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Kristus, Iszduotas, Pamirsztas Ir Pasmerktas DARBININKAMS
PUOKLES BUS

PADIDINTOS

KALINIAI
PASIDAVĖ

SOVIETAI ISZB ARE; POLITIKIERIAI PER'
DARBININKES DAUG PLEPA Į

Automobiliu Darbinin
ku Unijos Rengiasi 

Straikuoti

Paleido Sargus;
Sukilimas Baigtas

LINCOLN, NEB. — Asztuo-

Nemoka Kaip Gyventi Eisenhoweris Sako Jie 
Kliudo Valdžios

Tvarka
Miestuose

NEV/ YORK, N. Y. —
ni kaliniai per szeszios de- Jaunos Rupkes mergaites

Jėzus buvo savo draugo, 
Judosziaus iszduotas Žy
dams; jo apasztalai buvo ji 
apleidę isz baimes; Petras 
buvo jo tris kartus su keiks
mais iszsižadejes, ir dabar

Jėzus stoja priesz valdininką 
ir teisėja Pilotą, kuris savo 
rankas nūs’mazgoja, saky
damas kad jis szito nekalto 
žmogaus kraujo nekaltas.

CLEVELAND, OHIO. — 
Automobiliu darbininku uniju 
vadai rengiami paskelbti strai- 
kas po visa kraszta, reikalau
dami kad fabrikantai užtik
rintu darbininkams metines al
gas, nežiūrint at jie dirbs per 
visa meta ar ne.

| Unija nori sukelti, sudaryti 
dvideszimts penkių milijonu 
doleriu fondą del tu rengiamu 
straiku.

Per ta seimą, kuriame tas 
nepraustaburnis Neely taip bu
vo užsipuoles ant Prez. Eisen- 
howerio, unijos vadai davė in- 
neszima kad visu unijos nariu 
duokles butu pakeltos net tri
gubai, kad butu galima ta dvi
deszimts penkių milijonu dole
riu fondą greitai sudaryti.

Unijos nariai dabar moka 
pustreczio dolerio ant menesio 
in unijos iždą. Unija dabar no
ri tas duokles pakelti net iki 
septynių doleriu ir penkios de- 
szimts centu ant menesio, kol 

.tas dvideszimts penkių milijo
nu doleriu fondas bus sudary
tas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

merginos, atvažiavusios in 
dėsnius miestus isz kaimu

ir 
di- 
ir

szimts penkias valandas vede 
sukilimą priesz kalėjimo sar- a 
gus ir valdy ba. Jie dabar, be farmu> gi eitai iszmoksta kaip 
jokio pasiprieszinimo paleido keikti’ §'erti metYti li
tuos sargus ir patys pasidavė. , n^S'us ant visokiu baubalu ir

Du sargai, po beveik trijų P]^u> nie^ani nevertu žibu- 
dienu nelaisvėje, vėl pamate ;CZ1U- 
dienos szviesa, gavo gerai pa
valgyti. Jie nebuvo nei sumusz- 
ti, ne sužeisti.

Pats valstijos Gubernatorius 
Victor E. Anderson, asmenisz- 
kai buvo pasisznekejes su ketu
riais tais sukilėliais, ir jiems 
staeziai pasakė kas ju Mukia 
kai jie ar pasiduos ar bus nu- i 
malszinti: penkiolkia dienu 
“skylėje”, “duobėje”, ir po 
tam szeszios deszimts dienu 
kiekvienam be jokiu svecziu ir 
net be kitu kaliniu kompani
jos.

Visi asztuoni, smutnai iszejo 
isz kalėjimo apie ketvirta va
landa isz ryto ir pasidavė, ir be 
sargu palydėjimo visi nuėjo in 
kalėjimo virszininko, 
Greenholtz ofisą.

