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Ant viso svieto didžiau
sias ir brangiausias eroje Ja
nas buvo labai apdaužytas ir 
sugadintas in Long Beach, 
California, kai vieno mc.žo

Isz Amerikos
UOSTAI UŽDARYTI

Darbininkai Straikuoja

Prezidentas Eisenhow- 
cris Pavartuos Taft-v

Hartley Instatyma
WASHINGTON, D. C. — 

Darbininkai, kurie dirba uos
tuose prie laivu yra iszeje ant 
straiku,; Beveik visi uostai ant 
Atlantiko kranto yra uždaryti. 
Daugiau kaip szeszios deszimts 
penki tukstaneziai straikuoja.

Patrick Čonnolly, tu Darbi
ninku Unijos Vice-Prezidentas 
sako kad visi bus priversti 
gryžti in savo darbus, kai Pre
zidentas Eisenhoweris pasi
naudos nuo tuo “Taft-Hartley 
Instatymu”

Vice-Prezidentas Connolly 
užėmė Prėz. Joseph P. Ryan 
vieta ir eina jo pareigas, nes 
Ryan yra susirgęs.

Szita uosto Darbininku Uni
ja buvo iszmesta isz AFL Uni
jos, už tai kad ja valdo Komu
nistai.

Szitos straikos laivu kompa
nijos kasztuo j a apie pusantro 
milijono doleriu kasdien.

Prez. Eisenhoweris yra pa
skyręs komisija isztirti szitu 
straiku klausima ir jam rapor
tą iszduoti nevėliau kaip Pane- 
delio vidurnakti. Tada Eisen- 
howeris isz to raporto žinos ka ■u*
daryti,'ar panaudoti ta ‘‘Taft- 
Hartley Instatyma” ir privers
ti visus'gryžti in darba kol 
bus užvestos derybos, ar ne.

Sulyg “Taft-HartleyJlnsta- 
tjmu,” Prezidentas gali pri
versti darbininkus gryžti in sa
vo darbus per asztuonios de
szimts dienu pirm negu jiems 
butu valia straikuoti.

Eroplanas Apdaužytas traukinys Prancūzijai 385 |sz Pavergtos Tevynes
SUDAUŽĖ MILIJONU DOLERIU 2____ J

ežero krantas buvo vandens 
isznesztas ir vanduo ir pur
vas szita eroplana prispaudė 
prie sienos. Iszkados buvo 
padaryta už daugiau kaip

Daug’traukiniu kompanijų I 
sustabdė savo traukinius va
žiuojant in uostus, ir taip dar 
daugiau darbininku neteko 
darbo.

Keli dideli laivai atplaukė 
in New York miesto uosta. Visi 
keleiviai turėjo patys savo ba
gažus iszsineszti. Kiti laivai 
pasuko in kitus uostus, net in 
Kanada.

Daug prekybiniu laivu dabar 
stovi uostuose, nors jie jau pri
rengti kelionei.

Szitu darbininku unija buvo 
pareikalavus penkios deszimts 
centu ant valandos daugiau. 
Bet kai ji buvo isz AFL iszmes
ta ji jau mažiau reikalavo.

EROPLANAS AP-
SZAUDE MIESTĄ

Karabiniai Sugedo;
Kulkos Pasileido

_____
FARRELL, PA. — Armijos 

kariszkas ir greitas F-84 Thun- 
derjet eroplanas gryžo namo, 
isz keliones, kai jo karabinai, 
kaip ten netyczia pasileido ir 
r radę j o szaudyti, virsz Farrell 
miesto.

Kai kurie gyventojai mislino 
kad ežia jau prieszo eroplanai 
užsipuolė ant ju miestelio. 
Žmones pradėjo szaukti polici
ja per te1 efonus ir klausti kas 
ežia atsitiko.

Policijos virszininkas John 
Sposito sako kad kiek buvo ga
lima sužinoti ir suskaityti tai 
mažiausia trisdeszimts tris vie
tas tos kulkos pataikė, bet lai
me kad niekas nebuvo nei su
žeistas. Bet jis sako kad labai 
daug iszkados padaryta.

Karininkas Major Andrew 
greitai pribuvo isztirti kaip 
tenai atsitiko, kad tas eropla
nas paleido savo karabinus. Jis 
sako kad vienas dalykas aisz 
ku, kad tas lakūnas gal nei ne
žinojo kad jo karabinai pasi

penkis milijonus doleriu. In
žinieriai sako kad ims dau
giau kaip meta ji pataisyti.

o o o

leido, nes iszrodo kad jis ne 
biski savo eroplano nepasuko 
nei in kaire, nei in deszine, bet 
skrido staeziai namo in Vienna 
Ohio, apie vienuolika myliu 
nuo szito miestelio.

Kelies kulkos pataikė in au
tomobiliu ir ta automobiliu už
degė. Policijos virszininkas 
John Sposito sako kad ims ga
na laiko iszrokuoti kiek iszka- 
des yra padaryta.

JOHN L. LEWIS 
ATSILANKĖ

Sutaikinimo Sztabo 
Aukso Sukaktuves
MAHANOY CITY, PA. — 

Mainieriu Sutaikinimo Szta- 
bas, seniausia tokia agentūra 
tarp Kompanijų ir Darbininku 
Amerikoje, iszkilmingai ap- 
vaikszcziojo savo Aukso Jubi
liejų, penkios deszimts metu 
sukaktuves pareita sanvaite.

Mainieriu bosas, John L. 
Lewis visa valanda kalbėjo in 
pusantro tukstanezio susirin
kusius sveezius in Lakewood 
Parko svetine.

Szitas Sutaikinimo Sztabas 
susidaro isz szitu asmenų:

Trys Mainieriu Unijos Na
riai; Trys Kompanijų Atsto- 
kas, Betarpiszkas Pirminin- 
vai; Sekretorius ir Beszalisz- 
kas.

Nuo 1903 metu szitas szta
bas sutaikino septynis tuks- 
tanezius viena szimta nesusi
pratimu tarp Kompanijos ir 
Darbininku. Nuo 1926 metu 
iki dabar per szito sztabo pasi- 
darbavima, tik dvideszimts 
penkias dienas mainieriai pra
leido be darbo per straikas.

Lcwisas iszgyre visus to 
sztabo narius, sakydamas kad 
kas sutvėrė toki sztaba, labai 
gerai sutvėrė.

Du menesiai atgal Lewisas, 
sulyg kontrakto, butu galejes 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AUTOMOBILIU

Teisėjas Suspėjo 
Iszszokti

PHILADELPHIA, PA. —
Buvęs teisėjas, septynios de
szimts septynių metu amžiaus 
Davis W. Henderson, isz Fay
ette apygardos, suspėjo isz
szokti isz savo automobiliaus 
pirm negu freitkaris ta jo au
tomobiliu sudaužą in szmote- 
lius.

Tai atsitiko apie ketvirta va
landa isz ryto netoli West 
Conshohocken.

Policijantas leitenantas Geo. 
Kramer isz Lower Merion 
Township, sako kad szitaip te
nai atsitiko:

Teisėjas Henderson važiavo 
isz savo namu in Uniontown in 
Temple Universiteto ligonine, 
kur jo žmona CJelia yra gydo
ma. Jis per klaida pasuko ne in 
ta puse nuo Pennsylvania 
Turnpike vieszkelio ir atsidūrė 
ant Waverly kelio, kuris eina 

į skersai Reading kompanijos 
begiu, rieles.

Teisėjas pamate savo klaida 
kai jis pasiekė to geležinkelio 
rieles, ir pasuko -in deszine ant 
tu rieliu jieszkodamas kelio at
gal.

Tuo sykiu atvažiavo freitka
ris. Buvo ūkanota ir inžinie
rius to automobiliaus neužma- 

| te.
i

Teisėjas Henderson, maty
damas atvažiuojanti traukini, 
greitai iszszoko isz savo auto
mobiliaus. Freitkario inžinas 
buvo biski apdaužytas.

Geležinkelio kompanijos po- 
licijantai nuveže teisėja in 
Temple ligonine. Bet pasirodė 

kad jis visai nebuvo sužeistas.

