
prigavo ir jog jo ne prigaus.

Vaikiuelis matydamas, jog 
praszimas nieką ne ženklina, 
pradėjo mislyt, kaip atvogt 
gyvulius; bet kai])? Jeigu už
rūkyti, o pas gaspadori raktas 
kiszenije. Tame pamate ant 
tvoros kabante nauja sermėga 
kuria pakabino pravėdini.

Pamislino sau; link vaikinas 
ne k\-1 ras, lai ir pati gaspado-

■ ri prigaus!. Kada sutemę pasi- 
.seke vaikinui pavogt taje ser- 

imega, o kuria buvo ant tvoros 
užmirszia, ja toliaus, padėjo in 

; krumus ir atejas iii grinezia, 
! kada visi sėdėjo prie vakarie
nes, panaujino vela savo pra- 
szima, o kada nieko ne naudo
jo, klausė piemenelis gaspado- 
riaus, ar laikais ne priims pan- 

!t0.

Isz tu laikrasztininku apra- 
szymu žmogus manytai, kad 
tas nabagas žmogelis isz keliu 
tuzinu iszsirinko szita mergele, 
kuri dabar yra vadinama nuo
taka. Iszrodytu, kad visos tos 
mergeles buvo sustojusios in 
eile ir laukia kuria tas bernu
žėlis padarys laiminga nuota
ka. Paskui, jis viena iszsirinko 
ir jos pasikloniojes paklausė: 
“Ar tu mano busi?”

Bet, vyrucziai, jus gerai ži
note, kad nieko panaszaus ne
buvo ir nebus!

Tas durnelis kuris mislina, 
kad jis iszsirinko sau mergele 
ir ja vede prie altoriaus yra 
durnas, kaip cziebato aulas! 
Jis nežino, kad jis in szita klau
sima nei balso neturėjo! Nuo
taka balsavo ir baisa turėjo, 
nuotaka nutarė kuris ja ves, ar 
Juozelis ar Jonelis. Jis ja vijo
si kol ji jiji nusitvėrė.

Už tai mes norėtume visiems 
musu draugams laikrasztinin- 
kams patarti, kad jie teisin
giau raszytu apie vestuves ir 
apie szliubus, ir teisybe pasa
kytu, kad Juuzelis ar Jonelis 
buvo slastuose pagautas ir kad 
jis negalėjo pasirinkti, kad jis 

! buvo prie tuo altoriaus vilkte 
nuvilktas, ir kad jis tos savo 
nuotakos niekados nevede ir 
neves, bet tik seks!

— Gera paveizda neranda 
tiek pasekėju, kiek pikta pa
veizda kituj u. 

■

“Talmudo Paslaptys”

— Vyrai! Ekszekite pažiu-! 
rot, ar-gi tai ne tojo rakalio 
czion pėdos ?

Baltrus ir Antanas paineiia 
žagres iiubcgo pažiūrėt, tuom 
laik piemeneliui-tiktai to ir rei
kėjo-nubėgo pas savo triny- 
czius pagriebė ir leidosi prie 
gyvuliu, kuriems užteikiąs po 
rimbą, su viesulą nuvarė.

Po ilgam jieszkojimui, rado 
sermėga ir klumpes, o da ka 
sugryžo pas žagres, ne rado 
žagres, ne rado trinytuku ir 
dabar suprato, jog likos visi 
trys per piemenuką prigauti. 
Kada, parsivarė žagres namon, 
apsakė gaspadoriui, kai]) juo
sius prigavo piemenukas o gas- 
padorius paklojas juosius, jog

Kodėl ne? Tiktai turi at
nešat gera daigta.

Piemenukas iszejo ir už va
landos sugryžias atnesze ser
mėga, -o radęs gaspadori ant 
kiemo padavė, o tasai apžiurė
jas gerai sermėga, nieko no 
pasakė, tvartu atrakina, ir gy
vulius piemeniui atidavė.