John

EISENHOWERIS
SZMEIŽIAMAS

Isz Amerikos
KETURIU DIDŽIŲJŲ 

KONFERENCIJA

Eisenhoweris 
Nesiskubina

WASHINGTON, D. C. —
Senatorius George dabar pata
ria kad keturiu didžiųjų krasz- 
tu vadai dar syki stengtųsi su
sitarti, sudarytu dar viena 
konferencija.

Prez. Eisenhoweris nesisku
bina. Nors jis sako kad jis ne-

bent pasitarti jeigu ne susitar
ti. •

Komunistu propaganda tuo
jaus pradėjo sakyti kad vien 
tik Amerika dabar prieszinasi 
ir kad Amerika nenori susitar
ti.

Amerikos valdžios sztabas 
sako kad mes sutiksime daly
vauti toje konferencijoje jeigu 
tikrai žinos’me, kad Sovietai 
vėl neisznaudotu tokia konfe
rencija del savo propagandos.

Anglijos Premieras, Chur- 
chillis, savo atvifame laiszke in 
Prancūzijos Premiera, Mendes- 
France, nustato pirma pareika- 
lavima tokiai konferencijai: 
Turi pirmiausia visi sutikti 
kad Vokietijai pavėlinta apsi-

I

Prie Rubežiaus
Neramu
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WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Eisenhoweris sako kad 
per daug politikierių ir kitu 
augsztose valdžios vietose, da
bar per daug plepa apie busi
mąjį kara ir apie Tolimųjų Ry
tu klausima.

Jis szitaip prasitarė, kai

66 METAS

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

2—Jis perspėjo kad mes nega
lime nieko sakyti ar daryti, kas 

Laivyno augsztas karininkas, panaikintu ar susilpnintu Ki- 
Admirolas Robert B. Carney, niecziu Tautiecziu pasitikėjimą 
l aivyno veiklos ant Matsu sa- in mus.
los virszininkas, buvo vieszai 
laikrasztininkams pasakęs, 
kad Kiniecziai Komunistai už
sipuls ant Matsu salos, apie
penkiolikta diena szio menesio ras kad jis butu pirmutinis da- 
ir paskui, už kokio menesio jie žinoti. O jis prisipažinsta kad

Jis sake kad jis abejoja kad 
kas žino ka Kiniecziai Komu
nistai ketina daryti. Jis sako 
kad jeigu kas žinotu, tai jis tik-

darba viename fabrike. Nore-

Taip raszo “Momsomolska- 
ya Pravda” jaunu Komunistu 
laikrasztis. Laikrasztis pataria 
toms merginoms pasinauduoti 
kultūrinėmis progomis, kaip 
teatras, knygynai, mokyklos ir 
panasziai. t

Laikrasztis duoda viena to
ki pavyzdi: Maria Grishchenko
nepatyrusi mergina, atvažiavo jau staeziai pulsis ant Quemoy jis nieko nežino, 
in Krasnodar miestą ir gavo salos. Laikrasztininku staeziai už-

Prez. Eisenhoweris sako kad klaustas, ar jis tikrai gali pasa- 
dama pasirodyti kad ji yra tik- Admirolas Carney nebus už tai kyti kad Komunistai neužsi- 
ra miestiete, ji tuojaus prisi- nubaustas ar
pirko visokiu niekam nevertu Prezidentas laikrasztininkams 
žibueziu. davė žinoti, kad jis nesutinka

Ir to dar nebuvo gana, to-: su to Admirolo pastabomis ar 
liau raszo redaktorius. Ji pas- pranaszystemis.
kui nuėjo pas koki ten felezeri Eisenhoweris, savo žarų, 
paveiksią nusitraukti. Jis turii szias pastabas padare:
savo sztore palszyva automobi-! 1—Nieko gero pasaulio tai- 
liu, kuris iszrodo baisiai puikus kai negali iszeiti isz tokiu ple- 
ir brangus. Tai szita merginai palu ir spėliojimu apie tai ka 
nusitraukė savo paveiksią se- Komunistai daro ar darys apie 
dedama tame palszyvame auto- Formosa salas, nes Komunistai 
mobilyje, kad galėtu savo gi- niekados isz anksto savo tvar-