UGNIAGESIS
NUSISZOVE

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Szeszios deszimts devynių me
tu amžiaus ugniagesis, Ira 
Leeds, randasi Atlantic City li
goninėje pavojingoje padėty
je, policija pranesza, kai jis no
rėjo save nusižudyti.

Vaikas kuris laikraszczius 
neszioja, užtiko ji jo namuose 
ant grindų. Policijantai sako 
kad tas policijantas buvo pa
leidęs viena szuvi isz medžiok
les karabino staeziai sau in 
burna. Jis vienas sau gyveno.

Neil Leeds, jo sūnūs, kuris 
gyvena in Absecon sako, kad 1 
jis nežinojo kad jo tėvas buvo 
susirupines ar nuliūdęs ar su
sirgęs. Ugniagesio žmona pra
džioje sziu metu pasimirė.

PLATINKIT
’-U:’“SAULE”'

SKAITYKIT

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia tik vakar 
paskyrė Prancūzijai tris szim- 

1 tus asztucnis deszimts penkis 
milijonus doleriu.

Amerikos valdžia tiek pini
gu Prancūzams paskyrė kad j u 
valdžia galėtu atsispirti priesz 
Komunistus.

Kai tik Prancūzijos valdžia 
dažinojo kad ji gauna tiek pi
nigu isz Amerikos ji tuoj aus 
pasiuntė daug daugiau savo 
kareiviu in Indo Kinija, kur 
Komunistai dabar stengiasi in
kšti.

PASAKA BUVO 
GRAŽI

Bet Negiliojo
I

MIAMI, FLORIDA. — Vie
nos visztu kompanijos parda
vėjas labai gražia pasaka papa
sakojo kaip viena graži, juod
bruva “visztuke”, mergina ji 
pasivogė ir laike “nelaisvėje” 
per szeszias dienas ir privertė 
ji važiuoti net in Florida.

Tas visztu pardavėjas Mi
chael Pone, isz Trenton, N. J., 
dingo su kompanijos keturiais 
szimtais doleriu ir buvo suras
tas Miami mieste, Floridoje, 
kur jis ta gražia pasaka papa
sakojo policijantams.

Viskas buvo tvarkoj, kol 
New Jersey policijantai surado 
ir ta drąsuole, kuri buvo ji 

. “pasivogus”, trisdeszimts vie
no meto amžiaus Irene Bonza. 
Jis prisipažino kad ji jam ne
buvo svetima, kad jiedu kelios 
sanvaites priesz tai buvo susi
pažinę viename saliune, bet jis 
vis ginasi, sakydamas kad ji 
už viską kalta, kad ji privertė 
ji su ja važiuoti in Florida.

Policijantai mandagiai isz- 
klausė jo tos pasakos, bet nein- 
tikejo ir ji suaresztavo.

GAVO “RAIDA”
VERSAILLES, KY. — 

Gilbert Chapman pabėgo isz 
miesto kalėjimo, ir norėjo 
greitai iszkeliauti kur, juo to
liau, juo geriau. Jis iszejo ant 
vieszkelio ir pradėjo prava- 
žiuojaneziu automobiliu pra- 
szytis raidos.

Vienas automobilius labai 
greitai sustojo, draiverys net 
ir duris atidarė. Kai Gilbert 
Chapman inlipo in ta automo
biliu ir atsiduso, kad jam-taip 
greitai ir gerai pasisekė isz 
miesto iszvažiuoti, jam akys 
kuone iszszoko isz kaktos kai j 
jis pamate kad automobiliaus ;
draiverys yra ne kas kitas 
kaip policijos virszininkas, o 
jo draugas yra kalėjimo sargu 
virszininkas.

Nuliūdęs, sumiszes ir smut- 
nas Gilbert Chapman buvo isz
kilmingai sugražintas in ta ka
lėjimą isz kurio jis ka tik. bu
vo pabėgės.

i Apie Lietuvos Laisvi
nimą Liecziancziais

Klausimais
1953 m., Birželio men. 18-24 

dd., Lietuvos laisvinimą lie
cziancziais klausimais invyko 
eilinis pasitarimas tarp Diplio- 
matijes Szefo S. Lozoraiczio ir 
VLIKo Pirmininko M. Krupa- 
vieziaus, dalyvaujant Vykdo
mosios Tarybos Pirmininkui i 
K. Žalkauskui ir Lietuvos Mi- 
nisteriui prie Szvento Sosto S. 
Girdvainiui.

Szio pasitarimo metu buvo 
tariami szie klausimai;

1— Ryszium su Sovietu vyk
domu manevru, siekianeziu už
migdyti pasaulio budrumą, 
taip pat ir su numatoma Ber
mudų ir galutina Keturiu Kon
ferencijomis buvo nusistatyta, 
kuriu žygiu turi imtis Lietu
vos laisvinimo veiksniai Nepri
klausomos Lietuvos atstatymo 
byloje.

2— Buvo apsvarstytas su 
Min. Lozoraicziu VLIKo pa- 
ruosztas ir Baltu Tarybos pri
imtas, skiriamas JTO priklau- 
sanezioms ir kitoms valsty
bėms Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos laisvinimo reikalu memo-

I randumas.

3— Isz Dipliomatu ir VLIKo 
atstovu buvo sudaryta komisi
ja paruoszti medžiagai, reika
lingai ginant Lietuvos Nepri
klausomybes byla. Sutarta, 
kad Min. S. Lozoraitis ateinan- 
czio menesio bėgyje suszaukia 
tos komisijos pirmąjį posėdi.

4— Nusistatyta, kad butu pa- 
| geidaujama suszaukti Lietuviu

Andrei Viszinskis Intarineja Amerika

Andrei Viszinskis, Sovie
tu vyriausias delegatas Tau
tu Sanjungoje, per bendra 
susirinkimą, New York 
mieste, net rankomis mosi- 
koja kai jis intaria Amerika 
kad buk Amerika “stengia
si suardyti iy panaikinti Ko
rėjos taika konferencija. Jis 

I politine konferencija Jungti
nėse Valstybėse szimet Lapkri- 
czio menesi, ir aptarta jos ap
imtis ir uždaviniai.

5— Buvo aptarti ir kiti LDS 
ir VLIKo bendradarbiavimo 
klausimai. Visais tais klausi
mais buvo pasiektas susitari
mas. /

6— Del numatomu nedficialu 
atstovu prie vyriausybių, kur 
nėra Lietuvos Dipliomatiniu 
Atstovybių, skyrimo pasireisz- 
ke nuomonių skirtumu. Tuo 
tarpu kai Min. Lozoraitis lai
kosi nusistatymo, kad tokiu 
nežinomu tikrai atstovu skyri
mas priklauso iszimtinai jam, 
VLIKo ir VT Pirmininkai ma
no, kad tokiu atstovu skyri
mas, remiantis II Reutlingeno 
susitarimu del LDS ir VLIKo 
bendradarbiavimo Užsienio 
politikos srityje, turi būti da
romas LDS ir VLIKo Pirmi
ninkui susitarus. Szis klausi
mas bus pranesztas VLIKui ir 
Diplomatams.

7— Sekantis VLIKo Pirmi
ninko ir LDS pasitarimas nu
matomas szimet Liepos menesi.

Isz Musu Veiksniu
Veiklos

Vyriausiasis Lietuvos Isz- 
laisvinimo Komitetas pasiun
tė Berlyno burmistrui Prof. 
Reuteriui telegrama, kuria 
VLIKo vardu reiszkiama gi
liausia užuojauta del kritusiu 
bekovojant su Bolszevizmu 
Berlyniecziu mirties. Tele
gramoje pažymima, kad Lietu
viai gerai supranta, ka reisz- 
kia tokios aukos, ir pareiszkia

(Tasa Ant 4 Puslapio)

sako kad Amerika dabar yra 
pasisavinus Pietų Korėjos 
Prezidento Syngman Rhee’o 
nusistatymą kaslink Korė
jos. Jis sako kad Amerikos 
Sekretorius Dulles yra taip 
užsispyrės ir toks storževis 
kad su juo jokiu budu nega
lima derintis. •



“SAULI ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Jau dabar matyti kad biz

nieriams biznis nebus toks ge
ras ateinancziais metais. Ma
žiems biznieriams 'bus blogai.

