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Mainieriu Straikos BaigtosA

Isz Amerikos PASITARAI APIE BULVES

AUTO. DARBININ
KAI REIKALAUJA

$125 PENSIJOS

DETROIT, MICH. — CIO 
Automobiliu Darbininku Unija 
dabar jau paskelbia kad ji rei
kalauja szimta dvideszimts 
penkis doleriu ant menesio 
pensijos ir devynis centus ant 
valandos daugiau algos isz Ge
neral Motors Automobiliu 
kompanijos.

Unija kompanijai dabar sta
to pareikalavimus kurie isz vi-. 
so sudaro trisdeszimts viena 
centą ant valandos daugiau.

Apie szitus pareikalavimus 
ir nauja kontrakta unija dabar 
ima derintis ir sako kad du 
szimtai trisdeszimts penki 
tukstancziai darbininku szitus 
pareikalavimus stato.

Unija teipgi dabar reikalau
ja paszelpos, daktaro ir ligoni
nes apdraudos ir unijos darbi
ninku paskyrimo in darbus. 
Unija reikalauja kad nuo szio 
laiko vien tik unijos nariai ga
les gauti darbus in automobiliu 
fabrikus. *

Unija toliau reikalauja kad 
darbininkas gautu tris sykius 
tiek mokėti, jeigu jam reikes 
dirbti per szventa diena, du sy-x 
kiu tiek jeigu jis dirbs Nedėlio
ję ir pusantro sykiu tiek jeigu 
jis dirbs Subatoje, nežiūrint ir 
nepaisant kiek dienu jis ta san- 
vaite bus iszdirbes.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
\

PABĖGĖLIS
NUSIŽUDĖ

Szeimininkes Bulves Skuta, Szitie Bulves 
Užaria, Sudegina

Žemdirbystes Sekretorius, I 
Charles Brannan pasitaria 
su Senatorių Guy Gillette, 
Demokratu isz Iowa, kuris 
yra Senato Žemdirbystes 
Komiteto narys. Žemdirbys
tes Sekretorius norėjo pasi
tarti su to komiteto nariais, 
pirm negu jis savo raportą 
turėjo iszduoti Senatui.

Jo Komitetas dabar turi j 
daugiau negu penkios de- . 
szimts milijonu buszeliu bul
vių ir nežino ka su jomis da
ryti.

Valdžia szitas bulves pir
ko isz ūkininku kad ūkinin
kai galėtu palaikyti bulviu 
kasztus augsztai, kad žmo
nes turėtu už bulviu bran
giai mokėti ūkininkui.

Szitas Žemdirbystes Ko- į 
mitetas buvo nutaręs visas 
tas bulves iszpilti ant ‘ ‘ dum- 
po” ir sudeginti, bet laik- 
rasztininkai apie tai prane- 
sze žmonėms. Kai žmones 
pradėjo raszyti savo Kon
gresmenams ir Senatoriams 
piktus laiszkus, tai tas komi

tetas nusigando ir dabar jau 
kitu priemonių jieszko tu 
bulviu nusikratyti.

Dabar valdžia ūkininkams 
atgal parduoda tas bulves už 
penktuką už szimta svaru, 
kad jie tas bulves suszertu 
savo kiaulėms. Valdžia ūki
ninkams atgal parduoda už 
penktuką, ka jie pirko už du 
doleriu. Tuos bulves yra da
bar žaliai nukvarbuotos, kad 
ūkininkai vėl negalėtu jas 
valdžiai antru kartu parduo
ti.

O szeimininkes vis turi 
brangiai už bulves mokėti, 
nors valdžia geras bulves 
kiaulėms szeria. Tai dar vie
na musu valdžios kvailyste.

Nors Amerika turi per 
daug bulviu, musu biznieriai 
dabar traukiasi bulves isz 
Kanados, jie užsimoka man
ta ir taksas ir vis dar pigiau 
tenai gali nusipirkti, negu 
namie. Czia jau isz tikro 
kam nors proto trumpa ir 
trūksta.

"V.Okeua11 "CIO9 Auto. Darbi-
Keturi Rubliai Už 
Amerikos Doleri

ISZ RUSIJOS. — Sovietu 
Rusija dabar pertvarko visa 
savo pinigą valiuta, verte, ir 
savo rubliams pamata pastato 
auksa.

Pirmiau rublis buvo verta 
apie devyniolika centu; dabar 
jis vertas dvideszimts penkis 
centus.

Beveik viskas Rusijoje tuo- 
jaus atpigo.

Bet Sovietams ne tiek rupi 
savieji žmones ar kasztai ar at
piginimas paezioje Rusijoje. 
Jiems rupi dabar daugiau rei
kalauti isz Užsienio. Kai Rub
lis pakilo tai Rusija galės dau
giau reikalauti isz Užsienio, už 
visokius daigtus.

Rusija nori savo Rubli pa
statyti lygiomis su Amerikos 
doleriu ir Anglijos svaru.

Tuo paežiu sykiu Sovietai 
iszkasavojo, panaikino suvar
žymus ant daigtu ir maisto pir
kimo ; dabar Ruskiai gali pirk
tis ka jie nori be jokiu koreziu- 
kiu ar bilietu. Už tai viskas 
greitai atpigo.

Kodėl jie szitaip padare ir 
ar jiems pasiseks taip rubli pa
laikyti, mes dar nežinome, nes 
labai mažai žinių iszeina isz 
anapus tos plieno sienos.

MOTINA DINGO

Bijosi Kad Ji Turi
Vėžio Liga

Dr. K. Fuchs Nuteistas Ant 14
Metu In Kalėjimo, Anglijoje; 
Pabėgėlis Iszszoko Isz Eroplano 
6,000Pėdu A ugsztumo Nusižu
dė Francuzijoje; A meriketis La

kūnas Iszvarytas Isz Egipto
WASHINGTON, D. C. — Mainieriu bo

sas, John L. Lewisas ir Minksztu Anglių 
Kompanijų atstovai priėjo prie nors kokio 
susitarimo, ir dabar mainieriai gryszta in 
savo darbus.

ŽMOGUS LENGVA 
NUŽUDYTI

Giriasi Mergina Kuri 
Neapkenczia Vyru

Kai Prezidentas Trumanas pereikalavo 
kad Kongresas duotu jam ingaliojima paimti 
visas mainas, tai tada ir Lewisas ir kom
panijos atstovai pasiskubino prieiti prie su
sitarimo. Lewisas negavo ir negaus vis
ko ko jis reikalavo, bet jis savo mainie- 
riams iszkovojo daugiau negu kitu uniju 
vadai savo nariams buvo gave.

Isz szitu straiku ir derybų mainieriai gaus

BRADY, TEXAS. — Gra
žios iszvaizdos, septyniolikos 
metu amžiaus Sandra Peterson 
kuri sako kad ji vyru neapken
czia, dabar randasi kalėjime. 
Ji nuszove viena biznieri, ku
ris, ji sako, norėjo prie jos pri- 
lysti.

Sandra pareina isz Massa- 
i chusetts valstijos. Ji sako kad 
i ji sau taip gyvena ar “bernau
ja” nuo dvylikos metu am
žiaus, kada jos tėvai ja isz na
mu iszvare.

Iszszoko Isz Eroplano

ZURICH, SZVEICARIJA. - 
Vienas Yugoslavas, kuri Ang
lijos valdžia neprieme ir pa
siuntė atgal in Yugoslavija, 
iszszoko isz eroplano, kai tas 
eroplanas skrido szeszis tuks- 
tanczius pėdu augsztumo.

Pabėgėlis buvo keturios de- 
szimts metu amžiaus Nikola 
Martinovic, kuris buvo atskir- 
des in Anglija tik ta vakar a, 
bet jam nebuvo pavėlinta pasi
likti.

Kai jam buvo pasakyta kad 
jis turi gryszti in savo kraszta, 
jis pasakė kad jis nusižudys, 
bet negrysz. Jis taip ir padare.

Kai eroplanas skrido virsz 
St. Quentin, Francuzija, jis isz
szoko pitrii negu kiti galėjo ji 
sulaikyti Spėjama kad jis nu
krito in pelkes netoli nuo St. 
Quentin miesto. Penkios de- 
szimts policijantu ir du szimtai 
ūkininku jo jieszkojo bet nesu
rado.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

RENSSELAER, N. Y. — 
Ariju vaikucziu motina, tris
deszimts metu amžiaus Ponia 
Sherill Overlander, dingo isz 
savo namu, kad ji neapsunkin-

apie doleri ir keturios deszimts centu ant 
dienos daugiau: septynios deszimts centu 
daugiau algos ir apie tiek de! Paszelpos

Nors ji sako kad ji yra tik 
septyniolikos metu amžiaus ir 
net savo metrikus policijan- 
tams parode, bet valdžios ad
vokatas jai netiki. Jis sako kad

APLEISKIT LAIVA! AMERIKIETIS 
ISZVARYTAS 

ISZ EGIPTO
Degantis Eroplanas 

Virsz Mariu
Princess Royal Island, Bri

tish Columbia. — Didis karisz- 
kas B-36 eroplanas skrido isz 
Alaskos. Buvo jo paskutine ke
lione. Trys jo inžinai jau lieps
nojo ir jis jau pradėjo kristi 
nuo penkių tukstaneziu pėdu. Į

Lakūnas Kapitonas Harold 
L. Barry per telefoną davė 
trumpa insakyma: “Apleiskit 
Laiva!” Jis tada nustatė kad 
eroplanas pats skristu be vai- 
rotojo. Sarzentas Vitale Trip- 
podi nustatė savo radija, kad 
jis leistu žinias kur jis randasi 
kol eroplanas nukris in mares. 
Už keliu sekundų visi lakūnai 
buvo iszszoke isz to deganezio 
eroplano ir leidosi su savo pa- 
rasziutais žemyn in audringas

(Tasa Ant 2 puslapio)

CAIRO, EGIPTAS. — Ri
chard Courtney Fennell, Ame
rikietis lakūnas, kuris dirbo 
del Saudi Arabia eroplanu 
kompanijai, buvo iszvarytas 
isz Egipto kraszto. Jis buvo 
laikomas kalėjime per keturias 
dienas ir paskui jam buvo pa
sakyta iszsikraustyti isz krasz
to. v

Amerikos Konsulas nieko 
nesako ir nieko nedaro apie tai 
nes czia Egipto valdžios klau
simas ir jokios dipliomatines 
reikszmes neturi.

tu savo szeimynele. Ji mislina 
kad ji serga vėžio liga.