Piemenukas tarksztelejo su 
botagu smagiai ties gyvulais ir 
isznyko tamsume nakties isz 
akiu gaspadoriaus. Gaspadoris 
su džiaugsmu innesza punta in 
grinezia ir su pagiru tare in 

Iszeimyna: Tai matote kai]) in- 
' griebiau taji rakali, ne teip 
i kai]> jus t rys snarglis prigavo. 
!() pati dirstelėjus in pantu pa- 
i szauke:

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15<J ::

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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baujias, mn 
i gonine, lyje, Vasario 

numirė. Ve-

e IT,' * Niagara Falls, N. Y. t Kuni-11T11AC Vn^f*ITlAC^a'S ^ranas Auksztakalnis, kle-11110v i JvllllvVl bonas Szvento Jurgio parapi- 
--------  į jos, nuo 1912 E. Falls l ly.

— Suimtoj pripuola Sz.v.ldirlKlamas Imžnyezioje, perai 
Valburgo. Ir ta diena. 1831 me-1la Subala, nupuolė nuo ko|«- 
tuose Lietuviai pinnu 
reikalavo panaikinimo 
džiavos Liet uvoje.

— Ponia Marijona Ambra-i” 
žievieziene nuo 435 W. Spruce'; 
ul.y.., kuii nesveikoje nuo kokio j 
tai laiko, gydosi Good Samari- 
tono ligonbute, Potts vilioję.

—- “Amerikos” laikrasz- 
czio redaktorius, Daktaras 
Szerksznas užvažiavo iu “Sau
les” redakcija su Kun. Jeroni
mu Bagdonu. Dak. Szerksnas 
buvo atvažiavęs in Girardville 
su prakalbomis, kai tenai buvo 
apvaikszcziojama. A7asario Sze- 
szioliktos Szvente.

— Kita t>anvaite: Nedėlio
jo pripuola pirma. Gavėnios Ne- 
delia. Ir ta diena 1848 m., Ka
ralius Louis Philippe buvo nuo !.klma palaidos in parapijos ka- 
Francuzijo's sosto nuverstas. i ^]ies Į)ailg kunigu, giminiu ir 
Taipgi szia sanvaite czvertis į pažystamuju dalyvaus laidotu
mėte, pasninkas: Seredoj, Pet-i vese> Amžina’Atilsi! Graborius 
.nyczioj ir Sukatoj. a j Velionis laidos.

— Panedelyje Szvento Ga-!-------------------------
brielio. Ir ta diena 1933 m.. V<>- į CHbRCHILL SAKO 
kiecziu Tarybos kambariai su-į 
dege Berlyne; Naciai kaltina 
Sovietus ir Komunistus.

— Ttarninke Szvento Ro-i 
mano. Taipgi ta diena 1898 me- į 
tuose, Generolas Cronje pasi
davė ir karas buvo baigtas Af
rikoje.

—■ Seredoj’ pripuola pirma ; 
‘diena Kovo-March. Taipgi i 
Szvento Albino, taipgi pasu i n-j

ivo mylima motinėlė, po-' me 
i nia
Hie, Donaldson, Pa., 2 seserys 
i Helena, pati Karelo Novitskio 
; isz Tremont, Pa., ir Mare, pal
John Cook, namie; broli Auta

daužo maszinas tu kurie nori; VYSKUPAS ;szavalus ir kelis svarus sekios i

Eina gandai kad valdžios į 
slapta FBI policija ima su- 
aresztuoti mainierius, kurie 
neeina in darba ar kitiems ne
leidžia. Bet mes dar nieko tik- Į 
ro apie tai nedažinojome, iri 
misliname kad tai tik gandai.

Biznieriams jau insakyta 
Į mažiau szviesu deginti, ir kur i 
į galima mažiau szilumos var- i
I tucti. i

RUSKIAI NENORI
MASZINU .

ponia J. Smulkstiene, isz New

siinire 1924 įlietuose. I szkihnin- į

Philadelphia, 
Vasario 25-1. 

i valanda ryte, 
zaus Szirdie

l’a., Sirbatoje,, 
diena, deszimta ;

Žmonių, Darbininku
Darbas Daug

Pigesnis

ARESZTUOTAS
' žolei.
į Po tam jis pradėjo jau ir 
baldus, furniszius parūpinti 
savo namams. Tai jis pasivogė ! 
szeszis krieslus del savo virtu-