1 • •
Dabar bedarbiu Amerikoje 

randasi apie pusantro milijo
no. Ateinancziais metais gali
me tikėtis kad bus apie trys 
milijonai tokiu bedarbiu.

Szitokie aiprokavimai yra 
daromi jeigu kito karo nebus. 
Žinoma, aiszkus dalykas, jeigu 
kitas karas iszkiltu, tai ir biz
nieriams, ir fabrikantams ir 
darbininkams ir biznis ir dar
bas butu geras.

Rudenyje sztorninkai vis ti
kisi daug daugiau visokiu dra
bužiu parduoti. Vaikai eina in 
mokyklas, moterys naujas ma
das gaudo, vyrai naujus siutus 
perkasi. Bet sziais metasi daug 
mažiau tokiu pirkimo matyti.

' • •
Rudenyje paprastai daugiau 

darbininku visur reikia. Žmo
nes namus pentiną, maliavoja, 
taiso, naujus rakandus perka
si. Bet sziais metais ne taip.

Plieno dabar daug gamina
ma, bet mažiau negu pernai.

‘ • • 1
Dabar daug mažiau nauju 

namu yra budavojama negu 
pavasaryje. Reiszkia mažiau 
darbu.

Valdžia mažiau pinigu da
bar praleidžia. Reiszkia, ma
žiau biznio ir mažiau darbo.

’ • • 1

Nauju automobiliu biznis 
jau penkioliktu nuoszimcziu 
mažesnis. Mažiau biznio ir ma
žiau darbo.

Ūkininku ineigos mažesnes 
ir dar vis eina tropais žemyn.

■ • •
Automobiliu kompanijos ir 

fabrikantai sako kad jie gali 
tuos naujus, automobilius atpi
ginti, jeigu darbininkams algos 
galėtu būti sumažintos. Bet 
darbininku unijos prie to ne
pristos.

K omp a n i j o s i r. f abr i kantai 
dabar mažiau pinigu paskiria 
del pagarsinimu. Už tai musu 
radijo ir televizijos szia žiema 
gal bus prastesnes. Didi artis
tai, dainininkes ir loszikes per 
daug reikalauja.

"" ■ •
Laikraszcziams ir žurnalams 

teipgi bus beda, nes jie gaus 
mažiau pagarsinimu.

Daugiau ir daugiau 'žmonių 
insideda aliejaus peczius ir 
iszmeta anglinius. Reiszkia 
mažiau ir mažiau anglių reikia, 
reiszkia mažiau ir mažiau dar
bo mainieriams.

Barbenai ne už ilgo ims pus
antro dolerio už plauku apkir-
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pima. Kaikuriuose miestuose 
jau dabar tiek kasztuoja.

Beveik visi darbininku uni- Į 
ju vadai, ypatingai AFL uni- | 
jo? vadai sako kad jie tikisi ' 
kad darbu bus mažiau atei- 1 
nancziais metais. Jie teipgi sa- i 
ko kad iszrodo kad bus daug ! 
daugiau straiku ateinancziais'! 
metais.

Beveik devynios deszimtas 
nuoszimtis uniju yra priesz Re- 
publikonu Partija.

Ne visi darbininkai yra 
priesz Eisenhoweri, 'net jiems 
nepatinka »vice-preziduntas 
Nixon as.

Darbininku unijose ne vis
kas tvarkoje. Uniju vadai tar
pu saves peszasi.

..<
Uniju vadai labiau intiki in 

Durkin, buvusi Darbo Sekreto
rių, negu in Prezidentą Eisen
hower i.

Pragyvenimas dabar dar į 
brangesnis negu buvo po De
mokratu administracija.

Raudos neatpigo' nors Re- 
publikonai buvo prižadėję jas 
atpiginti.

Ir taksos nebus sumažintos, 
nežiūrint kaip saldžiai Repub-

Pypkes Durnai

Mes Czigonai
Mes czigonai dabnus ponai, 
Ka mes norim, ta mes darom. 
Tvartyje žirgas sudarom, 
Po jomarkes jodydami 
Su makarais linguodami, 
Ka mes gausim su mainais, 
Kur mes gausim szilta pirti, 
Ka pavogė iszsivirti, 
Ar storųjų lasziniu, 
Arba riebiu užtrinu?
Aukszti kalnai ir debesys 
Tai Czigonu užklodesis, 
Upes, daubes bėgimas, 
Tai Czigcnu gėrimas!

ITS TUK TO M siscvsie

1 ikonai buvo per rinkimus 
prižadėję.

Dabar daug namu randasi 
ant raudos. Savininkai negali 
gauti tiek, kiek jie uorė už jas 
ant pardavimo.

Beveik visokia mėsa yra pa
brangus ir gal dar labiau pa
brangs. Valdžia ’ dabar nori 
isztirti kodėl mesa tokia bran
gi. Ūkininkai labai mažai gau
na už galvijus, bet ta galvi
ju mesa paszieliszkai brangi. 
Kas nors ežia pasiipiniguoja.

Dekavones Dienai bus gana 
kalakutu, bet jie vis bus bran- 

j gus. Patartina dabar savo ka
lakutą nusipirkti, nes vėliau 
jie bus brangesni.

Dabar jau aiszku kad Ste- 
vensonas yra Demokratu Par
tijos vadas. Trumanas jau tik 
antraeilis Demokratas.

Iszrodo, kad nežiūrint viso 
to kruvino karo, nepaisant vi
su tu mitingu ir konferencijų, 
Korėjos klausimas liksis tokis, 
kokis jis buvo priesz kara: pa
dalintas in dvi apsiginklavu
sias armijas.

Platinkit “Saule”
A “NOVENA”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. - - U.S.A

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
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Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:
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kuri pažinau Tepleže, o kuris 
dabar pribuvo in Paryžių ir per 
du ar tris metus czionais už
truks. Pažinsi teipos-gi Baro
ną Pskulu de Landilly, Goivel- 
ba, Tomerapa ir da kelis 
linksmus žmonis ir patogas 
moterys: Blanku, Topin, Ritta, 
Lucija, Magrinn, Alicija Sto
vai! ir patogiame ant svieto 

‘ Oktavijų.
— Ar Oktavijų kuri gyve

na prie ulyczios Coma.rtin! Ta
re Mauricas, su didelu akyvu- 
mu.

— Teip.
— Ar tikrai žinai jog bus?

. —. Asz teip mistinu, nes 
prižadėjo. Ar pažinsti ja?

—7 Pažinstu.
— Isz viso ten bus apie 

dvylika.
— Po piet padarysime saut 

szokius. Visi labai nusidžiaugs, 
kaip tave pamatys.

— Eik atsisa'kykie nuo sa
vo pietų, o asz einu užsakyt 
pietus pas Brdbanta. Ar gerai?

Mauricas pamislinias jog 
Oktavijų likosi užipraszyta per 
Arfuille ir gal iszvenkte nuo 
jo piptu, ka buvo iszryto su tu
re.

— Tai gerai pribusiu.
— Bravo! Puikus žmogus 

isz tavos. f
— Ant kelintos valandos?
— Ant asztuntos.
— Ne pasivėlinsiu.
jauni žmonis suspaudė ran

komis ir atsiskyrė. Norint 
i Mauricas ir Oktavijų nuo se

niai jau pasipažino, to vienok 
nežinojo niekas ir tie patys 
draugai Maurico.‘Oktavijų my
lėjo Maurica tikrai, nes sueiti- 
nejo in pažinto’ su kitais.

— Nbretan žinot, kaip Ok
tavijų priesz mane iszsisukines 
mistino szypsodamasis Mauri
cas.

Nesiskubindama sis ir rūky
damas gera cigaru, Maitricas 
pakreipė žingsnius ligi namui 
prie ulyczios Comartin. Okta
vijų lauke jo, buvo tame laike1 
namie, skaitė knyga, rūke pa- 
periosa ir nuolatos žiovavo. 
Akimierkoje, kada atsidarė 
duris ir inejo Mauricas, jauna 
motore paszoko nuo kėdės, mo
te knyga ir papierosa ir pabė
gėjo prieszais.