Jos trys vaikucziai pasakė
(Tasa Ant 4 Puslapio)

MUZIKANTAS
ŽMOGŽUDIS

Nužudė Savo Kolieka 
Dukrele

DETROIT, MICH. — Pen- 
kios deszimts dvieju metu am
žiaus muzikantas, kuris prigu
li prie Detroit Simphonijos Or- 
kiestros, yra suimtas ir sua- 
resztuotas ir dabar patrauktas 
in teismą. Jis nužudė savo
dukt'ri, kuri buvo kolieka. Jis

Kas ir kaip ten atsitiko, tik- aiszkinasi ir teisinasi, kad jis 
rai negalima dažinoti. Nesusi- ja nužudė, už tai kad jis bi- 
pratimas ir susikirtimas ,pra- jojosi kad kai jis pats numirs, 
sidejo, kai Amerikietis lakūnas niekas jo dukters neprižiures. 
Richard Courtney Fennell no- Jis dabar yra kaltinamas už 
rejo per telefoną paszaukti žmogžudyste.

ir Pensijos.
Kitu darbininku unijos gavo tik apie 

asztuonios deszimts centu daugiau. Dabar 
tos unijos gal stengsis tiek pat pareika
lauti. Dar derybos nebaigtos, bet jau be
veik tikrai žinoma, kad Lewisas sutiks per
mainyti ta pareikalavima, kad jo mainie
riai tik tada dirba, kad jie nori ar gali. 
Kaip dabar tas pareikalavimas bus iszreiksz- 
tas, dar nežinome. Lewisas teipgi sutin
ka tik penkias dienas per metus paskirti 
kaipo atminties ir .nedarbo dienomis.

Nei kompanijos, nei unija nenorėjo, kad 
valdžia czia insikisztu ir mainas paimtu, ir 
už tai labai greitai susitaikė, kai pama
te kad Trumanas jau rengiasi mainas paimti,

Mainieriai beveik visur džiaugiasi kad
(Tasa Ant 4 Puslapio)

jis priparodys kad ji yra daug' 
senesne.

Metu ir metrikų klausimas 
iszkilo, nes Texas valstijoje 
jauni, iki asztuoniolikos metu 
amžiaus yra teisiame jaunuju 
teisme. Advokatas nori szita 
mergina teisti už žmogžudyste1 
kaip suaugusia. Jis sako kad ji 
jau kelis sykius buvo pamela
vusi apie savo metus.

Sandra sau nieko nepaiso, 
ruko sau cigaretus kalėjime ir 
baikauja su policijantemis.

Ji yra suimta už nužudinima 
trisdeszimts keturiu metu biz
nieriaus, Lewis Patterson, isz 
Brady miesto.

Su ja buvo suimta kita tokia 
mergiszczia, penkiolikos metu 
Loretta Fae Mozingo, isz Aus
tin, Texas. Jodvi važinėjo sau 
po Texas, praszydamos “rai
dų” nuo vyru. Szita mergisz
czia policijantams papasakojo 
apie Sandra, ji teipgi prisipa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULĖ” MAHANOY CtTY, PA.

Kas Girdėt
Darbininku unijos tik maža 
dalele darbininku Amerikoje 
atstovauja. Pypkes Durnai

APLEISKIT LAIVA! .KATALOGAS į Pasitaria Apie Apsauga
_____  Tr IT IT

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Daug musu vadu dabar pata
ria kad reikia sutverti Bendra 
San junga visu Vakariniu Eu
ropos Tautu, padaryti viena pi
nigu verte ir gaminti vienokius 
ginklus, kad reikalui prisiėjus, 
viena tauta kitai galėtu greitai 
pristatyti reikalingus ginklus.

Net ir džiaugsmas nusibosta 
be invairumo.

Ranka, kuri duoda, ir gauna.

Eina gandai kad Rusija, ga
lėtu atveszti viena atomine 
bomba in paprasta laiva kuris 
inplauktu in koki kurios tautos 
uosta. Tada Komunistu agen
tai tai tautai pasakytu pasi
duoti, ar jeigu ne, tai ta atomi
ne bomba bus susprogdinta ju 
uoste. Tokiam darbui nereikė
tų nei greitu eroplanu, nei karo 
paskelbimo. Ir beveik, kuri 
tauta Europoje pasiduotu jei
gu tokios žinios jai butu pra- 
nesztos.

Kiti gandai eina kad Rusija 
dabar žiuri in Pietus del dau
giau aliejaus. Tos Tautos Pie
tuose yra labai ,susirūpinusios.

Mokslas žmogui ateina, bet tik 
iszmintis pasilieka.

Jau beveik laikas mums su
siprasti ir pažiūrėti kas yra bo
sas Amerikoje, ir kas tikrai 
valdo Amerika. Sztai kaip CIO 
darbininku vadas, dvideszim- 
toje kuopoje, Ohicagoje kalbė
jo ih darbininkus per straikas:

‘ ‘ Niekam nevalia eiti in tuos 
fabrikus. Jeigu jus pamatysite 
tenai policijantu, ju visai ne- 
paisinkite. Mes nuo ju atimki
me ju revolverius, ju žvaigž
des ir ju lazdas. Jeigu valdžia 
pasiuns armija ežia, tai mes ir 
su armija apsidirbsime. Visi 
atsiminkite, mes nepaisome nei 
Trumam), nei Armijos, nei po
licijos. Jeigu jus invertinatė 
savo kailius, tai nesiartinkite 
prie tu fabriku. Mes esame pa
skelbė kara ir mes ta kara lai
mėsime. Szitas fabrikas ne 
kompanijai, bot mums priguli, 
ir kompanija turės musu klau
syti. ’ ’

Szitaip kalbėjo ne koks Ko
munistas ar Raudonskuris, bet 
Amerikos darbininku unijos 
vadas, kuris save skaitosi geru 
ir isztikimu savo kraszto pilie- 
cziu.

Namu Triūsas

Prancūzams dabar labiau 
rupi “Taika“ negu Rusijos nu- 
malszinimas. Jie dabar reika
lauja taikos, nežiūrint kiek ta 
taika kasztuotu. Jie sako kad 
jie nenori patapti karo frontu 
kai Amerika su Rusija susi
kirs. Jie sako kad jie negauna 
gana paramos ir gana ginklu 
isz Amerikos, Rusijai pastoti 
kelia Europoje.

Milijonai turi mirti, kad ke
li galėtu valdyti.

Daug mažu biznierių jau tu
ri eiti isz biznio, nes negali dar
bininkams tokias brangias al
gas mokėti.

Saldus nusijuokimas daug 
sunkesni kryžių panesza.

Tas savo kraszto iszdavikas

Kai Butkaus žmona susirgo, 
ir senis Butkus turėjo savo 
žmonai patarnauti, kaip slau
ge, (nurse); ir kai jis turėjo 
visa namu triūsa ir darba vesti 
laimėje ar nelaimėje, turtuose 
arba varguose, kai jis virti ir 
kepti ir “diszias“ plauti, ir kai 
jis turėjo drabužius skalbti, ! 
Butkus pasispjove in delnus ir 
sake kad tai baikos.

Bet dabar senis Butkus yra 
silpnesnis ir protingesnis. Da
bar jis jau nuo szio laiko nepa- 
szieps savo bobos darba ir triū
sa; Butkus pasimokino ir da
bar yra protingesnis žmogelis.

Pirma Butkaus beda buvo 
kai jis stengiesi iszvirti pietus, 
kada jis pirszto beveik neteko 
kai jis praėjo bulves skusti. Jis 
vis manydavo kad iszkepti ke
lis kiauszinius tai baikos, bet 
kai jis kelis kiauszinius norėjo 
iszkepti jis toje patenoje isz- 
kepe ir kelis skudurus, su ku
riais jis skaurada stengiesi pri
laikyti.

Ir paskui jis turėjo iszpraus- 
ti vaikuczius. Butkus daugiau 
vandenio ir muilo ant saves 
iszsitepe negu ant tu vaiku, 
kurie spardiesi ir raiviesi.