(Tasa Ant 4 Puslapio) ka neiszduoda.
Jieszko Mažute; Jieszko Ir Automobiliaus

v u ac'u vu ai e bi j čii pavėlinta apbi-
ra prieszingas tokiai konferen-. g-jnkiuotjt pr prez. Eisenhowe- 
cijai, bet tuo p-ežiu sykiu abe- į ris yra panasziai nusistates. 
joja kad kas .gero isz .tokios jęaį szįįas Vokietijos apsigink - 
kcnferencijos iszeitu. lavime klausimas bus iszrisz-

Prancuzijos ir Anglijos va-. tas, tai tada bus gana laiko 
dai nori tokios konferencijos pradėti kalbėti apie tokia ketu- 
ir sako kad jie tikisi kad szita riu 
syki butu galima su Sovietais

EGYPT \
40 MILES

SAUDI-ARABIA

Smitas žemlapis parodo kur 
Egiptiecziai susikirto su Žy
dais ir kur anot Žydu, tie Egip
tiecziai buvo paleidę sprogs-

didžiuju vieszpatyscziu 
konferencija, o nei diena pir
miau.

Butu nelaime jeigu dabar 
Churęhillis pasitrauktu isz val
džios, kaip keli laikraszcziai
Anglijoje pranaszauja. Bet iki tanczias bombas in veseilios 
sziol Churchillis vis užbaigė ta tureli, kur viena moteriszke 
darba, kuri jis buvo pradėjęs, j buvo užmuszta ir devyniolika 
Jeigu jis ežia matys nors kiek 
vilties, ir jeigu sveikata leis, 
tai mes tikime kad jis pasiliks 
kol tokia konferencija invyks.

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

PLATINKIT

kitu buvo sužeista.
Žydai tuojaus pasiuntė savo 

protestus in Tautu Sanjunga 
kur tik tuo laiku Tautu San- 
jungos atstovai svarstė Egip- 
tiecziu nusiskundimą kad Žy
dai ant ju nuolatos puolasi prie 
rubežiaus.

CLEVELAND, OHIO. — 
Senatorius Matthew M. Neely, 
Demokratas isz West Virginia, 
vieszai užsipuolė ant Prez. Ei- 
senhewerio, sakydamas kad 
Eisenhoweris per daug laiko 
praleidžia eidamas in bažny
czia, žvejodamas ir golfą be- 
loszdamas.

Sen. Neely szitaip iszsireisz- 
ke per prakalbas Cleveland 
mieste, kur jis kalbėjo in apie 
Iris tukstanezius automobiliu 
darbininku unijos narius.

Jis audringai kalbėjo ir drą
siai intarinejo Prezidentą. Bet 
taip pat audringai ir greitai at-1 
ėjo jam atsakymas isz Vaszing- 
tono.

Senatorius Barry M. Gold
water, Republikonas isz Arizo
na ir Republikonu partijos sek
retorius, greitai jam atkirto: 
“Net ir kiaule tokiame purve 
nesivoliotu”.

Senatorius George H. Ben
der sako: “Visiems Amerikie- 
cziams tokis nepraustaburnis 
Senatorius sarmata daro.”

Tas Senatorius Neely, per sa-1 
vo prakalbas buvo pasakęs: 
“Eisenhoweris su savo boba 
neprigulejo nei prie jokios baž- j 
nyczios kol jis tapo Amerikos 
Prezidentu. Dabar jis taip die
vobaimingai su savo boba ei
na in bažnyczia kas Nedele, 
kad net ir musu didžiausi ir in- 
takingiausi laikraszcziai ne tik

(Tasa Ant 4 Puslapio)

iszbartas, bet puls ant Matsu salos apie pen
kiolikta szio menesio diena, jis 
trumpai atsake ir pakartuojo 
kad jis nežino ir kad jeigu kiti 
taip sako,* tai jie turi daugiau 
žinių negu jis.