— O! Kokis tu. negeras! 
Paszauke, teip vėlai! Dvi va
landos kaip laukiu ant tavęs.

— Ne pyk, mano mylima, 
buezia nežinau ka davės, idant 
galetau pirmiau priimt, bet tu
rėjau būtie kitam gale Pary
žiaus. Ant galo atlikau reika
lus ii’ pribuvau pas tave.

, Oktavijų atsiduso.
— Kas tau yra, paklausė 

Mauricas. Ar turi koki tai er
geli?

— Turiu dideli, labai dide
li.

— Koki ?
—. Norėjau su tavim pra

leist visa vakaru. Žinai, jog 
kaip priesz tai džiaugiaus.

— Ir asz džiaugiaus. O da
bar turi pertrauka.

— O, teip.
, — Asz numanau. Grafas

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indoipausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

davė tau žine, jog pribusi ir1 
Danse lauke ant Josoisziaus.

— Ne suvis kas kitas mano 
brangus, ar pažinsti Arfeuille?

— Tai ve, juk mos p r i ote
liai.

— Sztai Arfeuille buvo pas 
mane su u'žprasžymu ant piet.

— Ir tau mielesne bus pie
tus pas Arfeuille negu pas ma
ne? -

— Žinai kad no. /
— Kaip galiu tikėt, kad tu 

žodi duoti, bet ne laikai.
— 1 Mano brangus, juk ži

nai, kaip sutarimu, tarė sta- 
cziai Oktavijų. Tu turi duota 
žodi dalaikyt.

Asz nežinau kuom Grafas 
goresnis už mane?

— O vienok ateito riszasi 
su grafu.

— Pasakyk man aiszkiau.
—s Gerai. Pietus, ’pas Bre- 

banta. Ant piet ketina būtie 
jaunas Ispaninis grafas, kuris 
turi metines inejois apie milijo
ną franku, ir didelius turtus. 
Jaunas grafas pribuvo priesz 
kėlės dienas' ir'andai buvo tea
tro Ginmase kur ir asz buvau, 
rodosi kaip mano pamate, tai 
labai užsidegė. Pamatęs jog de 
Afroulle, su kuriuom yra dide- 
loje sutaikoje, užeina in mano 
perskyra, prasze jo idant ji 
man perstatytu. Pažintis už
stos sziandien. Matai jog czion 
eina apie mano ateiti, Ispanai 
greitai paeziuojesi.

— Labai puiku, nprint ma
no szirdis turėt nukenst, bet 
vėlinu tau su tuoin apsivesti.

— Tu vis del manes busi 
brangiausiu.

— Tas mane ramina.
— Pietus :bus ant asztun

tos. Atvažiuos mane paimtie 
Lamouraux.

— Kas tai tas Lamouraux?...— Pažinsti ji, buvusis-po- 
daficierius raiteliuose darak
torius gimnastikos. Visur jam 
pasiseka insisnkt kokiu bildu 
nepainiu, b'a jis pian suvis ne
patinka, "nes visur prilimpa, 
ant pusryczin, pieta, vakarie
nių ir balių, priguli prie viso
kiu laižybu, prie galėjimu, vi
sur ji gali pamatyt. ant visu 
perstatymu, o kaip visi sako, 
jog ne turi pinigą prie duszios. 
Juokingas ir kita tokio negali 
rast. Badai d’ Arfeuillui duo
da lekcijas d’iktavojimo ir 
musztyiiiu su kumszcziomis.

— Na mano mylimiause, 
asz tau padarysiu dideli neti
kėjimą.

— Koki? Atsakykie grei- 
cziau.

— Drauge su tavim pralei
sime vakarra.

— Kaip tai! Tai tu busi ant 
tosios besiedos?

— Busiu.
— BUS DAUGIAU —

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis J urgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kąip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniu te; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
An g] orius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c. o

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni.' 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoni^ka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c..

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis 'Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 

t No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mul
kinus ; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

In0.172—Apie Duktė Mhriu; 
Sruoliš Isz Lietuvos. 68 pusią-, 
pili, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c. f

I8OV2—Kvitu . Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas !'' Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kum Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Serapliiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas: į

ĮEIV Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JI. S. A
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ŽINIOS ISZ HOTELIAUS
Norint jau vėlai, Gibrai ne 

atkutinai norėjo da nusiduot 
in hoteli prie ulyczios Montor- 
gueil, in kur Cadėtas nuveže, 
ar miglino, jog nuveže abudu 
pa k ei e vingus.

— Ar 'pažinsi ta hoteli ? 
Paklausė virszininkas palici- 
jos Padėto.

— Užsimerkęs in ten ponus 
nuvežiu, norint da sziadien isz- 
geriau tiktai kelis stiklelius 
arielkos ir tai tokios kaip van
duo.

— Važuokime gęeicziau.
In dvylika minucziu po tuom 

karieta susilaikė ant ulyczios 
Montorguoil, priesz hoteli kuri 
Padėtas pažino.

— Man rodosi, jog lininis 
reikėjo pradėt nuo szito kote
lio tarė komisoris tyrinėjimo.

— Asz esmių kitokios nuo
mones, atsake Gibrai. Man ro
dos, jog,žadintojas buvo tame 
name suvis trumpai. Jeigu szi- 
czion gyventu, tai ne kvailas 
butu ežia laukt, kol ne pribus 
policija.

Iszlipo isz karietos ir inejo 
iii hoteli.

Pamatęs ta j i kuopele, savi
ninkas hoteliaus kuris pažino
jo virszininka tyrinėjimo, tuo- 
jaus pamisimo sau, jog bus pas 
ji krata, ir kibai susijudino isz 
baimes, norint buvo dorum 
žmogum ir ne turėjo ko bijotis.

— Malonus pone, tarė iii ji 
sudžia, pasakęs kuom jis yra, 
pribuvau in czion, dasiektie 
reikalingu žinių.

— Gatavas esmių ponui 
viską pasakytie.

— Apie ka eina ponui?
— Ar visi numeriai pono 

hotelije yra užimti?
— Kaip dabar, tai dauge

lis yra tuszcziu. Turiu tiktai 
penkis gyventojus, o isz viso 
yra dvylika. Ar ponas nori ži- 
notie, kaip tiejei gyventojai 
vadinasi ?

— Teip, praszau.
— Tuo jaus ponui pasaky

siu.
» Savininkas hoteliaus atida
rė knyga ir kalbėjo:

— Sztai pravardes mano 
raudauninku. Tourtaine Aihi- 
les, kelaujantis agentas, dvi 
saiivaites sziezion apsistojai, 
turi penkios deszimts metu.

Blanchard Eugeniiiszas gy
vena pas mane metas nuo me
to, ir czion valgo, o turi ketu- 
rios deszimts du metus. Dami- 
roine Alfonsas, kupeziuš vyno, 
pribuvo vakar vakare.

— Apie kokia valanda, pa
klausė Gibray.

—■ Ant penktos.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
. Viesz. Jėzaus ir

... MALDA ...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% ,col.
TIKTAI, 25 Cts. 4 t

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

— Kiek turi metu? .
— Szeszesdyszimts.
— Kas daugiau?
Tomelis Izidoris su paezia 

isz apylinkes, pribuna kas me
ta, gyvena Nadcy’jo, užsiima 
kupezysta visokiu mažmožiu ir 
pribuvineje in Paryžių del ap
sipirkimo ant dvieju dienu.

— Kitokiu keleiviu ponas 
nė turi?

Ana diena aplaikau žinute, 
Apie vaisiai ulyczinio mokslo, 
Kurio daugelis vaiku sziandien 

mokinasi:
Vienam dideliam mieste, 
Nulindęs senukas nuėjo 

in policijos stoti, 
Pasiskunst ant savo 

sūnelio., 
Isz liūdno apsakymo tojo 

, • senuko,
Davėsi suprast kad jo 

Asztuoniolikos metu senumo 
sūnelis, 

Kuris apleido teviszkia 
pastogia, 

Praleidinejo savo laika ant 
ulycziu tarp isztvirkeliu.