Jau dabar, pritingesnis But
kus nepasziepia tas drapanas 
ant virves lauke. Jam nagai 
nugriubo pirm negu jis pirma 
eile padžiovė. Jis dabar žino 
kiek darbo yra kambarius isz- 
valyti, iszszloti ir iszmazgoti.

Klaus Fuchs, mokslinczius ku-! Jis gerai žino kaip rankos su
ris buvo Anglijos valdžios su- tirpsta kai reikia diszias plau- 
aresztuotas, prie visko prisipa- U- Jis dabar gerai žino ka tai 
žinsta, bet nei žodžio nešalo reiszkia kai peczius ir strėnas 
apie- tuos kitus, kurie su juo ; skauda.
dirbo. Jis nei vieno savo drau-! Mes vakar susitikome Butku 
go neiszduoda. Jis skaito save! saliune ir jis mums kelis už- 
didesniu ir mokintesniu už vi
sa valdžia, net ir už visa žmo
nija, jis nesiskaito su instaty- 
mais ar dorove. Visi mes pripa- 
žipstame kad jis yra labai mo
kintas žmogus. Bet mes teipgi 
žinome kad juo mokytesnis 
žmogus, juo jis gali būti ir pa
vojingesnis. Klaus Fuchs likos 
nubaustas ant keturiolika me
tu in kalėjimą.

mares.
Buvo vidurnaktis, jie leido

si žemyn in mares, apie penkis 
szimtus myliu nuo Seattle.

Vienuolika ju nusileido ant 
audringos salos. Dauguma isz j 
ju pataikė in medžius, isz ku
riu jis iszsinarpulino ar isz- 
sikirto ir iszlipo. Kapitonas 
Barry, buvo paskucziausias isz 
to eroplano iszszokti; jis patai
kė in prūdą vandenio ir visa 
nakti praleido drebėdamas nuo 
szalczio. Kareivis Richard J. 
Schuler praleido nemigo nakti, 
kai jis užtiko kad didele mesz- 
ka priėjo prie jo mažos palapi
nes ir tenai visa nakti praleido.

Radijo prižiūrėtojas Trippo
di kybojo nuo medžio visa nak
ti. Stengdamas iszlysti isz savo 
parasziuto, jo koja užkliuvo ir 
jis kybojo taip, augsztieninkas 
visa nakti. Ant rytojaus du jo 
draugai ji isz to medžio isz- 
trauke, bet neturėjo gana jiegu talpinasi sekaįti skaitymai:

No. 101 Kapitonas Velnias.
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 401 puslapiu. 50c. ' < i

No. 103 Vaidelota, apysaka
No. 102 Prakeikta, meilingas 

kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di- 
dėlių puslapiu. 35c.

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis),j

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

szito Katalogo.

No. 166 Trys istorijos apie 
Suims Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No.
Duktė 
tuvos.

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

Tas, kuris duoda kada jo 
praszo, jau per vėlai duoda, ir 
per ilgai lauke.

Amerikos Karo Sztabas per
spėjo Vokieczius, kad jie nesi- 
seilintu prie buvusiu Naciu ir 
kad jie nesvajotu apie Antra 
Galinga Vokietija.

Anglams baisiai rupi Ameri- 
i kos doleriai. Jie szitu doleriu 

gavo gerokai kai jie pardavė 
daug brangiu szuniu Ameri- 
kiecžiams, už kuriuos jie gavo 
$520,000 grynais Amerikos pi
nigais.

Po nelaimes net ir durnius 
tampa mokintu.

pundino, toks linksmas buvo, 
nes jo žmona jau isz lovos atsi
kėlė ir namu triūsa pati pradė
jo daryti.

Ir kad Lewisas klysta, kai jis 
tokio pareikalavimo reikalau
ja!

Valdžia vis teigia ir sako 
kad pragyvenimas ir maistas 
yra pigesnis, bet kai mes nuei
name in sztora ar buezerne, 
mes to atpiginimo niekur ne
matome.

Nei vienas žmogus nepatapo 
didvyriu sekdamas ar pamėg
džiodamas kitus.

Kai tas mokslinczius Klaus 
Fuchs prisipažino kad jis per 
kelis metus iszdave Amerikos 
brangiausias paslaptis apie tas 
sprogstanezias bombas Sovie
tams,' tuojaus visas Amerikos

ar spėkų ji nuneszti nuo ketu- 
riu szimtu pėdu augsztumo kal
no.

Jie mažu, pamažu, visomis 
keturiomis atrėpliojo prie sa
los kranto. Medžiai ir malkos 
buvo szlapios, nebuvo galima 
užsikurti ugni susiszilti.

Bet per visa nakti eroplanai 
ir laivai jau visu ju jieszkojo. 
Anglijos ir Amerikos eropla
nai tamsumoje staugė ir uže, 
laivai skubinosi in ta vieta isz 
kur buvo iszgirsta pagelbos 
szauksmas. Lakūnai, savano
riai, nemiga nevalgė skrido po 
ta vieta ir jieszkojo.

Vienas Kanados mažas žve
joto j u laivelis užtiko du lakū
nu ant to kranto, ir ne už ilgo 
surado ir paėmė net deszimts. 
Vėliau, ta paezia diena, Kana
dos kariszkas laivas ‘Cayuga’ 
pribuvo ir rado radijo-lakuna Valukas isz girios ir Ant ne- 
Trippodi, kuris jau klajojo ir, mUno. 58 puslapiu. 15c. 
buvo beveik be sanmones. Isz 
viso dvylika buvo iszgelbeta.

Amerikos ir Anglijos eropla-, d‘abrinis grabelis, Drąsus szuo, 
nai ir laivai per kelias dienas; Į£0Įera. Senelis, Vargo sapnas 
jieszkojo ta likusiu penkių, bet ir pasaka apie cigonĮls. 45 pa.

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:

Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. j 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 116 Istorija apie Siera-! 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu-1 
slapiu. 15c.

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. 119 Keturios istorijos 
j apie G aržia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- ' 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. i 

j No. 120 Dvi istorijos apie j

jieszkojo tu likusiu penkių, bet 
nei ženklo nesurado. Kai visa 
sanvaite praėjo, Amerikos lai
vai per radija sugrojo Tautos 
Himną ir per ta radija dar vis 
skelbe, dar vis sake tiems din
gusioms lakūnams: “Nenusto
kite vilties; jeigu jus dar gyvi, 
mes jus rasime.“

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si-

Senatorius Brien McMa
hon, Atomines jiegos Komi
teto pirmininkas, (po kai
rei) pasitaria su Amerikos 
Slaptos F. B. I. Policijos va
du, J. Edgar Hooveriu, kaip 
geriau apsaugoti Amerikos 
paslaptis kaslink tos Atomi
nes Bombos parengimo ir 
isztobulinimo.

Jiedu pasitaria ir apie ta 
nauja, dar baisesne sprogs- 
tanczia “Hydrogen” Bom
ba, kuri bus kelis szimtuts 
sykiu baisesne negu ta Ato
mine’Bomba.

Jiemdviem rupi kad szpie- 
gai, sznipai ir kraszto iszda- 
vikai dar daugiau paslap- 
cziu neiszduotu Sovietams.

Kai kuri Senatoriai sako 
ir teigia kad apie tūkstantis 
Komunistu ar j u draugu dar 
vis randasi augsztuose vie
tose Vaszingtone!

Amerikos Slapta F. B. I. 
Policija daug daugiau žino 
apie tokius iszdavikus, negu 
ji vieszai paskelbia. F. B. I. 
Policija tokius iszdavikus 
neiszduoda, nes ji nori jos 
sekti kad ji dažinotu dau
giau apie tu iszdaviku va
dus. F.B.I. Policija sako kad 
iszdavikas, kuris yra jai ži
nomas, nėra pavojingas, nes- 
tada policija viską žino kad 
jis daro ar sako ir su kuo jis 
susideda. Tokiems iszdavi- 
kams F. B. I. Policija nori 
duoti gana virves kad jie pa
tys pasikartu.

JXo.
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gūdras 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 rašzymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176M> 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. Jczuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute

■ reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
j senoviszka būda 10c., pagal 
; nauja būda 25c.
i

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- 
į 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, 

i 20c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tanias, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 į 
puslapiu. 15c.

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

No. 153 Trys istorijos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kitokios Knygos

Daug laikrasztininku ir ra
ižytojų dabar jau vieszai sako 
ir intaria Apsaugos Sekretorių 
Louis Johnson, kad jis Ameri- 
kiecziams teisybes nepasako 
apie musu kraszto apsiginkla
vimą. Mums reikia dabar dau
giau tiesos ir teisybes ir ma
žiau gražiu prakalbu, ir sal
džiu žodžiu.

Vengrijos valdžios teismas 
pasmerkė Amerikieti biznierių 
Vogeleri ant penkiolikos metu 
in kalėjimą. Vengrai Komunis
tai dabar ima ir suaresztuoja 
Amerikieczius, atkerszindami 
mums už 'suaresztavima 
bitclievo, ir Hisso, ir 
mums atkerszinti už tai 
mes tiek daug Komunistu 
me patraukė in teismą.

Gu- 
nori 
kad 
esa-

Priimti dovana, tai tas pats 
kaip parduoti savo laisve.