Jis toliau sake, kad virszi- 
niakai Vaszingtone ir vaiske 
turi pilna laisve mislinti, ir 
szneketi kaip jie nori ir kaip 
jiems patinka, bet kai tokios'ži
nios ardo visos valdžios tvarka 
tai tokie virszininkai turi ge
rai apsisvarstyti, pirm negu jie 
iszsizioja.

Vėl staeziai užklaustas: “Ar 
Amerika pasirengus * apginti 
Matsu ir Quemoy salas, jeigu 
Komunistai ant ju užsipultu?” 
Prezidentas stengiesi iszsisuk- 
ti isz atvirto ir teisaus atsaky
mo, sakydamas kad turime pa
laukti ir pažiūrėti kaip tada 
dalykai stoves, kokios us aplin
kybes. Jis aiszkino kad tu salų 
apgynimas pareitu daugiausia 
isz Kiniecziu Tautiecziu 
Formosa salos. Jie turėtu 
miausiai mums paredinti 
jie nori tas salas apginti, 
tada, galimas daigtas kad 
jiems padėtume. Jis teipgi 
greitai pridūrė, kad negalima 
pamirszti musu kitu alijantu, 
kaip Anglija, Prancūzija ir 
Italija. Toki klausima daug 
nusvertu tu krasztu nusprendi
mas.

Kanados valdžia, labai grei
tai davė Vaszingtonui žinoti, 
kad, nors ji nori palaikyti kuo 
draugiszkiausius santykius su 
mumis, bet ji atsisako kisztis in 
ta Formosa salos apgynimo 
klausima, ir mums neprižada 
padėti jeigu tenai karas iszkil- 
tu.

ant 
pir- 
kad 
tai 

mes

buvo kaip tik tokia mergaitu- 
ke. Jis vairavo apyseni, nu- 
blunkusi mėlyna automobiliu. 
Kaip tik tokio automobiliaus 
draiverys neseniai priesz tai 
buvo susektas kai jis kibino ke 
lias lakai jaunas mergaites.

Septynių metu mažutes Bar
bara Gaca lavonėlis buvo su- <r *
rastas stižaliotas ir iszmekin- 
tas, prie geležinkelio, kur keli

■ geležinkelio darbininkai ja už
tiko. Iszrcdo kad ji buvo su- 

! badyta, su kiszeniniu peiliuku,
Szimtai Detroit miesto poli- bet pirmiau ji buvo iszniekinta 

cijantu ir taip žmonių dabar \ Policija sako kad jie turi sue- 
jieszko szitos mergaitukes sep- me viena vyra kuris jau kelis 
tyniu metu Barbara Gaca, ku- sykius buvo suaresztuotas už 
ri, beeidma in mokykla staiga u sipuolima ant jaunu mergai- 
dingo. ežiu. Apaczioje paveikslo Bar-

Vienas gazolino pardavėjos karos tėvas, Frank Gaca, pacz- 
sako kad jis gazo pardavė vie- torius pasiszneka su policijan-j 
nam vyrui, kurio automobilyje tu Tom Ireland.

“Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
iaikraszcziu. Acziu!
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Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis! 

___

Kas Girdėt
Tie, kurie žino,, sako kad So- 

vieut Rusijos buvusio Premie
re Georgi Malenkovo dienos 
suskaitytos.

_______to_______

kad ir jiems algos 'butu pakel
tos.

Bet Amerikoje mainierys 
gauna penkis sykius daugiau 
negu mainierys Vokietijoje.

_________________

Amerikietis mainierys daug 
daugiau augliu per diena isz- 
kasa negu Vokietys. Ir tai ne 
kad Amerikietis sunkiau ar ii- 
giau dirba, ar kad jis moka ge
riau dirbti, bet. kad musu kom
panijos daugiau pinigu turi ir 
gali daug geresnes maiszinas 
insitaisyti.

>to_

Eina gandai kad už keliu 
sanvaicziu jau girdesime daug 
apie automobiliu darbininku 
rengiamas streikas. 'Spėjama 
kad Fordo darbininkai bus pir
mutiniai sustreikuoti.