Tėvelis sutikės savo iszgama 
ant ulyczios, 

Melde jo kad sugryžtii 
namo, 

Ir nesukruvintu motinelai 
szirdi, 

' Bet sūnelis atkirto tevelui 
staeziaį:

Eikie in pekla su savo 
zaunijimu!”

Mano atsakymas tokis ir 
patariu tėvams: 

Jeigu tėvai atkreiptu daugiau 
Atydos ant savo vaiku, 

Ir su kuom jie draugauja, 
Tai mažiau butu skundu 

ant vaiku, 
Kurie praleidineja laika, 

Ant kampu, pulriumiuose 
ir prie kazyriu,

O rytoj randasi už mum 
kalėjimo, 

Arba ant lentos.
Tėvai, teminkite ant vaiku 

ir ju iszauklejimo!
Vaikai, guodokite savo 

tėvelius, 
Jeigu norite ajpsisaugote 
Nuo visokiu nesmagumu 

savo gyvenime, 
Ir elektrikines kėdės.

* * ■ *
Acziu jums, katrie 
Brisi mite man ant 

drapanėlės, 
Kad puikiai pasiredytau, 

Ir gražiai iszrodytau, 
Bet po svietą trankytis, 
Negali žmogus rėdytis, 
O priek tam pede maža, 
Negaliu nupirkti szlebe 

gražia, 
Bet už jusu gera szirdi, 
Lai apie tai visi girdi, 

Kad jums esmių dėkinga, 
Už jusu gera szirdinguma!

Platinkit “Saule”

— Kitokiu ne yra.
— Ar sziandien isz pono 

hoteliaus niekas neiszvažiavo?
— Niekas, ne vakar, nei 

sziandien.
— k O ar ne nakvojo kas szia 

nakti?
— Ne.
— Ar ponas tikrai žinai?
— Kaip tai ne tikrai?
— Na ir tas, padavė rody

damas ant kelnerio da suvis 
jauno paikino su baltu žiurstu 
irtas vale ta pat i pasakyt ie, ba. 
,sziezion miega.

T a r n a s p r i s i a r t i n o.
\— Ne inleidote jokio pake- 

levingo, paklausė Gibray.
— Ne, nes apie puse antros, 

valandos nakti vienas pribuvo.
— Kas tokis? Paklausė su

džia.
Jau miegojau kaip reike, 

skambutis mane pabudino.
— Atsikėliau, pasirodžiau, 

atidariau dureles bromo, nieko 
nebuvo.

Jau pamislinau, jog tai ko
kis klasterius isz manes pada
re sau szposa", o kas tankiai at- 
sitaiko, -norėjau dureles užda- 
rytie kad sztai inejo kokis po
nas ir paklausė, ar pas mus ne 
yra apsistoja dvi ponios, moti
na ir duktė, kurios isz Valaku, 
priesz dvi dienas pribuvo ir 
kaip girdėjo jisai, tai musu ho- 
telije apsistojo.

Kalbėjo jisai jog toji pone 
vadinasi Amati ar Salaoti ar 
da kai]) kitaip, nes panasziai 
kaip sakiau.

Nuvedžiau ji ligi durelių, po 
tam uždariau ir sugryžias gu
liau in lova ir viskas.

— Ar tas žmogus neis'zrode 
ant svetimžemio? Paklausė su
džia.

— Kalbėjo Francuziszkai 
gana gerai.o f o

,— Kaip rodos?
— Ligi isz Vokiszko.
— Ar matei jo veidą, kaip 

su tavim kalbėjo.
Ne labai. Turėjo szalika ap- 

siviniojas apie kabia net iki 
akiu. Macziau tiek, jog turėjo 
szviesus plaukus, ir tokius pa- 
baritus, o ant nosies akuloriiis.

— Tai tas pats tarė Gibrei. 
O kada ji pavedejei, ar netu
rėjo karietos priesz bromą?

— Dirstelėjau ant ulyczios 
paskui ji, nes jokios karietai- 
tes nebuvo.

— Navatuas daigias.
— Ne tai yra suprantantas 

daigias, tarė virszininkas po
licijos. Tegul tiktai ponas su
džia pamisima, jog turime 
darba su perbeginiu latru, ku
ris iszpilde savo veikimą isz 
laik padaryta.

— Atprovines vaižnf’cziu 
idant permainytu pinigus, už- 
skambino ir paliko dureles 
brome ant kokio laiko pravi
ras,) idant važnyczia sugryžias 
galėtu mislyt jog antras pake- 
levingas randasi kotelyje, in 
kur ir pats žudintojas inejo, 
aplaikias iszlosztus pinigus ir 
užmokėjas važnycziui, tasai su 
lavonu nuvažiavo.

Turėjo tasai razbaininkas 
iszmislyt kokia priežaste, kaip 
pribuvo nakties laike in hoteli, 
ir del to paklausė apie dvi po
nias, kurios nebuvo pribuvę isz 
Valaku. Ir ka tiktai jis dare 
tai buvo isz Laik apmislyta ir 
be jokios baimes. Tikėkite po
nai, jog tam latrui ne pirmas 
kartas tokis szposąs. Turėsime 
su juom da ne mažai ergelo!

Nusimintas sudžia; tuom ne
pasisekimu savo dasekinejimu 
nuleido galva ir susiraukė.

— Asz eisiu pas save, tarė 
sudžia in virszininka policijos 

ir kamisoriaus. Eisiu namon 
viską tykiai apsvarstysiu o po
nai isz savo szalies, bukite ma
lonus iszradinetie budus, kas 
kiszasi tojo dalyko.

In deszimtš minucziu vėliaus 
kamisoriai ir virszininkas poli
cijos sėdėjo kaneelerijo pas ta 
ant ra j i:

— K a ponas apie tai misti
ni? Paklausė kamisoris.

— Sunkiai labai sunkiai 
bus.

— Turime darba su slap
tinga žudinsta, iii kuria yra in- 
puole augszto gimimo ypatų.

Antgrabis Curadosu buvo 
vieta sutarties kur atsibuvine- 
jo kokia tai sutartis apie svar
bu reikalą, o apart to padesti- 
nejo tonais slaptingas laiszkai.

Szepute ant altoriaus atida- 
ri, tai ir ženklai pirsztu ant 
dulkiu apie tai aiszkina.

Cziekis ant rankos užmuszto 
dadave prastos paeities žmonių 
nes ploni marszkiniai ir puikus 
drabužiai, duoda suprast, jog 
buvo turtingas, o gal dar buvo 
del tureziu už pinigus.

Tasai vyras kaip ir antra au
ka nelaimingos mpteres, rastos 
antgrabyje turėjo turetie slap
tybes savo kurie norėjo treczes 
žmogus nuo jųdviejų paverszt 
ir tasai žmogus turės būtie žu- 
d into jum.

— Tasai szviesplaukis su 
akulorais?

— Be abejones.
— Gal tiktai pasajndytas 

agentas.
— Ne, pasamdytas žudikas 

niekados teip nesupainioje. 
Žudintojas pats del saves 
darbsziavo. Asz tiesok ta. sa
kau, o mieriu jo ne buvo mpi- 
pleszimas, ba nužudinti ne bu
vo apipleszti.

Sznipinejimas ir tyrinėjimas 
bus labai sunkus.

O! Atsake kamisoris, žadin
tojai norint gana kitrai elgesi, 
vienok ant galo buna suimti.

— Dėlto, neturime būtie 
susnu.de kol ne dasržinosime 
apie nelaimingus užmusztuo- 
sus, kas juodu toki.

Virszininkas policijos už- 
skambino, liepe paszaukt agen
tus, kuriu vadovais buvo Jude- 
let ir Martel ir davė jiems pa
liepimus paskui nuėjo su ka- 
misorium ant piet.

PAKVIETIMAS
Atsiskyręs su Verdierium ir 

Lartogue tai yra su neteisimi 
kunigu Merrisu ir su prasimi- 
nusiu Belgijecziu Lermitt, 
Mauricas nusidžiaugęs su 
linksmu veidu ant lupu, nuėjo 
ant pusrycziu in restauracija 
paskui sugrylžo in savo kvatie- 
ra prie ulyczios.Navarin.