BUVUSIEMS
BELAISVIAMS

CZEKAS KUNIGAS 
ISZMESTAS

TRYS “DIDIEJI”
TURI PASITARTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Minersville, Pa. — Sena gy-į 
vemto,ja ponia Petrone Radžiu- I 
vįcziene, naszle Simono Ra- j 
džiaviezio, kuri. įsirgo nuo Lap- i 
kriezip menesio, numirė l'tar-Į 
uinke po pietų, pas savo duktė- { 
re,.' Pranciszka Linkevicziene

simire 1943 metuose. Velione! 
gimė Lietuvoje, atvyko in ežio- Į 
nais 1915 met uose. Paliko try?,! 
dukterys: Ona Ashman, Pran-' 
ciszka Linkevicziene ir E.; 
Stein, visi mieste, taipgi sunu

Laidos į 
apiegomis ♦ 
bažnyczioje 

vintą valanda ir palaidos
. ] larapijos kapines.

— Pat. Reszkeviczius,

daug anūku ir anūke 
Su ba t oje su

su
ims Juozo ir Margaritos Reske- 
vieziu buvo laibai sužeistas kai 
jo automobilius susidaužė, jam 
parvažiuojant isz Philadel
phia. Jis buvo nuvesztas in li
gonine, Reading, Pa.

i

Gaus Doleri Už Kiek-;
ves, stala, tris lempas ir dideli; viena NdaiSVCS Diena Dean Jan Dechet, už tai kad jis 

-----  - — - - - ; priėmė isz valdžios paskyrima 
x ! valdyti Banska Diecezija.

i Szita diecezija neturėjo pri- 
WASHINGTON, D. C. — - j žiūrėtojo ar vado kai Pralotas 

Kiekvienas Amerikietis kuris Andrea Skrabik pasimirė Sau- 
pateko nelaisvėn per kara, da
bar gaus isz valdžios doleri už 
kiekviena diena jis buvo ne
laisvėje.

Szitaip buvo 'nutarta, už tai 
kad Japonai ir Vokiecziai ne
davė gana valgyti ir tinkamai jįs nesutiko ir už tai ta diece- 
neprižiurejo savo belaisviu, su- zija buvo be vado iki Kunigas 
lyg Tarptautinio Seimo Gene- Dechet buvo valdžios paskir- 
v°ie- ; tas.

Bendrai imant ir rokojant,; Szitokis Bažnyczios pas2ali. 
kiekvienas buvusis belaisvis' nimas ar isz Bažnyczios iszme. 
gaus apie szessis szimtus dole Įjmi)3 vadinaraas .-Eksko, 
riu. Mirusiu gimines saituos pi-;munikacija.„ reiszkįa tokįs 
nigus gaus. žmogus jau nieko bendra netu-

Ir visa tai nei cento nekasz-lri SR Bažnyczia Dabar įie. 
tuos nei musu valdžiai nei oezijo£. žmones neprivalo t0 
mums, nes pinigai bus paimti; naujo vado k]ausyti ar jam tar. 
isz Vokiecziu ir Japonu pingiu nautį 
Amerikoje. _. . k. x __ ._ . i i Tie, kurie pazmsta KunigąRandasi tokiu buvusiu be-' , x , ; ....
laisvių apie szimts ir dvide- 
szimts tukštaneziu.

Buvusieji kareiviai belais
viai gaus po doleri už kiekvie
na diena, nekareiviai belaisviai 
gaus po du doleriu už kiekvie
na diena. x

Pirmutinis Toks Drąsus
Komunistu Lenku

_____  minkszta kriesla. I t\*j • • • i
Policijantai pradėjo ji intar-! iJlClySlS larpininkžlS 'VARSZAVA, LENKIJA.

Komunistiszka Lenku vai- ti K ji sekti jau kelios nedėlios
! džia, skobomis suėmė ir sua- atgal. Jis^yra dvideszimts de- 
! resztavo Kataliku Bažnyczios vyniu metu amžiaus, ženotas ir 
į Vyskupą, Kazimierz Kowalski dvieju vaiku tėvas. Jis gavo 
’ isz Chelmno. Jis nebuvo in ka- policijanto darba du metai at- 
! Įėjima nuvestas, tik likosi na- gal.
mie kaipo valdžios kalinys. -

Sargai yra apstatyti apie jo VAGIAI GAVO $480 
namus ir jie tenai pasiliks kol 
Komunistu vadas Gdanske

i . *, (Danzige) visa klausima isz-;
I tirs ir paskelbs kuomi Vysku-i
i pas yra kaltinamas. Vyskupas 
, yra intartas už tai, kad jis ne- 
į va grasino isztikimus valdžiai. 