In Arequipa, Peru, szimto 
deszimts metu amžiaus Satur
nino Garcia, buvo asztuonios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Jose Ibarra taip sumusz- 
tas, kad jis buvo netekes są
mones. Kai jis atsipeikėjo ,poli- 
cijantams paaiszkino kas ir 
kaip ten atsitiko: Jis pasakė 
kad jiedu susiginczino ir pas
kui susipesze, besikalbėdami 
aipie praeiti, ir jo. draugas ant 
jo taip supyko už tai kad jis 
daug daugiau dalyku daug ge
riau atsiminė negu jis.

___ _to_______

automobiliaus draiverys, Mikei 
Gabriel buvo policijanto su- j 
ares'ztuotas už koki ten ,maža Į 
prasikaltima. Bauda buvo du . 
doleriai. Jis nesutiko, pasiulino 
viena doleri. Policijos virszi- 
ninkas jam davė pasirinkt,!; už
simokėti du doleriu, ar penkias 
dienas iii kalėjimą tupėti. Mike 
Gabriel, supykęs pasakė kad 
jis velei kalėjime tupės, bet 
nieko dabar nemokės. Bet po 
keturiu valandų kalejmiė jis 
sutiko pilnai užsimokėti.

_________________y-J '■_________________

St. Paul miesto tarybos vir
szininkai, pirmiausia iszmete 
byla, ir vėliau priėmė ta byla, 
pavėlindami sz t orams ir saliu- 
nams pardavinėti Vodka. Vie
nas isz tu valdininku, Repre
sentative F. Gordon Wright vi
sus perspėjo, kad tai Komunis
tams puiki propaganda. Jis sa-

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu į 
8 col. ilgio, 5% col. pločzio { 
Iszaiszkma sapna ir kas j 
ateiteje stosis. Su priedu į 
planatu ir visokiu burtu, j 
Knyga in minksztos po- j 
pieros virszeliuose. :: i: j 

Pinigai reikia siusti su !
užsakymu: !

Tiktai,... $1.00
Saule Publishing Co., 

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

ant kelmu ir akmenų, kabino- 
josi ant staeziu griovų, tai vo
lei n u szi u ožiu ėjo, o ausyse kaip

su ir nuolatos krioki.

mes negalime n 
Vodkos apsieiti.

hi Franklin, Vermont, pen- 
kiosdeszimts metu amžiaus tru
ko drai very s, Alfred Bean bu
vo Railway Express kompani-

Ne Atimink Vieszpatie
Ant Nusidėjimu Musu

Taje nakti daugumas'kaime 
Pipinsu perbuvo ne be 'baimes.

plotais, iszlpradžioš la

oro.
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

pus! ne

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Isz visu tu Yaltos konferen
cijos raisztu, bent szitiek pa- 
aiszkejo: Stalinas žinojo ko jis 
norėjo, ir viską gavo ka tik 
reikalavo; ’Churchillis nepasi
tikėjo ant Stalino, ir vis sten
giesi ji sulaikyti; Roosevelt as 
vis stojo už Stalina, vis sten
giesi asmeniszkai su Stalinu 
pasikalbėti, pasitarti ir prižiū
rėjo kad Stalinais viską gavo, 
ka tik jis reikalavo.

_______to______

Anglijos (žmonėms baisiai 
nepatiko kad. jie isz. tu, rasztu 
dažinojo, kad norėjo Hong 
Kong miestą pavesti Kinie- 
cziams. Hong Kong miestas ir 
tas uostas baisiai reikalingas 
Anglijai.