Norint džiaugėsi, bet jauti 
neapraszyta ne ramuma, kurio 
negalėjo atsikratyt. O .tuom 
buvo pamesta sagute iszmarsz- 
kiniu praeita nakti.

Mauricas nuolatos saves 
klauso:

— Ar asz taje sagute ne
palikau sudegintuose marszki- 
niuose? 0 gal pamecziau ja? 
Rodos asz ja iszemiau o jeigu 
butu likusi rankovėje, tai kur 
butau pelenuose ja užtikęs. O 
jeigu je pamecziau tai kur ga
lėjau pamest? Ar.ant kapiniu 
Pere Lachaise? Ar karietoje? 
Butu tai labai negerai, nes gal 
ir nieko ne ženklina. Gryžda- 
mas namon nenorėdamas bu
vau susirupines kur dingo. Nes 
kur ? Ne galu sau atsimint.

Kalbėdamas teip in save, 
jaunikaitis jieszkojo visur, ap
žiūrinėjo visus kampelius per- 
krati stalcziukus. Niekur ne
rado.

i

— Turėjau pamest ar su
degint, mistino tolinus nes isz 
tikro navatuas daigias ir ne 
yra ko teip rūpintis tuom niek
niekiu. Padekime tegul iiipultu 
in nagus policijos tai ir nieko 
ne dažinos. Reikia tiktai atkal- 
bint Oktavijų nuo jbsios'kvailo 
užmanimo nuneszimo sagutes 
pas auksoriu ir perdirbt ant 
rinkutes kravatal Sagute turu 
gaut atgal ir sunaikint ja. A;p- 
svarseziau gerai tai ne reike-ko 
bijotis mitriause policija ne
pažinsi manyje at szviesplauki 
žadintoju. Juk asz ne esmių 
baltplaukis ir niekados apie 
mane negali pamislyt norint 
tarp juju suktausi. Tai rots asz 
jiems invariau triūso.

Tomis mįslėmis apsimalszi- 
no Mauricas, paem*e skrybėlė, 
užsismaukė pirsztinaites ir nu- 
siadve pas Oktavija, su kuriai 
pagal piužadejima ketino drau
ge valgyt pietus.

Jauna motere gyveno prie 
ulyczios Comartin, ant’kampo 
Bacde Rempart. Mauricas pa
traukė per ulyczia Moelninku 
gavosi ant bulvaro ir t no jaus 
priesz Tartonium pasitiko 
priesz save su kokiu tai pili- 
kum jaimikaicziu kuris isz- 
trauke ranka, paszauke:

— O! Tai tu mano brangus, 
kaįp laikaisi, jau rodos nuo 
amžių tavęs nemaeziau; kas su 
tavim dėjosi?

— Dirbu labai daug, atsa-
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

Trys Istorijos
! Apie Irlanda arba Nekaltybe 
' Suspausta; Robertas Velnias;
i Medėjus; Kaip Kuzilia Skrip- 
! korius -iko Turtingu Ponu.
. Per paczta, 35 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa, 

ke Mauricas.
— Ar vis prie redakcijos?
— Vis.
— Reporteriu fenais esi?
— Teip, nes apart to, turiu 

kita svarbu užsjemima, rasz- 
liava drama del teatro, labai 
originaliszka, per visa nakti 
prie to persėdėjau.

— Dadave r odos su 
džiaugsmu.

— Labai gerai ir puikiai, 
kada bus perstatymas tai gausi

garbe nemaža, o mes katrie ta- «
ve pažinome, iszkelsime ban- 
kieta del tavo garbes. Na, asz 
mistinu ne visas naktis dirbi ta 
dramafa?

— Žinoma jog esmių kone 
kas vakaras ir konia naktis už
imtas tuom ir tiktai sziadien 
isz nežinių susiėjome.

— Ar turi kiek laiko da
bar? ' .

Del ko klausi tarė linksmai 
Mauricas.

— Asz praszycziau tavęs 
ant piet.

— Kada ? *
— Sziandien tuojaus. „
—. Po kvarabu! Gaila man 

labai, brangus Arfuille, tare 
Mauricas, kandžiodamas usus.

— Del ko ?
— Su didžiausiu noru pri

imtai! tavo užpraszima, nes 
daviau kitam žodi ant szian- 
dieniniu pietų o ir vakaro.

— Jau tai kokiai moterai.
— Na teip.
— Ar patoga?
— Visi sako jog teip; tai ir 

asz.
— Tai da ne seniai suėjai 

in pažinti?
— O ne, tai jau sena prie- 

telka.
— E! Tai tiek to! Pamesk 

ja sziandien o ateik pas mus, 
net ligi rytojaus pasilebausi- 
me. Praleisime linksmai laika! 
Suvesu tave su jaunu Ispanu,

(Tasa Ant 2 puslapio)
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines
Aleksander Pirmasis isz Jugo- 
slav i jos, 45 metu amžiaus ir 
Prancūzu Užsienio M’misteris 
Barthou Croat u nužudyt i in

— Ponia U. Vailioniene ir Marseilles mieste; 1938m., Vė
simus Pranas, isz William 
Penn, motoravo in miestą su 
reikalais ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti. — Acziu už atsilan
kymu.

— Seredoj pripuola Pan. 
Marijos Rožancavos, Szv. Mor- 
ko, Szv. Justino ir Szv. Sergijo 
o Tautiszka Vardine: Berezins. 
Menulio atmaina: Jaunutis. 
Taipgi ta diena: 1940 metuose 
Naciai užima Rumunija.

— Sirgdamas per szeszis 
fanvaites, gerai žinomas gra- 
borius, John J. Gulick, 57 metu 
amžiaus nuo D ui y ežio s, numi
rė pareita Sereda 11:10 valan
da vakare in Gerojo Samarie- 
czio ligonbuteje, Pottsville j e. 
Prigulėjo prie Szv. Marijos 
Rusnaku'parapijos, taipgi Am
erican Legion Post 74. Paliko 
paezia, tęva, keturios seserys 
ir du brolius. Laidotuves in- 
vyko Panedelio ryla.

— Ponas Reimundasi Milius 
isz Minersvilles, motoravo in 
miestą su reikalais, ir prie tos 
progos atlankė Saules Redak
cija atnaujinti savo prenuera.. 
ta. —Acziu už atsilankyma.

— Ket verge pripuola Szv. 
Brigidos, o Tautiszka Vardine: 
Daugis. Ir ta diena: Laisvo 
žodžio dienos szvente, kada 
apvaikszcziojama ta laisve 
kad kiekvienas Amerikos Pi
lietis gali kaip nori ne tik mis- 
lyti, bet ir iszreikszti; 1838 m., 
John Bay, buvo atsižymejes, 
kad jis tarnavo po trimis Pre
zidentais: Lincoln, McKinley 
ir Theodore Rooseveltu; 1903 
ra., K i n i e c z i u - Am e r i k i e c z i u 
■prekybos sutartis sudaryta, 
atidarė duris musu prekybai 
Kinijoje; 1895 m., Korėjos 
kraszto karaliene buvo nužu
dyta savo palociuje, sostinėje, 
Seoul mieste, ji pirmiau buvo 
nudurta, paskui jos drabužiai 
buvo in aliejų pamirkinti ir ji 
buvo sudeginta. Japonijos 
Ministeris Korėjai buvo par- 
szauktas namo in Tokyo, kur 
jis buvo patrauktas in teismą,

kiecziai pagavo Amerikos lai
vu “City of Clint” ir ji nusive
žė in Rusija;1945m., Prancujas 
Pierer Lavai, 62 metu amžiaus 
valdininkas nuteistas mirties 
bausme už iszdavima savo 
kraszto. Jis pasimirė už.- keliu 
dienu.

— Ponia. Elzbieta Szimku- 
viene, nuo 1404 E. Centre uly., 
turėjo operacija in Gerojo Sa- 
marieczio ligonbuteje, P.otIš
vilioję.