Mainieriai daibar turi obalsi: 
“Be Kontrakto, nėra Darbo.“ 
Bet tas obalsis buvo paties Le- 
wi'SO iszmislintas, ir mainieriai 
kaip isztikimi klapcziukai to 
obalsio laikosi.

— Jeigu iszminti turėsi, tai 
su snarglais neužsidesi.

— Geras žmogus nesuras 
geresnio prieteliaus už savo pa- 

q , i . r-, .• i ežia.bztaibas ęusirupino. Rūpestis;
tokios: Amerikiecziai dabar bi-1 Bei vyro didžiausiu pa
josi kad Sovietai tiek žino apie i reikalavimu sziam gyvenime 
tos bombos gaminimą, kiek! Jra pinigai.
mes žinome; Amerikiecziai da
bar jau ima suprasti kad daug 
Komunistu ir Iszdaviku ran
dasi augsztose ir svarbiose mu
su valdžioje. Ir beveik laikas ! 
kad jie ateina in protą! Mes ! 
jau seniai sakeme ir raszeme į 
kad daug Komunistu ar ju pa- i kini czeki arba ekspresini 
lydovu randasi musu valdžioje. !

L. TRASKAUSKAS

Darbininku unijos dabar no
rėtu visus Amerikieczius inti- 
kinti, kad jos atstovauja visus 
Amerikos darbininkus. O tik
rumoje, nieko panaszaus nėra. 
Kelis szimtus sykiu daugiau 
darbininku randasi, kurie ne
priguli nei prie jokios unijos.

Valdžios teismas pasakė Le-. 
wisui, kad jis negali pareika
lauti kad jis su savo unija pa
silaikytu ta nusistatymą kad 
mainieriai tik tada dirbs kada 
jie nori ir gali. Valdžios teis
mas pasakė, kad tokis pareika
lavimas negali (būti statomas!,

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokioms 
:: Reikalams ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 7S 

MAHANOY CITY, PENNA.

No. 178 Tikrausias Kabalas 
j arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

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

No. 181 Kvitu knygute 
j draugystėms, del kasieriaus 
į nuo sudėtu pinigu ant susirin- 

No. 155 Szakinis . Nedoras' j-įmu 25c
No. 202 Novena, Stebuklin

go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

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

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

apie ■ 
Nuo-;

apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo, I Gailuti, Du broliai, Majoro 
Keliautoje! in Szventa žeme, duktė. 62 puslapiu. 15c. 
Beda, Tamsunus prigauna, 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie lapių 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- No. 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- apie 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 

tyre, Prigautas vagis. 60 pus.

58! „
į Žydas ir Du Draugai. 136 pus-! 

25c.
158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

’ žnas daigtas turi savo vieta, Ka
' pasakė katras paeziuotas. 76 15c).

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

ban 1 
mo !

i uey orderi in iszdavysta “Sau 
tęs,“ pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes mus n' 
bankos reikalauja deszimts i 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkitv '

Siuncziant pinigus per

'^puslapiu. 20c.
No. 133 Dvi istorijos 

Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

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

No. 138, Keturios istorijos:;
Irlanda, Robertas Velnias, 

: dejus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios

No. 160 Keturiolika istori- 
apie ju apie Po laikui, Onytės lai- 
apie me, Per neatsarguma in balta, 
15cj vergija, Pusiaugavenis, Viesz-! 

apie; pats Jėzus ir miszke medžiai,; KaiP Užsisakyti Knygas: 
apie Urlika' Žvake, Del pirsztiniu, Apie] Užsisakant knygas isz szio 

* mirimą, saule, menesi, žvaigž-J katalogo, reikia paminėti tilt 
dės ir kitus dangiszkus kimus, j numeri knygos. Pinigus sius- 

j Meszla-vežis,. Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,Skripko-

ponu 78 Puiki pasiskaitymui knygute.
100 puslapiu. 25c.

istorijos- No. 162 Trys istorijos apie 
Lietuvos j Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 

i •• I-'t'athc niir YAV/Arn I* z-k I r Ti’iTmateityje, kada siunsite czekiu? i aP^e Maža katiluka,
arba ekspresinius money orde ; skausmai, Moeziutes pasakoji-;1 r°las ant proto, Keletą trum- 
rius, pridėti deszimtaka. ■ Be, >ni, Eiles, Vargdienis, Pirmuti-; P» pasiskmtymu. 22 pus. lūe. 

. jeigu siunsite money orderiu jlle szalna. 64 pus. 20c.
i per paczta, tada pacztas neima ■ No. 141 Keturios istorijos
■ ekstra už i
! orderio. Acziu visiems.

“Saules“ Redyste.

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- 
j gai, o ir visi laiszkai visada tu-

Sieniniai Kalendoriai, 23% r* būti siusti vien tik ant szio 
iszmokejima mone> apie Kalvi Paszku, Atsitikimas coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po 

senam dvare, ..Geležinis vyras,. 35c arba 4 už $1.00. Adresas:
Smakas ir Nikitas. 61 pus.- 15cd “SAULE“ Mahanoy City, Pa. Mahanoy City, Pa.

adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,

- U. S. k'•JĮ



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Koplyczia Szv. Gralono

pRIESZ kelis szimtus metu 
gyveno Burgundijoj senas 

dvarpilio valdytojas ir apylin
kes plotu dirvos, pravarde Jo
nas Maurichard. Dvarpilis jo 
drucziai ant kietos uolos suim
davo ta, ne buvo per bile ko
kius už puolas ingaletas. Pas ji 
gyveno jo duktė su savo vyru, 
Godfridu Saulangy.

Kreaivis Jonas ir jo žentas 
per isztysus metus užsiminėjo 
medžiojimu, o balsas ju mede- 
jiszku i r i ubu pereminejo bai
me visus'apylinkes gyvento
jus.

.Randauninkai jo teiposgi 
turėjo priežaste b i jotie. Karei-: 
vis Jonas buvo biaurum žmo- Į 
gum, o jo žentas Godfridas: 
teipgi pedauig buvo už ji geres
niu, ba buvo visuose savo uosz- I 
vio biausybese draugu.

Viena karta abudu tuodu po- i 
nai vėlyba naktį sugryžinejo i 
isz medžiokles; norint gana ge- j 
rai žinojo visus girioje kelius ; 
ir takelius, paklydo tuom kart. ! 
Rūpinosi per ilga laika ’surast 
koki keleli, bet tas nepasiseko, 
ant galo, kada jau tamsi naktis 
užėjo, pradėjo ka labiause ir 
biauriausė keikt.

Piktumas da buvo didesnis 
isz tos apylinkybes, jog buvo 
iszalkia ir isztroszkia; nusi
gando ant pagalios, nuolatos Į 
rūpindamiesi, jog dvare turi 
puikia vakariene, szilta pecziu 
ir minkszta lova, o ežia dabar į 
vargt nakties laike ant szal-, 
ežio iszalke, suszale ir ant snie- į 
go, o kaip ant tu patycziu da 
pradėjo snigti.

— Kas per prakeikta ne
laime sziandien mus persekio
jo; ružine Jonas. — Žvėrių aut 
medžiokles suvis nemateva., o 
dabar ir pernakvot niekur lie
tui“ i va!

— Jieszkokiva tiktai kelio, 
atsake Godfridas.

Nenulipo nuo arkliu ir kvo
tė ant visokiu ženklu, ant ku
riu mede jei giriose pažinsta, 
kokioje vietoje randasi, arba in 
katra szale turi eit. Per ne ko
ki laika visaip sukinėjo, bet jo
kiu .budu negalėjo rast kelio 
nei jokio takelio, kuris galėtu 
iszvest ant gero kelio, nes ant 
galo turėjo per si tikrint, jog to
je szalije girios pirmu kartu 
randasi.

Tuom laik kas kartas vidur

kantrumu paimti, kad sztai 
staiga! Godfridas paszauke, Į 
matomai persigandęs:

— Del meiles Dievo, tėvai! 
Atėjo dabar man ant mislies: 
Juk tai Kalėdų naktis!

Jonas sulaikius arkli nusi
juokė szandžiai kalbėdamas:

— Ir kas isz to ? Ar tai Ka
lėdų naktis yra kitokia, negu 
kitos. Kuom galėtu atsižymet?

— Nes gal privalai nueitie 
ant Piemenėlių Misziu, tarė 
Godfridas. Dievas mudu nuko
rę jo ir paklydova. Kad tiktai 
kas niekesnio mudviem neatsi
tiktu!

Godfridas, kaip isz to matyt, 
da nebuvo suvis tikėjime at- 
szalias, o norint jo uoszvis ty- i 
cziavosi sau isz to, ba vadino į 
juokinga Godfrido baime, tai į 
vienok ir jam rodos kas kniste
lėjo, ba jojo nuleidęs su nė
rini st e galva.

Da per koki laika teip jojo: 
kareivis Jonas laikas nuo laiko 
in savo'raga užragino (triuj)i- 
jo), o paskui keike, kad God
fridas tylėjo, kaip žeme.

Už valandėlės prakalbėjo 
Jonas uoszvis:
—Tai koplyczia Szv. Gra

lono, Godfridai grizkiva!
— Tai ko turiva bijotis? 

Atsake Godfridas, del kurio 
smagiau ant szirdies pasidarė, 
kaip koplyczia paregėjo! Ypacz 
prisiart inkim prie jos.