Philadclphijoje, vagis, John 
Queenan, insilaulže in Beatty 
Lumber kompanijos ofisus. Vi
są pusvalandi jis daužė ir tuzi- 
kojo pinigine sziepa, ir ne'bega- 
lejo atidaryti. Paskui, po daug 
vargo ir prakaito, jis ant tos 
sziepos rado trumpa raszteli: 
“sziepos durys neužrakintos.” 
Atsidaręs ta sziepa jis nei ska
tiko nerado. Jis inpykes ir nu
sivedęs buvo kad jis patelefo
navo policija: “Atvažiuokite 
mane pasiimti, asz nei vogt ne
moku ! ’ ’

jam buvo surengta, iszkilminga 
vakariene, už tai kad jis per 
dvideszimts metu taip pavyz
dingai dirbo ir taip san'žiningai 
savo t roką vairavo. Jam buvo 
suteikta net ir “National Safe
ty Council Award. J is per ta jo 
pagerbimui iszkelta vakariene, 
pakilo ir iszejo. Jis nuėjo sker
sai ulyczia in eismo ofisus, kur 
jis buvo suaresztuotas už tai 
kad jis dvideszimts dienu 
priesz tai vairavo savo automo
biliu kai jis buvo pasigėręs.

nepaisydamas- ant. didinantes' 
viešnios ir sniego, ka pradėjo 
pustyt nuo kalnu žemyn.

Juk jau arti, tiktai da 
vienas užsisukimas.

Ant kart szno, 'bėgantis apie 
žingsnj 'pirmiau, sucipo paraa-

ju. Czia volei tuojaus užipakai- 
lyje jo sudejavo vejas, nes teip 
sudejavo navatnai, krioken-

vėlai rakti vejas staigai persi
maino ant vėtros, pradėjo 
dumt baisiai, jog net grinezibs 
braszkejo, o kūlelei nuo stogu 
kaip skiedreles lekiojo.. Per ka
minus ugni net in. viduri aslos 
isžmetihejo. Tai velei apsimal- 
szinejo ant valandos, rodos kad 
silsėjusi. Czia volei didinosi 
viesulą nuo szalies kalno ir 
griovų su baisum krokinu ir

perverancziu ir staugimas szmiies

ach, neužmir- 
Stovejo akyse 
rumbe raudona,

aipome ji didele

Prancūzijos vyriausias Ko
munistai, Maurice Thorez, 
Prancūzu Komunistu partijos 
bendras sekretorius gyvena in 
palociu, kuris kasztaivo dau
giau kaip septynios deszimts 
penkis tuk stan ežius doleriu. Jo 
Susiedas yra Aga Khan, vienas 
isz bagocziaiusiu žmonių ant 
szio svieto. Komunistai ima 
murmėti ir prikaiszioti, kad 
vienas isz jn draugu Komunis
tu taip poniszkai gyvena. 

J

In Elyria, Ohio, ka’i Ponia 
Alice Bew buvo patelefonavus 
policija, 'praszydama. kad ipoli- 
cijantai atvažiuotu ir jos vyra 
Jurgi suaresztuotu už girtuok
liavimu, du policijautai greitai 
pribuvo; iszklause abieju skun
dus ,ir suaresztavo žmona, o 
vyra paliko namie.

Szimtas doleriu, indetas in 
eroplano gaminimo bizni, 1949 
metuose,. sziandien vertas sze- 
szis szimtus dvylika doleriu., 

_____

Žmones vis daugiau ir dau
giau visko perkasi ant iszmo- 
kcsczio. Nauji automobiliai ir 
nauji namai sudaro didžiau
sias paskolas.

Taji dejavimą, 
szo! Ir d a ka! 
baltas kaklas, 
papurpuis.

Ir ant kart 
baime!

— Sugryžk! Rodos kas jam 
sznal/ždejo, sugryžk!

Ir apsisuko, leidosi kaip pa
siutęs, nes ne tuom keliu, ku- 
riuom atėjo. Baime aipome visa. 
Po valandai pažino savo klaida 
velei pašuko kitu taku, nes ne 
tuom kaip reikėjo. Ir jau gal
voje jam suvis susimaisze, ne
žinojo kur raudasi, girdėjo tik
tai ausyse ta baisu miofatine

volei tolinosi ir balsas mažinė
si.