Coaldale Pa. — Mykolas Na- 
vitskas, nuo 116 \V. High uly., 
kur jis sirgo ir likos priimtas 
in Coaldale ligonbute Petny- 
czioj del gydymo, pasimirė i a 
pati diena 11:59 valanda nak
tyje. Velionis atvyko isz Lie
tuvos 1904 metuose in Gilber- 
tona, o szcszi metai po tam ap
sigyveno Coaldale miestelyje. 
Buvo angliakasis, opaskutini 
karta dirbo Lehigh Navigation 
kasyklose. Paliko savo paezia 
Morta; keturios dukterys: S. 
Gladuviene, Al. Sisinkieviczio- 
ne ir S. Petrokiene visi isz 
Coaldale.,- liar. Cay wood isz 
Phoenix, Ariz., taipgi sunn 
Vinca, Nutloy, N. J. Prigulėjo 
prie Szv. Jono Lietuviu para
pijos ir prie Amerikos Lietu
viu Piliecziu Kliubo. Laikotu- 
ves invyko Utarninko ryta, su 
apiegomis in Szv. Jono bažny- 
czioje devinta valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse.

433U W. Oak uly., pasimirė 
Sulbatos ryta, (penkta valanda 
in Locust Mt. ligonbuteje. Ve
lionis gimė Shenadoryje. Ki
tados dirbo Citizen’s banke, o 
ligi sziam laikui turėjo auto
mobiliu bizni. Paliko savojpa- 
czia Mare (Petruszioniute isz 
Mahanoy City); dvi dukterys: 
Rosemary, pati John Harig, ir 
A.berta, pati Warren Creasy 
isz Port Carbon; sunu Alberta, 
isz Corning, N. Y., dvi seserys; 
V. Naravicziene, Ringtown ir 
P. Sznarponiene, Frackville; 
įbroli Daktara Alberta isz Kulp 
mont, ir penkis! anukns. Lai
dos Seredos ryta isz Grabo- 
rians V. Monkioviczio koply- 
czios, 15 E. Clierry uly., su Szv. 
Misziomis in Szv. Jurgio ba'Ž- 
nyczioje devinta valanda, ir 
palaidos in parapijos kainose.

LAISVOJI
DARBININKIJA
DEMOKRATIJOS
SANJUNGININKAS

Shenandoah, Pa. —- Petras 
Simanaitis, nuo 231 Florida 
avė., isz Shenandoah Heights, 
kur jis buvo virszininkas, for
malias del Col u nibi.jos: bravoro 
mieste, staiga susirgo Petny- 
czios ryta laike darbo, ir likos 
nuvesztas in Locust Mt. ligon
buteje, kuris pasimirė 12:30 
valanda .po pieta. Velionis gi
mė Lietuvoje. Prigulėjo prie 
Lietuviszkosparapijos; lights. 
Ugniagesiu draugijos.

— Juozas Anceraviczius,

Price $2.30 State point style.

reiszkįa.politiniame gyvenime. 
Jos politinius insitikinimus da
bar jau nebeaipsprendžia vien 
jo darbas ir atlyginimas, bet 
didžiosios nuomones. Dažnai 
jis priklauso klubams ir visa- 
id a ilsioms organizacijoms, kar
iu. su fabriko, kuriame jis dir
ba direktoriais ir tarnauto
jais.

Kitu szaliu gyventojai isz 
spaudos ir statistikų (tikriu 
dalyku) neabejoja pranaszes- 
niu, nei ju, Amerikiecziu dar
bininkijos meterialiniu gyveni
mo. Vienok, labai galimas da
lykas, jog jie dar nepatyrė, kad 
“amerikiecziu gyvenimo bu
de” darbininkija turi kur kas 
svarbesne reikszme nei anks- 
cziau. Užtenka tik (pažvelgti in 
dideliu bendrovių Kalėdų 
szventvakarius, kur sėdi petys 
in pet i vyriausias direktorius 
su tik ka priimtu juodadarbiu. 
Ar stebėti savijauta darbinin
kijos inmonese, kur pelno ata
tinkama dali gauna stropiai 
dirbusi darbininkija. Užsienie- 
cziams nesuprantama, kad 
Amerikos darbounijos tiek ga
lingos ir turtingos, jog jos savo 
fondais jpaszelpia. ligonines ar 
s t a t o d ai b i n i n k i j o s gy v e n a m u- 
ju namu kvartalus.

Kitas svarbus darbininkijos 
JA\’-se vadas George Meany, 
“American Federation of La
bor” tp r oz i d o n t as k a 1 be d a ma s 
kokia tai proga pastebėjo: 
“Aipie teisingumą neužtenka 
vien kalbėti, jis turi būti pri
taikomas gyvenime. Mos turi
me apsisaugoti nuo noro ir ne
saugumo. Viso pasaulio tau
toms mes privalome užtikrinti 
pagrindines žmogaus teisies ir 
laisvaja prekyba. Jokiu nuo
laidu diktatūroms ir neteisiu- , • ♦
gimini.

Tai tikslai, tikslai visu lais- 
l<ria ilsias bli-vu žinonin v™ vu žinomu, yra 

das, jog laisvoji darbininkija 
yra viena isz patikimiausiu de- 
mokrat i jos sau jungininku.
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Pradžia szito sztabo buvo

bet jis iszsi teisino; 1912 m., ka
ras Balkanuose prasidėjo, 
priesz Fiirkns stojo-. Montene
gro, Servija ir Graikija; 1871 
m., gaisras Chicagoje, 18,090 
namu sudegą, $196,000,000 isz- 
kados padaryta; 1945 m., Pre
zidentas Harry Trūmanas pa
sakė kad Amerika niekam ne
pasakys kaip mes gaminame 
atomines bombas; 1942 m., 

^Amerikos valdžia uždare visas 
aukso kasyklas, mainas, kad 
visi tie mainieriai galėtu eiti 
inkariskus darbus.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono Leonardo ir Szv. Dionizo, 
o Tautiszka Vardine: Kritis. Ir 
ta dinea: 1920 metuose Lenkai 
po Želigowskio vadovyste pa
grobė isz Lietuvos Vilnių; 1944 
m., Sovietu laikrasztis “Karas 
ir Darbininkas puolėsi ant Va
tikano, sakydamas, kad Kata
liku bažnyczia užtaria Faszis- 
tus ir darbuojasi palengvinti 
Vokiecziams ir iszteisinti Vo
kietija; I948m., Būvėsi Angli
jos Ministeris Winston Churc-
Jiillis patarė ilgiau nebelaukit, 
bet tuojaus paskelbti kara 
priesz Sovietu Rusija, pirm 
negu ji pasigamins tu atominiu 
sprogstanęziu bombų; 1934m.,

COLORS? Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.
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SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

NEW YORK. — Vienos, di
džiausiu Amerikos darbininki
jos unijos prezidentas, Walter 
Reuther, sugryžes isz Enroipos 
pareiszke “laisvosios pasaulio 
tautos privalo visais galimais 
budais savo valstybėse remti 
darbininkijos judėjimą, kad 
tuom 'paežiu atremtu Komuniz
mo grėsme. Laisvoji darbinin
kija “Reuther užtikrino” yra 
patikimiausias laisves ir demo
kratijos san jungininkas. ”

Rugsėjo 7 diena besirno- 
sziantiems szvensti Darbo Die
na Amorikiecziams szie žodžiai 
yra juo rcikszmingesni: Neši
mai buvo szvensti Darbininki
jos diena liudija, kad demokra
tijoje darbininkija ne tik užsi

tarnavo savo vieta, bet yra ir 
szlovianama. , Nes Amerikos 
darbininkija, apsivylusi viso
kiais izmais yra, bet kokio vi- 
sorizmo prieszas. Tiek darbi
ninkija, tiek darbdaviai intike- 
jo jog laisva derybų pavydalu- 
ma yra pati geriausia savitar
pio klausimams iszsprensti.