,' Kunigus ir kad jis buk isznau-! 
į dojes Labdarybės Fondo pini-; 

.; gus. į
, i Tai pirmutinis tikis drąsus' 
.' Komunistu žingsnis Lenkijoje, pinigui Jis

kad jie Vyskupą suaresztuotu. ^urej0 anį save keturis szimtus 
sI Turuime atsiminti kad beveik ,r asstuonįos Jeszimts doleriu, 

maszinas. {visi Lenkai yra Katalikai. Len-i neapvoge kostumeriu

YORK, PA. — Ambau Inn, 
! galiūnas in Spring Grove, neto
li nuo York miesto, buvo ap
vogtas kai du vagiai inejo apie 
antra valanda isz ryto.

Jacob M. Smith, to saliuno 
savininkas jau rengiesi savo 
saliuna uždaryti kai tiedu va
giai inejo. Jiedu pareikalavo 
kad saliuninkas jiemdviem ati-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

šio asztunta diena. Bažnyczios 
vyriausybe buvo paskyrus kita 
in mirusio Praloto vieta, bet 
valdžia pareikalavo kad jis pa
sižadėtu isztikimybe valdžiai 
pirm negu jis užims savo vieta.

; mano dienos suskaitytos. Bet, 
! kol Visagalis Dievas mane pa- 
1 laikys ir man sveikata duos, 
; asz stengsiuos savo krasztui 
; tarnauti kaip savo jaunystes 
i dienuose tarnavau. ’ ’ i J

Prieszingos Darbininku Par-i 
! tijos nariai ir sako kad Chur- j 
chillis siulina kita pasikalbeji- ’ piktai puolasi ant tokiu virszi

i ma su Stalinu vien tik kad jam ninku, bet iszrodo kad beveik 
į Rinkimai rupi ir kad jis nori; visi taip daro, nes jiems daug 
1 kad žmones pamirsztu vidaus! lengviau ir pigiau samdytis 1 • • • I; reikalus ir imtu rūpintis apie naujus darbininkus, negu tai- 
i tokius dalykus, kurie nieko syti maszinas.

LJ fcendra neturi su Rinkiniais, j Szitokis nusistatymas mums
i labai aiszkiai suprantamas, nes 
į mes jau seniai žinojome ir sa-;
i kerne kad žmogaus gyvastis la-1 
į bai pigi Rusijoje.
I

O kaip tik atbulai czia, pas 
mus, Amerikoje. Musu kom
panijos ir fabrikantai vis dau-' 

i giau ir daugiau, didesniu ir ge-' 
| resniu maszinu inveda in savo 
fabrikus ir kasyklas, už tai kad 

šokiu insakymu gavo ir gauna czia žmogus darbininkas yra! 
isz Vasziiigtono, kad jiems jau 
nusibodo juos ir skaityti, bet 
jie negrysz in darba kol negaus 
Naujo Kontrakto.

Kompanijų atstovai dabar 
pyksta ant valdžios ir ant teis- 

! mo kad teismas tuojaus nepa- 
; trauke visa unija in teismą ir 
nenubaudžia unija už nepa-

MINKSZTOS ANG
LIES MAINIERIAI

LEWISO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ISZ RUSIJOS. — Nežiūrint 
kad keli kasyklų, mainu virszi- 
ninkai buvo nubausti už tai 
kad jie nenorėjo ar nemokėjo 
kaip pavartuoti maszinas del 
anglių kasimo, daug kitu vir- 
szininku mainose ir fabrikuose 
nenori vartuoti 
Daug maszinu stovi ir rūdija, I kai Komunistai dabar seka kurįe dar buvo saliune. 
bet niekas nenori ju vartuoti. Czekoslovakijos Komunistu Kai tiedu vagiaį jau ej0 iau.