Apie gaidžius nutilo viesulą' 
ant ilgiau ir buvo toli girdėtas 
staugimas sznnies, nes ’tolinus 
pasikels keliose vietose dauge
lis staugencziu balsu ir tai no 
szuniszku'halsu. In kiek laiko 
balsai aptyko ir velei pasikėlė 
vėtra, trauke langinycziomis, 
nes jau staugimo nebuvo gir
dot.

Žmonis jau ant tikro pradėjo

Anglijoje, beveik visi darbi
ninkai szi pavasari gavo pakel
ti algas. Mat ir niainieriams al
gos buvo. padidintos. '

Memphis mieste, Episkopaln 
Bažnyczios virszininkai ilgai 
tariesi ir galutinai sutiko už
mokėti Kuniguižio Erie S. 
Greenwood žmonos keliones 
kasztus in Hawaii, kur jos vy
ras važiavo in seimą. Tie Baž
nyczios virszininkai pasiaiszki- 
no kad: “Netinkama ir nedera, 
ženotam žmogui vienam po 
svetimus krasztus trankytis.” 

to *

Nors dabar randasi pusket
virto milijono 'žmonių be darbo 
bet tikimasi kad szi rudeni bus 
tik apie du inili jonai be darbo.

ir nieko ne 
viena ir ta

teip baisu riksmą . su gvoltu 
riksmą, jog kaimo visi žmonis 
ipaszoku ant lygiu kojų, kalin
dami su dantimi isz baimes, 
žegnuodamiesi mirtinoje bai
mėje. Riksmas ant kart nutilo,

mai iukstanezio žvėrių

viri usiom

^Pirkie U. S. Bonus! ^Pirkie U. S. Bonus!
ve oras, tiktai istovejo kupetos 
suneszto sniego. Keli žmonis

i ;is apžiuretie ir tuojaus prie

czebata

In. Olean miesteli, New York,

Vokietijoje mainieriai uždir
ba daugiau negu, kurie kiti dar
bininkai. Jie dabar mato kad 
plieno darbininkai juos pralen
kė, už tai jie dabar reikalaus

Pypkes Durnai

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... >

Viesz. Jėzaus ir ;•
Motinos Szvencz. >

SVEIKINAME

VISUS

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

. . SU . .

SZV. VELYKOMIS!

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

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

' CŪb PROVE HE WAS THE MOST POWERFUL MONARCH OF HISTORY ROMAN EMPEROR 
VITELLIU5 IN 66.B.C., BRIBED THE CHIEF PRIEST OE GAUL ("WHO DETERMINED THE BEGIN
NING AND ENP OF THE SEASONS) TO EXTEND THE SPRING OF THE YE AR SY ONE MINUTE.1 
THIS LITTLE STUNT COST VITELLIU5 A QUARTER OF A BILLION POLLAKS.'

SKAITYKIT

skudurus, viena.
szmotu kojos viduryje, ženklus 
krauju ir vilku kudlu szmotus. 
Ant drabužiu pažino palaikus 
bagocziaus, Pavasaryje loja 
vietoje kokia dievota ranka pa
state kryžių su paraszu: “'Ne 
atmink Vieszpatie ant. nusidė
jimu musu!”

— GALAS —

^Pirkie U. S. Bonus!

SI(5N UP IN THE PAYROLL 
SAVINGS PLAN “WHERE Y(?U 
WORK- INVEST AS LITTLE AS 
*5.75“ PER WEEK IN Z/.fS. 

k SAVINGS IN į
\ FIVE YEARS YOU'LL HAVE/
\ OVER *1,000 IN , / 

X€ASH*VALUEJX

FINE TIME
ĮĮSatming without permission from 
A DOCTOR WAS STRICTLY FORBIPPEN 
IN PRE-REVOLUTIONARY BOSTON/

AGAINST SAVING MONEY. AND IF YOU SAVE YOUR MONEY BY INVESTING IN
BETTER-THAN-EVER U.S.SAVIMCS BONCE YOU'RE POING YOURSELF AND XAJR COUNTRY 
A GREAT BIG SERVICEYOU'RE BUYING SECURITY FOfi YOUR FAMILY AND FOR YOUR

OV.'N FlįTURfš/

“SAULE” - PLATINKIT

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
>zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su 'paveikslais. 171 
lideliu puslapiu, 35c.