Tarpusavo pasitikėjimas 
Jungtinėse Valstybėse jau pri
vedė prie to, jog kaikuriuose 
fabrikuose darbininkija insi- 
leidžiama in darbdaviu posė
džius, svarstant inmoniu reika
lus. Dar 19 amžiuje tai buvo re
voliucine doktrina. Arba, vėl 
“United States Steel Corpora
tion” (prezidentas Benjamin 
Fairless ir Plieno Pramones •
Darbininkijos Unijos Prezi
dentas, David McDonald nese
niai kartu.pranesze, jog' dar szi 
rudeni jie lankysią szios mil'ži- 
niszkos kompanijos .inmones. 
Juose jie rengėsi sukvieti 
k o n f e r enci j as sup a gr i n d i n i a i s 
unijos ir vadovybes asmenims, 
kad aptartu kaip pagerinti 
kasdienius santykius ir ap
svarstytu jn nuomones. Szis 
.pavyzdys tik liudija kaip pla- 
cziai JA.V-SC prigįja naujoji 
darbininkijos; darbdaviu bėn- 
dfavimo nuomone, kuri pasiro’- 
de esanti didžiai naudinga I 
aibiems pusėms.

Amerikos gyvenime darbi
ninkija ne apsibrėžia savo roles 
vien tik darbu ir kas risza su 
jnom. Czia isznyko darbininki
jos kaip vargo ir skurdo kla
ses sanvoką, kai kasdien gėrė
jas ju 'pragyvenimo ingalina 
juos kur kas svarbesniai ir 
reikszmingesnei rolei Ameri
kos gyvenime ir bendruomene- 
je. Darbininkija aktyviai pasi- d., buvo suszauktas Europos

Apie Lietuvos Laisvi 
nima Liecziancziais

Klausimais
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo bendriszkuma kovoje 
raudonuoju siaubu.

Telegrama paskelbė Vokie
čiu SWRF, Berlyno radijas ir 
visa eile Vokiecziu laikrasz
cziu.

Williamsburgo deklaracijos 
metines paminėtos Pabaltijo 
Laisves Komiteto buste New 
Yorke. Dalyvavo visa eile 
Amerikiecziu, pavergtųjų vals
tybių draugu, tarp ju Europos 
Laisves Komiteto vadovybe ir 
visu 10 Vidurio ir Rytu Euro
pos valstybių atstovai. Minėji
mui vadovavo ir ta proga žodi 
tare LLK pirm. V. Sidzikaus
kas. Savo kalboj apie Pabalti
jo valstybes ypacz sziltai atsi
liepė luv. valstybes pa-sekre- 
toris Mr. A. A. Berle, kuris yra 
dalyvavęs Paryžiaus taikos 
konferencijoje 1919 m. Jis pri
mine ten vykusius “didžiųjų” 
pasikalbėjimus del Suomijos ir 
Pabaltijo valstybių ir pareisz- 
ke pasitenkinimą, kad ir szis 
Sovietu pavergtu Vidurio ir 
Rytu Europos tautu atstovu 
pasiraszytos deklaracijos, va
dinamos Williamsburgo dekla
racija, minėjimas vyksta Pa
baltijo Laisves namuose.

Hannoveryje Birželio 27-28

su

Lietuviu Bendruomenių atsto- dina visiems mainieriams biz- 
vu suvažiavimas. Isz musu ni. Thomas Kennedy, mainie- 
veiksniu jame dalyvavo URT riu unijos vice-prezidentas bu 
valdytojas* Dr. P. Karvelis ir vo to vakaro vedėjas. Jis sake 
VLIKo narys J. Jaks-Tyris. kad szitas Sutaikinimo Szta- 
Suvažiavimas iszklause musu bas yra buvęs pavyzdys ki- 
veiksniu ir atskiru krasztu tiems darbininkams fabrikuo- 
bendruomeniu pranešįimu apie se panasziai susivienyti ir sa- 
ju veikla, taip pat priėmė visa vo klausimus taip pat iszriszti. 
eile reikszmingu nutarimu.

ALTOs vykdomasis komite- kai mainieriai buvo sustraika- 
tas Kersteno rezoliucijos reika- ( ve per szimta szeszios deszimts 
lu turėjo visa eile svarbiu pa- ■ penkias dienas 1902 metuose 
sikalbejimu Vaszingtone, taip ir kai Prezidento Theodore 
pat tarėsi su min. P. Žadeikių, Roosevelto paskirta komisija 
Lietuvos Laisves Komitetu, i ta sztaba sutvėrė.
Latviu ir Estu atstovais. ALT- 
os vadovybe pakvietė visa 
Amerikos Lietuviu visuomene, 
organizacijas ir atskirus asme
nis skubiai ir aktyviai insi- 
jungti in veikmeja, kad szi re
zoliucija butu nedelsiant at
stovu ofisu priimta. Palaiko- . 
mas ryszys su laisvinimo veiks
niais ir rūpinamai, kad rezo
liucija butu skubiai perduota 
apspręsti JAV atstovu ofisu 
plenumui.

Pietų Vokietijos radiofono 
Stuttgarte invesdinima Kaise- 
rio ministerijos Užsienio rei
kalu politinis patarėjas Dr. 
Schutz skaitė paskaita: “Va- 
karu-Rytu santykiai ir Vokie
tijos susijungimas”. Apie pu
se veikimu dalyviu sudarė Vo
kiecziu veikėjai, kita puse, in- 
vairiu tautu tremtiniai. Lietu
viams atstovavo IT valdyt. M. 
Gelžinis ir URT valdyt P. Kar
velis.

“PAMIRSZTAS
ŽMOGUS”

Paleistas Isz Kalėjimo

MUSU 
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, iria- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu day la
biau brangsta. Redaktoriai, aU 
sipraszydami aiszkina kad jiė' 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa.- 
braiigins, jeigu kaip nors bus? 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak- 
nja labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
casztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci--• p 
:a galėdavo laukti per koMĮai 
aika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jhms 
dusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytojų, kad -butu 
galima laikraszcziams popie- 
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

1

JOHN L. LEWIS 
ATSILANKĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PITTSBURGH, PA. — 
“Pamirs, tas žmogus” buvo 
paleistas isz kalėjimo kai jis 
parasze laiszka Valdžios Ad
vokatui, James F. Malone.

Jiis tame savo laiszke pa
klausė kas dabar su juo atsi
tiks kai jis yra kaltinamas už 
apmuszima vieno darbininko 
Birželio szeszta diena.

Valdžios advokatas pradėjo 
klausinėti apie to suaresztuoto 
žmogaus byla, bet nieko niekur 
nesurado, ir niekas negali atsi
minti už ka jis buvo in kalėji
mą padėtas. Pasirodė kad poli- 
cijantas kuris ji buvo suaresz- 
taves ir teisėjas kuris buvo ji 
in kalėjimą uždaręs pamirszo 
užraszyti jo prasikaltima.

Ir už tai tas “užmirsztas 
žmogus” John Gorėk buvo pa
leistas. Keli advokatai sako 
kad jis dabar galėtu to miesto 
policija apskusti ir pareikalau
ti kad jam alga butu užmokėta 
už tuos keturis menesius.

“Talmudo Paslaptys’’
ŽYDU TIKYBOS | 

:: PRISAKYMUS :: j 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
r - ■ ■- l

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A. <

^Pirkie U. S. Bonus!

pareikalauti didesniu algų 
1 mainieriams, bet jis nieko ne

sakė, ir nieko nedare. Ir jis 
nieko nesake kas bus ateityje 
kaslink algų. Jis tik pastebė
jo kad negalima pagerinti mai
nieriu būkle ar anglių pramo
ne, sumažinant mainieriams į 
algas. ' I

Lewisas nusiskundė, kad la
bai daug prastos anglies dabar 
pasirodo miestuose. Ta prasta 
angli kasa ir parduoda “Boot- 
legeriai,” mainieriai kurie pa
tys slaptomis kasa angli ir ja 
parduoda. Jis sako kad szito- ir dar tebeszvieczia

— “Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

^Pirkie U. S. Bonus!
i ■ ‘ -c’y- . .
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kis ‘ ‘ Bootlegeriavimas ’ ’ turi 
būti mainieriu unijos pasmerk
tas, nes tokia prasta anglis ga-

tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratai s.

“Saule” gražiausia ir tin-
... K ’• ’ , t

kamiansia dovana nuo Lietu-
vio, Lietuviui. r J.