— Ne, ne! Paszauke senas 
užsikietelis ir pagriebęs už pa
vadžio arklio savo žento, atsi
suko drauge su juoni atgal ir 
in giria jojo.

Skubei jojo teip per gera va- ! 
landa bėgant nuo koplyczios ! 
kad sztai netikėtai prisiartina,' 

' vėl prie tos paezios koplyczios. 
į Da karta, apsisukęs pabėgo, 
ir vėl už valandos pribuvo at- 

į gal pas koplyczia.
Tris kartus pegrecziam me- j 

’ gino bėgt, bet in kur tik pasu- , 
’ ko ir atsitolino, ne trukus velei ’ 
j paregėjo priesz savo koply
czia.

Tada jau negalėdamas isz- j 
trukt ir atsispirt, pamaželi 
prie koplyczios prisiartino.

Juodvieju akyse pasidarė j 
koplyczios langai dideli, per 
langus szviesa tiesiog in juodu 
atmiiszinejo, apiminejo juodu 
ir rodos, kad pritraukinejo ir 
prasze in vidų.

baisa, kalbanti in susirinku
sius. j

— Ar girdi te ve! Paszauke ! 
Godfridas. Ar girdi, tai grau-' 
dus dejavimai? Tai dejavimai į 
Czyscziuje dusziu, kurios mu
du apsergsti.

— Niekysta! Tai vejas per 
szakas szvilpe. Ir jojo toliu. Da 
teip per pora miliutu jojo, kad : 
vėl Godfridas su baime paszau- ! 
ke:

— N e 1 a i m e mudviem! 
Žvaigždes balsta ir juodvar
niai ties mudviejų galvon! 
sklaido!

— Vėl pradeda niauktis ir j 
bus pusnis. Kalbi kaip butu- ’ 
mai girtas, o rodos neturiva ka ! 
gert!

1

Da už trumpos valandėlės 
vėliaus, Godfridas ant kart su- Į 
laike arkli ir su baime suriko: Į

—- Dabar jau neblustu. Ant: 
kelio ties mudviem ugniniai 
punguliai. Begkiva tėvai, del 
Dievo begkiva!

— Prakeiktas szeszke! At
sake uoszvis niekinaneziai. Ar
gi tu aklas ir nematai, jog tai 
szviesa kokiam tai name ir 
gausiva ka norint užvalgyt ir 
atsigert.

Netrukus gavosi ant didoko 
laukelio ir paregėjo siaura 
szviesos spinduli, ka prasklai- 
dinejo girios tamsybes.

Vienok tuom kart Jonas su
laikė savo arkli ir norėjo su- 
gryžt.

“Kokia mum linksmybe isz 
dangaus

Pasirodė mieste Betlejo,
Ach, ach, ach! Liliksminasi 

dangaus,
Kad, kad, kad! Užgimimas 

brangus.
Ir ba buvo girdėti balsai:
Kūdikėlis stonelyje, tarp| 

jauezio ir asilo.
Kas ji užrustina, vienok 

atsipraszo.
Pakajus vargszams ant že

mes,
Nes turcziai to įieaptures.”
Jonas ir Godfridas nulipo 

nuo arkliu.
Ir iszgirdo velei kunigo vi

duryje koplyczios baisa:
“Nelaime tiems tureziams, 

k u r i e nepalengvina varg
szams ! ’ ’

Jonas ir Godfridas rodos ne 
matoma ranka.'spaudžemi, puo
lė ant keliu, kada paskui kuni
gas ant atmainos garsino tur
eziams baisus 'bausmes žodžius, 
tuos saldžius suraminimo ir pa- 
kajau's žodžius, abudu ponai, 
pasiduodami tai galybei ne-

ežiu, kurie stebedamiesi žiurė
jo ant stebuklo Dievo. Kunigas

katra turi.
Ir nesenei tai]) padare, 

Josios dykumas ja. iszvare.
Kitam meile prižadėjo, 
Savo vyro iszsižadejo, 
Ir valka taipgi paliko.

Tasai josios naujas

Daug jaunesnis negu jos 
mylima.

Ir da gerai iszrodo, 
Kas tame kaltas?

Jeigu vyras josios butu 
smarkesnis,

Butu apdaužius bobele 
gerai,

Ba ant josios darbeliu, 
Vyras žinojo apie josios 

veikimą, 
Tai ir susilaukė ka norėjo!

* * *
Priesz Gavėnia, vienoje 

pleise buvo vestuves, 
“ Gere ir valgė daugybe, 

Po tam 'buvo mes t u ves,
Kaip tai vadinasi, 
Dovanu s u de j ima s, 

Katrie tik buvo
* užsitraukia,

Pinigus isz kiszeniaus 
isztrauke, 

, Ir pradėjo metynete.

Iszradimai Be Galo; Be Kraszto būti inžinierium.
— Kodėl? Užklausė nusi-

naktyje artinosi ir jau buvo 
vienuolikta adyna; kada ir 
szaltis kas kartas labiaus kan-

Buvo tai isz būdavot a ko p- ! 
lyczia ant senoviszko pavydalo Į 
o boksztelis rodos kur ten net!

matomai, puolė ant keliu, pri
slinko prie koplyczios duriu, 
lig pusei atidarytu, atidarė lig

kino.
Jojo pamaželi, pikti ir ne-

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai

d i dė s 11 i u o s e ba ige s i.
Nuo laiko, iki laiko, buvo 

girdėta isz vidaus koplyczios 
balsai maldų kalbancziu ir bal
sai giesmių.

Jonas ir Godfridas sustojo 
isz tolo ir abudu apėmė baisi 
baime. Sztai iszgirdo kunigo

! galui ir nuolatos ant keliu 
klupscziavo, per vidurį koply-

! ežios prisiartino prie altoriaus, 
o paskui susilaikė, su nusižemi
nimu, nulenkė galvas ir net su 
kaktoms žeme dasiekinejo.

Toje bažnytėlėje buvo dau
gelis mažesniu ponu ir kaimuo-

primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė

I

Kovas-March
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokės-! 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma,! 
kad darbas pabrango, popiera, t 
ir kiti intaisymai, nes uždyka . 
laikraszczio negalime siuntine- [ 
ti. Musu agentai yra guodoti j 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,“ lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules“ Redyste.i

gi nuėjus nuo pamokslinczios, 
nusidavė pas klupojenczius, 
paėmė už ranku, pakele ir nu
vedė in sėdynės, paskui nuėjo

Kelis metus moterele su 
jaunu vyru pergyveno, 

Mat ir sveiguli in galva gavo,

stebėjas aptiekorius.
— Ba ponulis padarai tik 

maža klaida savo aprokavimia 
teip, apie kokia pustreczio 
masto, nes ilgiauš negalėjau 
dalaikyt ir turėjau paleist!

Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik • 
raszti “Saule.“ Dek daugelis 
laik'as jau pasibaigė ir apie tai 
pranešame! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
sožna doleri. ACZIU!

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15£ ::

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

“Camp Fire” Mergaites 
sziais metais apvaikszczioja 
savo keturios deszimts metu 
sukaktuves, nuo Kovo-Mar. 
dvyliktos dienos iki asztuo- 
nioliktos dienos.

Daugiau negu 360,000 
Mergaicziu dalyvaus szito- 

. kiose szventese ir apeigose.
Mergaites kurios priguli 
prie szitos draugystes yra 

! nuo septynių iki asztuonioli- 
kos metu amžiaus. Draugys
te buvo insteigta 1910 me- 

; tuose, ir nuo 1916 metu mer
gaites kas metai apvaiksz
czioja savo metine, insteigi- 

: mo szvente.
Jos mokinasi kaip papil

dyti ir kaip pagražinti ir pa-

j pas altorių, kad baigt pradėtas 
! Miszias Szventas.

Ir stojosi tikrai didelis del 
i visu stebuklas, katrie bažny- 
Į ežioje 'buvo: Iszganylojas dvie- 
| jose atsigimė szirdyse, kurios 
jio buvo atsižadeja.

Kada namo parėjo, 
Nei cento neturėjo. 

Kad butu del sudrutinimo 
duszeles, 

Jeigu nekurie musu žmonis 
negirtuokliautu, 

Tai turėtu tikra 
gyvenimą, 

Ant gzios pasaulės.
* * *

Arti Gfrardvilles, 
Viena bobele smarkiai trauke 

guzule, 
Tikrai moka gerai gerti, 

Vyrelis josios isz to 
džiaugėsi, 

Ir priesz kitus giresi, 
O norints namelis nevalyta, 

Už tai visokiu gėrimu 
pristatyta.

Viename mieste, 
Randasi lenais merginos 

kelios, 
Kurios mėgsta prie, 

Biznavo namo sėdėti, 
Ir ant praeinaneziu žiūrėti, 

O kai]) isz musu tautos 
užkalbina, 

Tai uosi nukreipė in szali, 
(.) vakare su kitais 

rymionaisi.
O mano rūteles darote negerai, 

Ir asz sakau. 
Kad neužilgio aut jus 

užklupsiu, 
Tada biauriai kaili iszlupsiu.