Fabriku ir mainu virszinin-' Pavyzdi, persekiodami Bažny-; kan, tarnaite, Ponia Bellinger 
kai sako kad jiems daug pigiau czi°s vadus. pasiėmė kriesla ir trenke ji in

(Pareina samdytis darbininkus, ^zitas Vyskupas yra^ intai-; juodu, bet nepataike.
negu vartuoti maszinas. Ma- 
szina pagenda ir reikia ja tai-■ Pravare> 
syti, o nauju darbininku vis 
galima gauti visai už dyka. i

Vienose mainose dn Kara- į 
ganda, buvo szeszios maszinos ; 
del anglių kasimo. Viena visai Į 
pradingo, antra buvo užgriau
ta akmenimis, o trys kitos nei i 

i syki nebuvo pavartuotos.
Laikrasztis “Pravda” labai!

Dechet, sako kad jis jau per il
ga laika pataikavo Komunis- 
tiszkai valdžiai, ir ėjo priesz 
Bažnyczios instatymus ir insa- 
kymus.

ežios vadus.
' Szitas Vyskupas yra intar-; 
tas už tai kad jis viena kleboną 

, keliems Kunigams
! insake eiti in kliosztoriu už pa-! 
; kutą už tai kad jie buk kokius 
j ten straipsnius buvo parasze 
! in laikraszczius.

Matyti kad ežia Komunis
tiszka Lenku valdžia nori atsi
kirsti Kataliku Bažnycžiai,!

i kurios Vyskupai ana nedele 
buvo savo kunigams iszleidus

j perspejima kad “Bažnyczios 
vienybe randasi pavojuje Len
kijoje. ” Czia randasi apie ke-! 
turiclika tukštaneziu Kunigu, j 
Ir tuo paežiu sykiu Bažnyczia, 
pranesza kad dabar ji nieko 
bendra neturi su ta labdarybės v. . . . , . x .
(<n •+ ,, j •• v • i Zlave isz savo ūkio parduoti; susirinko isz tu vagyscziu dau- įGantas draugija, Kai vai- ■ , . , j , . ,... , , .. . . mieste sviesta ir kiauszinius. giau negu keturis tukstanczius idzią, ta draugija pasiėmė m sa-! ,. .. . , , . i
vo rankas ! Policijantai, ugniagesiai ir doleriu. !

T, .... .. ... , garadžiaus darbininkai visai 3—Nusipirko su tais pasi-1Valdžia szita labdarybės ■ ° , , , , I .... ., .. . . . . valanda dirbo kol galėjo ta i vogtais pinigais gražu automo-1draugija pasiėmė ir pasisavino . ° J i. .................... I. . x ,, . x , , troka isztraukti.kai, anot Komunistu, buvo da-; 
žinota kad daug pinigu isz szi- Į 
tos labdaringos draugijos bu-; 
vo isznaudota visokiems pa- j 
pirkimams ir kysziams. Bet nei 
vienas isz tu Komunistu vadu' 
nepriparode kur ir kaip tie pi
nigai buvo isznaudoti. Matyti 
kad czia Komunistai tik prie
žasties jieszkojo ir rado.

MOTINA IR SŪNŪS
PRIGĖRĖ KALINIAI KAIP

PONAI GYVENOi HARRISBURG, PA. — Mo-
| tina su savo dvideszimts vieno
Į meto sunumi prigėrė mažame 
upelyje, kai jųdviejų mažas

I trokas nuo tilto nuvirto ir in- 
krito in to upelio prida, kuris 
yra apie- dvideszimts pėdu gi-

į lumo.
Dauphin. jie:

Jųdviejų mažas trokas pa-; 1— Iszejo labai tankiai isz 
slydo ant tilto, atsimusze in j kalėjimo.
prūdą. Jie buvo ka tik iszva-1 2—Apvogė kelis sztorus ir

į AMERIKA NUTRAU
KIA SANTYKIUS SU 

BULGARIJA

Baliavuojo, Sveczia
vosi Ir Vogė

MICHIGAN CITY, IND.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Komunistai Bulgarijoje misli- 
no kad jie privers Amerikos 

' Taryba atszaukti Minister! Do-
Nelaime atsitiko netoli; Du kaliniai prisipažino kad sa^d Heath, ir in jo vieta kita

1____ 2 _ 7- __ _ 1 _ __ 1______ • ..paskirs, kuris bus palankesnis 
jiems. Bet jie apsiriko.