— Lengva yra 
turtingu jeigu turi 
milijoną.

tobulinti savo gyvenimą, 
kaip atrasti grožio gamtoje 
ir gyvenime, ir kaip su kito
mis mergaitėmis pasidalinti 
savo nuveikimais ir nuopel
nais.

Nepaisant to kad dabar 
gyvenimas yra apribotas su 
radijais, laikraszcziais, mo- 
ving-pikezieriais, automobi
liais ir maszinomis bet vis- 
tiek dar vis galima daug ko 
gražiaus, gero ir naudingo 
rasti gamtoje, jeigu mes tik 
jieszkosime.

Mergaites kurios priguli 
prie szitos draugystes sten
giasi nors kelias sanvaites 
per metus praleisti laukuo
se, arti gamtos.

Geras Aptiekorius

In aptieka atėjo kokis tai 
žmogelis praszydamas aptieko- 
riaus idant jam sumaiszytu ko
kiu gyduolių ant iszczystinimo 
viduriu. ( ,

— Tiktai tokia ponuli ap
tiekoriau, kurios pradėtu savo 
darba kada jau busiu namie.

— O kur gyveni?
— Ant galo East stryto.
Aptiekorius inpyle isz bon- 

kutes kelis laszus kokio tai 
skystimo.

— Ar važiuosi namo ar ei
si pekszczias?

— Važiuosiu, tai bus sau
giau.

Aptiekorius ima antra buteli 1. ICl LIO ai ii ►_>/- V . Ml CllUJlU IWU1 ' - . , . . , , . . - 1ir vela mpvle kokiu tai laszu. ežios, kurio da ir sziandien: , v. . .. . . , . — Ar važiuosi strytkariugriuvėsiai randasi. Tame , .... .. , . . , , . ar automobiliam?kliosztonuje Jonas pabaigė pa-: 
bažna gyvenimą, po vardu 
Brolio Jono zokono Szv. Gra-i 
lono.

nas Maurichard, savo locna 
turtą padalino ant dvieju da
liu. Duktė jo, kuri buvo visada 
Dievobaiminga ir ne viena kar-; 
ta aszaromis melde, idant tėvas 
prisiverstu prie Dievo, o teip
gi ir už savo vyra, savo puse 
turto, katras prie jos prigulė
jo, padalino ant dvieju daliny 
viena ubagu, kita-gi paskyrė; 
del pastatymo didelio klioszto- i 
riaus arti Szv. Gralono koply
czios, kurio da i

Godfridas Saulangy stojosi 
garsum isz geradejingystes ir 
per daug metu guodojo atmin
to tu dvieju kareiviu.

----- G ALA S---- -

A-B - CELA^a

arba pradžia * 
SKAITYMO i

.. ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7 col.t
Dabar Po 25c. 5
“SAULE ” 

MAHANOY CITY, PA.

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

— Ugi strytkariu.
Aptiekorius paėmė treczia

i buteli nuo lentynos ir vela in- Į
- pyle kelis laszus.

— Kai]) toli turi eiti nuo 
karu ko lyg savo gyvenimo ?

— Apie du szimtus mastu. ■
Aptiekorius paėmė ketvirta į 

buteli 
szus.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias;1

vem?

ir vela inpyle kelis la- ■

Ant kokio laispnio ,gy

— Ant treezio.
Aptiekorius paėmė penkta 

■Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko! buteli inpildamas kelis laszus.I
j pasaka); Užliekos isz Senovės — Kiek žingsniu nuo duriu 
! Padavimu; Peary ant Žemgalio. in lova ?
! (Atminimas isz keliones in Le- — Kokia deszimts ponuli.
j dinius Krasztus). 96 pus. . .25^ Aptiekorius pripylė bonkute 
’ Trys Istorijos apie Irlanda maiszyto skystimo, in vyniojo 
iarba Nekaltybe suspausta; Ro- bonkute in popiera, pareikala- 
i bertas Velnias; Medėjus; Kaij vo 75 centus, žmogelis iszgere 
, Kuzma Skripkorius liko Tur į maiszyma vienu gurkszniu, sil
ting Ponu! 78 puslapiu, .. 20$ I trauke kaip septyni griekai ir
SAULE PUB. CO. Mahanoj City. Pa

Pirkie
pasilikti

pirmutini! LL S. DORUS
. - ■ J

■ iszejo.
Ant rytojaus žmogelis atėjo 

in aptieka ir prie duriu jau 
pradėjo kalbėt linksmai y

— Ponas aptiekoriau,
į tamista vertas aukso. Privalai

esi
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Žinios Vietines
— John Prokopic, 77 metu 

amžiaus buvo ant smert sude
gintas, kai jo drabužiai užsi
degė. Jo sudegusi lavona užti
ko John Klipola, netoli augliu 
skyles kur tas Prokopic dirbo. 
Prokopic buvo apsigyvenęs in- 
žino szauteje, netoli nuo tos 
skyles kur jis kasė anglis. 
Miesto policijantai pavede jo1 
lavona Gra.boriui L. Traskaus- 
kui, ir dabar stengėsi sujiesz- 
koti veliono gimines. Kaimy
nai sako kad jis turi žmona, 
kuri gyvena Europoje.

—• Serecloj pripuola Szv. 
Jono nuo Dievo; pasninkas. Ir 
ta diena 1911 metuose mirė 
garsus dainininkas ir muzikos 
Mikalojus Cziurlionis. Taipgi 
ta diena 1861 m., gimė vienas, 
pirmųjų Auszrininku ir visuo
menes veikėju, Dak. Jonas 
Szliupas. Ir ta diena 1799 m,., 
Pirmutinis Amerikos Kongre
sas.

—• Generolas Jonas Czer
nius, isz Brooklyn, N. Y., buvęs 
Lietuvos Ministeris Pirminin
kas, Petnyczioj, Kovo 3 diena

pat vakara Gen. J. Czernius tu
rėjo pasikalbejima su sesutėms 
Prancisžkietems, kurios auk
lėja vaikuczius. Jis joms pra
nesze apie Lietuviu gyvenimą, 
vargu Bolszcviku prispaudoje 
ir tremtyje.

Generolas J. Czernius isz- 
vyksta toliau lankyt kitu Lie
tuviu kolonijų ir Lietuviu ben
dra darba paszelpos reikalais.

— Ketverge Szv. Prancisz- 
kos Naszles. Ir ta diena 1278 
m., Didysis Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Zigmantas pergalėjo 
Kryžeivius*

— Petnyczioj pripuola Ke
turios deszimts Kankiniu, per 
szia szvente žmones pranaszau- 
ja apie orą ir lietu, jeigu ta die- 
nalyja, lai žmones sako kad lis 
per keturios deszimts dienu. Ir 
ta diena 1948 m., Czekošlovaki- 
os Užsienio Ministeris Jan Ma
saryk, GI metu amžiaus buvo 
nužudytas. Taipgi ta deina 
1876 m., Pirmutinis telefonas 
buvo pavartuotas. Ir ta diena 
1933 m., szimtas asztuoniolika 
žuvo, penki tukstancziai buvo 
sužeista Californijoje per že
mes sudrebejimo.

Maizeville, Pa. — Kunigo 
Andriaus Deguczio, Szv. Liud
viko parapijoje prasideda Ke
turios Deszimts Valandų atlai
dai ateinanezia nedele.

ras Laumakis labai grąžai ir 
sumaniai surengė szita Szv. 
Kazimiero szvente, kuri supuo
la su visu Lietuviu apvaiksz- 
cziojimu Szventos Valandos 
Lietuvai.

Philadelphia, Pa. — Dvide
szimts penkių metu amžiaus, 
buvęs kareivis, John J. Bush, 
pardavinėjo brangias knygas, 
‘ ‘ Encyclopedia, ’ ’ pabarszkin- 
davo in duris; jeigu nieko ne
rado namie, jis insilauždavo in 
namus ir iszsineszdavo ka tik 
nustverdavo. Kai jis buvo su
gautas jis prisipažino prie visu 
vagyseziu ir pasiaiszkino kad 
niekas nepirko tu knygų, 'biz
nis buvo prastas, tai jis sau ki
ta bizni susimislino.

Oklahoma City. — Ana die
na, pabėgo žiaurus leopardas 
isz Lincoln Park žvcrinyczia. 
Žvėris slapstosi per keletą die
nu ir buvo sukelta medžiokle, 
kai leopardas iszalko, tai žvė
ris pats gryžo prie savo vieta 
in žverinyczia ir ten užvalgė 
arklienos su narkotiszka vaistu 
nuo ko pastipo.