Ant Gavėnios

JIESZKO VIENO 
VAGIO

i biliu, ir ta automobiliu laikėsi; 
i sau kalėjimo darže.
j 4—Su tuo savo nauju auto-; 
■ mobiliu jiedu tankiai iszva- j 
!žinodavo in Chicaga, Gary ir!

arba Kai-No. 196 Stacijos 
varija, 10c.

No. 197 Graudus
’ South Bend, kur jiedu balia- į arba Pasibudinimas I • 1 ! . , ! TZ" Z 
vuojo ir svecziavosi. ----

’i baliavuoti ir s———

Verksmai 
prie: šAp- 

Jiem- mislinimo Kanczios Ariesz. Mu- 
baliavuoti ir su Jezuso Kristuso. Knygute 

ženota moteriszke.! reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka Buda 10c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudiii- 

Policijantai buvo paszauk- kinti. Policijantai ju klausine- padėjimais 25c.
--------  ti kai jis norėjo iszmainyti ant ja ir juos tardo apie kitas va-j 'No. 202 Novena, Stebuklin- 

Ilisitsise Namus Su pinigu palszyva czeki. Bankos gystes toje apylinkėje. i go Medaliko Dievo Motinos 
, , . . , --j Abudu kaliniai buvo nuteis- Barbei 10c.

ti ir in ta kalėjimą patupdinti
del deszimts ar daugiau metu phiszkas officium 10c.
už vagystes. Bet, kadangi jiedu No. 201 Istorija apie Amži- 
labai pavyzdingai pasielgė ka- na Žydą. Jo kelione po svietą 
lejime jiemdviem buvo paskir- ir
ti darbai virtuvėje, kuri randa
si už kalėjimo sienų. Jie taip 
galėjo, beveik kada tik norėjo 
sau kaip ponai iszeiti pasi-

i vaikszczioti ar pasivažinėti.
Jiedu apvogdavo kelis szto

rus ir paskui nueidavo pas sa-
I vo ta drauge, kur jie pasida- 

Pclicija perspėja visus kad; ]jndavo savo grobi ir sau ra- 
i szitas vagis turi kelis revolve-, mįaį Sugryždavo in kalėjimą, 
rius ir daug kulku, ir kad jis ; jįedu sau ramiai gulėjo kaleji- 
nepasiduos. Policijantai su at- ■ me kaį policijantai po visa 
provintais revolveriais dabar; mįesta jieszkodavo tu vagiu, 
jo jieszko. ! >paį buvo saugiausia ir geriau- į 

šia vieta vagims pasislėpti, pa-
Tieji kurie nuolatos kai- sikavoti, nes niekas nei nepa- 

! ba kitiems apie meile artimo, mislintu jieszkoti vagiu kale-j p* Z JT f-C 
nei in slvo kraszta neinsileido.i-žolei pjauti, kelis kastuvus,; Yra niekam netikia. iune. ’ ; \ .

i 1

laikomas ir skaitomas daug 
brangesnis už brangiausia ma-<J o
szina.

Jeigu musu Komunistėliai 
nori gera prilyginimą ar, tik
riau sakant, gera skirtumą 
tarp Rusijos ir Amerikos, tai 
tegu jie tik prilygina Ameri
kos nusistatymą kaslink dar-

POLICIJANTAS
SlJ ARESZTUOTAS 4iu

Vancouver, British Colum
bia. — Vancouver miesto penki; dviem padėjo 
szimtai policijantu dabar jiesz-! vogti viena l_.

i ko vieno jauno vyruko, kuris Kaliniai dvideszimts septy- 
' prižadėjo policijantams kad jie! niu metu amžiaus Walter 
jo gyvo nepaims. . Gump ir Leo F. Stumbaugh,

i Szitas jaunas vyrukas pasi- trisdeszimts vieno meto am- 
voge apie du tukštaneziu dole- žiaus dabar yra kalėjime užra-

Reikalinga Moteris klusnumą. Jie sako kad jeigu bininko ir maszinos, ir Rusijos

Arba Mergina valdžia, dar kelias dienas taip ’ nusistatymą, 
dels ir lauks, tai tada Lewisas 
gales gauti ka tik jis reikalaus, 

visiems pri
turės

Vienam sunku, vienu kartu nes anglių taip 
du darbus dir'btie; namu ir biz- truks, kad kompanijos 
nio be pagel!bo.s. Man reikaliu- susitaikinti su mainieriais. 
ga, moteris arba mergina. At- 
siszaukite ant adreso:

Geo. A. Baronas,
11059 Dodge, E. 9 Mile Rd. 2, 

Van Dyke, Michigan.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

B3S WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY ^ttTY, PENNA.

Plieno fabrikai dabar visur 
į užsidaro, geležinkeliu kompa-; 
nijos vis daugiau ir daugiau! 
traukiniu sustabdo, nes vi
siems anglių dabar jau trūksta. 
Pittsburghe plieno kompanija 
paleido dvideszimts tris tuks- 
tanezius darbininku.

St. Louis miesto mokyklos 
užsidarė, nes anglių nėra del 
szilumos.

Tie mainieriai kurie iszejo 
dirbti buvo kitu mainieriu su
stabdyti. Kai kuriose vietose 
mainieriai buvo apmuszti ir 
apdaužyti, kai jie norėjo eiti 
in darba. Straikuojantieji mai- 

• nieriai apverezia trokus ir su-

darbininkas patelefonavo poli-
No. 203 Tretininkių Serap-

AMERIKIETIS
NUTEISTAS

Pavogtais Daigtais Cljai
t --------- į Policijantai užklupo ji ban-
l JERSEY CITY, N. J. — Po- koje ir nusivedė in savo auto- 
licijantas Francis M. McManus mobiliu. Jis automobilyje isz- 

' prisipažino kad jis daug daigtu! sitrauke revolveri ir privertė
VENGRIJOJE ; buvo pasivogęs del savo nauju policijantus iszlipti Paskui jis 

namu, kai jis savo pareigas ėjo bevažiuodamas sudaužė polici- 
kaipo policijantas. jos autemobiliu. Kai policijan-j

Policijantai ir teisėjas net j tai ji vėl užklupo, jis paleido 
dyvinasi kaip jis galėjo tokius! kelis szuvius in tuos policijan- 
gramozdiszkus daigtus pasi- tus ir pabėgo, szaukdamas, kad1 
vogti ir parsineszti namo. _ jie jo gyvo nepaims.

Kai jis statiesi savo naujus 
namus jis pasivogė vandeniui!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vienas žmogus staeziai ne
galėtu tiek daug nuveikti, ant 
kiek tas Amerikietis tame teis
me prisipažino.

Vengrai, kurie buvo sykiu
su juo intarti, buvo nuteisti. pumpakuri kasztavo tris szim-Į 
mirties bausme. O Amerikietis ; tus doleriu, devynias dideles, 
buvo nuteistas ant penkiolikos medines duris, ' daugiau negu 
metu in kalėjimą. : tuziną langu.

Kai to Amerikieczio kompa- j Paskui kai jau jo tas namas, 
nija Amerikoje norėjo savo ad-! buvo pastatytas ir intaisytas,, 
vokata pasiunsti in ta teismą, jis susirūpino savo daržu. Ta-, 
tai Vengrijos valdžia jo visai i da jis pasivogė dvi maszinas; jime.

liudymas apie Jezn Kris
iu 20c.

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus Jezuso 
K rišt ūso, peraszyta i sž groma- 
tds rastos graibė musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolimė 1‘Oc. 1

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

Saule Publishing Co.
Mahaiioy City, Pa.
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