Girardville, Pa. — Ponia 
Ona Raižiene, nuo 1 Ogden 
uly., apvaikszcziojo savo giin- 
tadieno Diena, Kovo 4-ta, per 
Szv. Kazimiero szvente. Ji su
silaukė daug linkėjimu ir gra
žiu dovanu.

lankėsi mieste, tikslu susipa
žinti areziau su Lietuviais ir 
juos praneszti apie Lietuviu 
reikalus. Jis apsilankė pas Szv. 
Juozapo parapijos kleboną, 
Kun. P. C. Czesna, ir vikarą, 
Kun. K. Rakauska, taipgi at
vyko pasikalbėti in “Saules” 
redakcija. Vakare padare pra- 
nesžima susirinkusiems po pa
maldų Lietuviams, kuriems ap- 
budino kokioje būklėje randasi 
musu tautiecziai iszklaidyti po 
pasauli. Jis pabrėžė, kad nors 
emigracija artėja prie galo, bet 
Europoje vis randasi 4,060 Lie
tuviu: ligonu, invalidu, seneliu, 
naszliu su mažais vaikais, ku
riu akys ir viltys nukreiptos in 
brolius ir seses Amerikieczius. 
Jie maldauja juos paremti ir 
suszelpti pagal iszgale. Ben
dras Amerikos Lietuviu Fon
das (BALF) rūpinasi imigra
cija ir paszelpos reikalais. Sziu 
metu yra gautas sutikimas ap
gyvenanti 600 Lietuviu ūki
ninku Michigan valstijoje, tik 
reikia juos atvežti. Amerikos 
valdžia atvež iki uosto New 
Yorko arba Bostono, tacziai 
nuo uosto iki Michigan valsti
jos ukiu reikia atvežti ir trans- 
portacijos iszlaidas apmokėti 
patiems Lietuviams. Todėl, vi
si Lietuviai kviecziami prisi
dėti savo aukomis prie sziu 
Lietuviu ūkininku atvežimo. 
Jei mes to nepadarysime, tai 
praleisime gera proga iszgel- 
beti savo tautieczius. Taigi, 
dirbkime vieningai ir gelbėki
me vieni kitus, pareiszke Gene
rolas J. Czernius, baigdamas 
savo praneszima ir dėkodamas 
visiems Mahanoy City Lietu
viams už parama, parodyti iki 
sziol aukojant drabužiu ir pini
gines aukas. Jis prasze ir to
liau nepamirszti gailestingu- 
jno ir artimo meiles darbo. Ta

Shenandoah, Pa. — Sirgda
ma per szeszis sanvaites, Mari
jona Yadauskiene, nuo 6 S. 
Emerick uly., numirė Schuyl
kill Haven ligonbute. Velione 
gimė Lietuvoj, atvyko in czio- 
nais penkios deszimts metu at
gal. Paliko trys dukterys: Ona 
Giiiuins, B. Evanauskiciie, 
Kulpmont, ir Elena Kovaliene 
isž miesto, taipgi broli Juozą 
Washus isz Philadelphia. Pri
gulėjo prie Szv. Jurgio parapi
jos. Graboriai Oravitz laidos.

— Buvus miesto gyventoja 
A. Zinsavicziene, numirė Suiba- 
tos ryta, savo namuose Balti
more, Md. Apie asztuoni metai 
atgal velione persikraustė in 
Baltimore. Paliko savo vyra, 
dvi dukterys: J. Fink, Atlan
tic City, ir M. Gallagher, Balti
more; du isunu: Alberta namie 
ir Joną, Philadelphia, taipgi 
du brolius; John Rogers ir Geo. 
Radzavage isz Shenandoah. 
Laidotuves invyks Uitarninke 
ir bus palaidota Baltimore.

Santa Monica, Calif. — Les
lie Steele, dvideszimts metu 
amžiaus troko draiverys, poli- 
cijantams prisipažino ir papa
sakojo kaip jis kasdien ir kar
tais kelis sykius per diena 
muszdavo savo dvieju metu 
amžiaus dukrele Starlene Be
van, pakol jis ja galutinai už- 
musze. Jis sako ji jo neklausy
davo, iszdykaudavo ir daug 
verkdavo. Jis ginasi kad jis ja 
niekados su savo kumsztimi 
ncmuszdavo bet su ranka ar su 
diržu. Jis dabar yra su savo de
vyniolikos metu amžiaus žmo
na suaresztuotas už tos mergai
tes nužudinima.

ar teisiamuosius žmones, pirm 
negu būva galutinai tas teismo 
klausimas iszsprestas.

Anglijos teismo augszcziau- 
sias Teisėjas, Lord Goddard, 
pasmerkė Dak. Klaus Fuchs, 
kaipo savo draugu ir savo 
kraszto iszdaviku, ir davė jam 
pilna bausme, be jokio pasigai
lėjimo, keturiolika metu in ka
lėjimą.

Per teismą szitas Daktaras 
Fuchs daug žinių pranesze apie 
kitus tokius Sovietu agentus 
Anglijoje ir Amerikoje.

Teisėjas Goddard jam pasa
kė kad jis baisiai daug žalos, 
iszkados yra padaręs ne tik 
Anglijai bet ir Amerikai.

Iszdavikas Daktaras Fuchs, 
teisme tik tiek pasiteisino, sa
kydamas kad jis dabar teismui 
labai daug svarbiu žinių yra 
suteikęs apie kitus tokio plau
ko iszdavikus, ir už ta patarna- 
vima jis tikisi susimylejimo.

Jis buvo Anglijoje suimtas 
ir suaresztuotas, kai Amerikos 
Slapta FBI Policija Anglijos 
policijai pranesze apie ji. Jis 
po visos bylos teisme, teisėjui 
padėkojo, sakydamas kad visi 
su juo teisingai pasielgė ir kad 
teismo nusprendimas yra tei
singas.

Szitas mokslinczius žinojo 
visas Amerikos ir Anglijos pa
slaptis apie ta sprogstanczia 
bomba, nes jis dirbo visuose 
fabrikuose kur ta bomba buvo 
gaminama.

Philadelphia, Pa. — Phila- 
delphijos Lietuviai iszkilmin- 
gai paminėjo ir szventai ap- 
vaikszcziojo Szventa Valanda 
savo krasztui Szventuju Petro 
ir Povilo Katedroje, Philadel- 
phijoje. Vyskupas J. Carroll 
McCormick dalyvavo apeigose. 
Pralotas H. J. Cartwright, Ka
tedros klebonas pasakė pa
mokslą Anglu kallba, o Pralo
tas Jonas Balkonas, isz Mas- 
peth, N. Y., pasakė pamokslą 
Lietuviu kalba. Tautiszkos 
apeigos ir bažnycziose apvaik- 
szcziojimai buvo laikomi Su'ba- 
tojo ir Nedėliojo, proga Szv. 
Kazimiero, Lietuvos globėjo 
szventeje. Beveik visose Lietu
viu bažnycziose ’buvo laikomas 
ypatingos pamaldos ar taip va
dinama Szventoji Valanda už 
Lietuvio ir kenezianezius Lie
tuvius.

APLEIDŽIA TURTUS IR GARBE
Palieka Hollywood Loszikui Karejera 

Del Dievo

Wv'

MINKSZ. ANG. MAI- 
NIERIU STRAIKOS 

BAIGTOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

straikos užsibaigė ir kad jie da
bar vėl gali gryszti in savo dar
bus. Dauguma sako jie nepai
so kokios sanlygos ar kokie pa
reikalavimai bus tame nauja
me kontrakte: jis sako jeigu 
Lewisas ant to kontrakto pasi- 
raszys, tai jie žino kad kon
traktas yra geras ir teisingas.

Ir mums malonu ir linksma 
iszgirsti kad straikos baigtos, 
ir kad visi gryszta in darbus. 
Bet jeigu dabar kompanijos at
stovai ir unija susitarė ir susi
taikino ir dabar ves derybas 
kai mainieriai dirba, tai kodėl 
taip nebuvo galima menesis at
gal padrayti? Buvo ir
galima vesti derybas kai mai
nieriai dirba. Straikos taip 
brangiai visiems kasztuoja.

Jeigu mainieriai ir sugrysz 
iin savo darbus Panedelyje, tai 
vistiek geležinkeliu kompani
jos turės sustabdyti daugiau 
traukiniu, del anglių stokos, 
nes ims kelias dienas kol bus 
galima toms kompanijoms pri
statyti gana anglių.

Kunigužis Herman Humke 
klebonas Pirmųjų Presbyte- 
ronu Bažnyczios, in Punxsu
tawney, Pa., inteike Szven- 
taji Raszta gražuolei, Holly
wood “Muving-Pikczieriu” 
loszikei Colleen Townsend. 
Ta Szventaji Raszta buvo 
nupirkę szitai buvusei loszi
kei miestelio biznieriai, kai
po dovana.

Szita gražuole, loszike ap
leidžia visa “Muving Pik- 
czieriu” garbe ir visus tuos 
turtus ir nori pasiszvesti 
Dievui ir skelbti jo Evange
lija.

Ji szito j e bažnyczioje pa
sakė penkiolikos minucziu 
pamokslą, pasiaiszkindama 
kodėl ji apleido visa ta gro
ži ir garbe kaipo loszike ir 
pasirinko skelbti Dievo žodi.

Dar per anksti pasakyti ar 
szita mergina tikrai yra nu- 
sistaczius pasiszvesti tikėji
mui. Ji paliko darba kuris 
jai mokėjo daugiau negu 
septynis szimtus doleriu ant

sanvaites, ir dabar ji sako 
kad ji nieko isz žemes turtu 
nenori ir viską laiko niekais, 
ir tik nori pasiszvesti save 
Dievui ir jo Evangelija 
skelbti.

Kur tik ji dabar važiuoja, 
tukstancziai žmonių susiren
ka jos pasiklausyti ar in ja 
žiopsoti.

Isz viso iszrodo kad ji yra 
tikrai nusistaczius pasi
szvesti save Evangelijos 
skelbimui. Mums neteko isz- 
girsti jos pamokslu, bet tie 
kurie yra ja girdeje, sako 
kad ji yra iszkalbi ir kad ji 
isz szirdies kalba.

Kartas nuo karto mes to
kiu žmonių randame, bet jie 
yra, kaip paparczio žiedas, 
retenybe. Billy Sunday, gar
sus beisbolininkas buvo te
kis žmogus. Jeigu szita gra
žuole, loszike Colleen Town
send szitaip daro isz atviros 
szirdies, tai mes norime būti 
pirmutiniai ja pasveikinti ir 
linkėti jai viso gero.

turėjo su savimi apie szeszis 
szimtus doleriu kai ji dingo.

Policijantai iszleido žinias 
visisem policijautams apylin
kių valstijų, kad jie jieszkotu 
jas ir ja sugražintu namo.

Ji savo vyrui buvo kelis sy
kius pasakius, kad kai ji ta li
ga susirgs, ji paliks visus, kad 
ji jiems nebutu tokia sunki 
naszta kaip jos tėvukas buvo.

Kaimynai paėmė vaikuczius 
prižiūrėti, kad vyras galėtu ei
ti dirbti.

Jos motina gyvena in York 
miestą, Pa. Policijantai spėja 
kad ji gal nuvažiavo ar nuva
žiuos pas savo motina.

Jos brolis, buvęs kareivis, 
veteranas, randasi Armijos li
goninėje, in San Bernard Val
ley, Californijoje. Jis yra su
paralyžiuotas. Policijantai ne
tiki kad ji važiuotu pas savo 
broli in Californija, bet jie vis
tiek pranesze Armijos policijai 
tenai prižiūrėti kas atsilankys 
pas ta jos broli.

Daktarai pilnai užtvirtina 
kad ji nesirgo ir neserga ta vė
žio liga.

Ji buvo susidėjus su tais 
‘ ‘ Christian Scientists, ’ ’ kuriu 
tikėjimas sako ir mokina kad 
jokiai ligai nereikia nei lie- 
karstu nei daktaro, bet reikia 
vien tik tikėjimo, ir jeigu žmo
gus tikrai tiki, jis pasveiks.

Žinios pranesza kad ponia 
Overlanderiene sugryžo prie 
savo szeimynele.

ŽMOGUS LENGVA 
NUŽUDYTI

tada

muszti ir daužyti.
Kaip ten nebuvo, bet tas 

Amerikietis dabar jau važiuo
ja namo.

PABĖGĖLIS
NUSIŽUDĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

St. Clair, Pa. — Szvente Ka
zimiero parapijoje buvo para
pijos atlaidai, Szv. Kazimiero 
Szvente. Pamokslus pasakė 
Kun. S. Vasiukeviczius isz 
Frackville. Jis primine ir pa
pasakojo Lietuviu Lietuvoje 
vargus ir kanezias ir prilygino 
Lietuviu sziandienini gyveni
mą prie Lietuvos ir Lietuviu 
gyvenimo. Žmonių gražiai ir 
skaitlingai susirinko. Svecziu 
Kunigu tarpe buvo: Kun. Pijus 
Czesna, Szv. Juozapo parapijos 
klebonas, Mahanoy City ; Kun. 
Kazimieras Klevins'kas isz Mi
nersville; Kun. Klemensas Ba
lutis klebonas, Tamaqua; Kun. 
S. Norbutas, Frackville; Kun. 
Czeponis, Minersville; Kun. 
Vasiukeviczius, isz Frackville; 
Kun. Juozas Gaudinskas, New 
Philadelphia ; ir Kun. Jeroni
mas Bagdonas. Szv. Kazimiero 
parapijos klebonas, Kun. Pet-

JIESZKO SZPIEGU, 
ISZDAVIKU

LONDON, ANGLIJA. —
Per Daktaro Klaus Fuchs teis
mą pasirodė kad po visa Ang
lija ir Amerika randasi daug 
tokiu szpiegu, iszdaviku, kurie 
Rusijai dirba ir iszduoda svar
bius rasztus ir paslaptis Sovie
tams.

Lord Beaverbrook, raszyda- 
mas in Evening Standard, pa
reikalavo kad Anglijos slapta 
policija, taryba ir valdžia per
sitvarkytu ir iszrautu, iszvytu 
visus Komunistus.

Szitokis iszsireiszkimas laik- 
rasztyje yra nepaprastas daly
kas Anglijoje, nes Anglijos val
džia uždraudžia laikraszcziams 
raszyti ka apie teismą, teisėja

AMERIKIETIS
ISZVARYTAS

ISZ EGIPTO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerika. Jis per tris dienas 
lauke ir nesulauke.

Vienas konsulatos atstovas 
sako kad lakūnas Fennell tada 
supykęs nepadoriai ir negra
žiai iszsireiszke apie Egipto 
kraszta ir tvarka. Isz to ir isz- 
kilo susikirtimas ir pesztynes.

Pats lakūnas sako kad jis 
buvo paszauktas isz savo kam
bario. Kai jis iszejo jis susitiko 
su vienu Egpito virszininku, 
kuris pradėjo ji kumsztimis

AUTO. DARBININ
KAI REIKALAUJA

$125 PENSIJOS
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Derybos prasidės Balandžio 
(April) pirma diena, nes kon
traktas užsibaigia Gegužio 
dvideszimts devinta diena. Bet 
nuo tos dienos unija su fabri
kantais dar gali derintis per 
szeszios deszimts dienu pirm 
negu bus nutarti susitaikinti 
ar straikuoti.

Automobiliu darbininkai jau 
dabar gauna szimta doleriu 
pensijos, bet jie dabar nori 
szimta ir dvideszimts penkis 
dolerius.

Del szito klausima Chrysler 
automobiliu darbininkai jau 
keturios deszimts dienu' kai 
straikuoja. Chrysler kompani
ja siulina deszimtuka ant die
nos daugiau bet unija nepri
ima.

Chrysler kompanijos darbi
ninku straikos iszmete isz dar
bu 140,000 darbininku, kuriu 
tarpe randasi ir tos kompani
jos 89,000 darbininku.

Anglijos valdžios atstovai 
nepasiaiszkina kodėl jam ne
buvo pavėlinta pasilikti Ang
lijoje? Paprastai Anglijos val
džia tokius pabėgėlius priima 
ir net suszelpia. Jis buvo atsto
vams pasiaiszkines kad jis tu
rėjo pabėgti isz savo kraszto 
del politiniu prasižengimu, ir 
kad kankinimas ir mirtis jo 
laukia, jeigu jis tenai sugrysz.

MOTINA DINGO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo tėvui, kuris varinėja tro- 
ka, kad j u motina visiems 
jiems parnesze dovanu, visus 
pabueziavo ir pasakė jiems 
kad ji dabar eina sau ir jau jie 
jos daugiau nebematys!

Ji tos vėžio ligos pradėjo bi
jotis kai josios tėvukas nuo tos 
ligos numirė keli metai atgal. 
Ji vis sake, kad ta liga vaikai 
gali paveldeti, ir kad ji dabar 
ta liga serga. Jos vyras ja buvo 
nusivedęs pas geriausius dak
tarus, davė nutraukti “X-ray” 
paveikslus, kad intikinus ja 
kad ji tos ligos visai neturi.

Jos vyras sako, kad ji gal

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

žino kad tas revolveris buvo jai 
vieno kareivio padovanotas. Ji 
sako kad jodvi buvo labai susi- 
peszusios ir kad ta Sandra ja 
primusze ir paskui vandenio 
stiklą trenke in jos veidą, sa
kydama: “Atsikelk tu kek- 
sze.”

i

Paskui Sandra iszejo, ir Lo
retta jau nerado savo revolve
rio. Už keliu dienu ji gavo te
legrama : ‘ ‘ Susirink savo dra
bužius, mudvi važiuojame in 
Meksika.” Jodvi vėl laidus 
praszeszi ir Sandra kelis vyrus 
apvogė su tuo revolveriu. Kai 
ji norėjo apvogti biznierių Pat
terson, jis pasiprieszino ir pa
leido keturius szuvius staeziai 
jam in pilvą. Jodvi pasiėmė jo 
automobliu, biski toliau pava
žiavo ir automobiliu apleido ir 
vėl raidus prašze nuo vyru.

Sandra policijantams sako 
kad ji visai nesigaili kad ji ta 
žmogų nužudė, ji sako kad ji 
vyru neapkenezia, kad jie visi 
tokie patys, niekam neverti.

Jos vyras dabar kalėjime. 
Jis sako kad jis savo žmona už
tars ir prasziesi kad butu pa
leistas isz kalėjimo del jos teis
mo. Valdžia nesutiko ir Sandra 
labai szaltai atsake kad jai vy
ro nereikia, ir kad geriausias 
vieta jam yra kalėjimas.

Ji buvo jau isz keliu miestu 
iszvaryta del nepadoru pasiel
gimą ir vyru viliojimą. Ji poli
cij antams giriasi su kiek vyru 
ji yra miegojusi ir kaip ji j u 
visu dabar neapkenezia.

Jos motina pasakė policijau
tams kad ji savo dukreles jau 
seniai iszsižadejusi, nes ji nie
kam neverta. 

-----------------
— Neprideranti darba su 

džiaugsmu pradėsi, bet su er
geliu baigėsi.