No. 111—feziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- 
'ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pašakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c. J

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

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 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- 
qo. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo * vieta; 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No J 33—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.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
lerukausko, Osieczna. 40 pus 
lapių, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 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 Naktį, 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin, 35c.

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, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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 Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c, 

180%—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No»194—Trumpas KatalL 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

No.198—įGromata 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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas:

KkP Užsisakant knygas isa 
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.

ĮjkvF’ Neparnirszkite 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.. - Ų. S. A
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Ne Atmink Vieszpatie 
Ant Nusidėjimu Musu

— Kokis kraujas? K a. tu 
ežia zauniji?

— Tai ve, lig tu apie tai. 
nežinai ir ne girdėjai?

— Dievaži kuimnti nieko 
nežinau!

— Tai mat, asz to ne ma- 
cziąu, nes teip žmonis szneka. 
Kai]) tai buvo tas lenkmetis, 
tai netoli nuo mus buvo batali
ja. Lauku buvo mažiau, nega
lėjo dalaiktytie pleeziaus. Teip 
biskuti ju pamuszi, biskutis pa
liego, o vienas paszautas in ko
ja, dasivilko in muisu kaima ir 
pasislėpė pas ji. O badai turėjo 
prie saves nemažai pinigu, ba
dai visa kasa. Lenku. Tai tasai 
Judoszius nužiūrėjo tuosius. pi
nigus, ba turėjo daugybe popie
riniu pinigu ulžsiutu kokiam 
krepszinkyje ir ant krutinės 
nesziojo. Žinoma su pažeistu 
ne daug triūso, suriszo su vir
ve, pinigus atome, o ta. nabaga 
atidavė Maskolams. Tuojaus 
ant vietos užmusze ta nebaga 
su nagaikom. O kaip kiti nu- 
szneka, tai jis pats savo rauko
mi nužudė, o paskui kuna nu
vilko in giro ir paslėpė. Nuo to 
tai tas latras pralobo.

— O rakai is!
— U-gi Dievas gana kan

trus o ir toj szventa žeme, jog 
toki latra neszioja.

— Tai, visuczer lig laikui, 
asz jums sakau, paminėsite 
mano ‘žodi!

Tuom laik, apie kuri buvo 
kalba skubino namon in savo 
grincziai. Ne viena karta ne ap
sidairė, nes numanė jog apie ji 
kalbėjo, ba visi akimis ji iszto- 
lo bade kaip rodos domis. Ne 
nuo sziandien jo žmonis neken
tė, papratęs buvo prie to ba ne 
vienas ir akmeniu in ji paleido 
stovėdamas kur užkaborije, o 
kaip praeitinėje pro žmonis tai 
susikuprida.vo kai]) karve.

Apsidairė iii užpakali net tik 
da, kada, jau buvo užvartų ant 
savo kiemelo ir baisiai užkei
kė: «

— O kad jus perkūnas itž- 
musztu, szuns vaikai, sunurae- 
jo kumszezes sugniaužęs. Kad 
jus nogla smertis visus isz- 
smaugtu!

Pastovėjo valandėlė su ži- 
bantem akimi, rodos kad visus 
norėjo .pervert, ii’ apeziupinejas 
kiszeni, ar turi pinigus už par
duota panszeli, i nėjo in grin- 
czia.

Grinczioje buvo jo visa szei- 
myna, pati ir vienatinis suims, 
kurie du sėdėjo prie pecziaus 
ant suolelio sznekucziavo 
priesz valanda, nes kada inejo 
nutilo, rodos kad kas burnas 
užkiszo.

'Senis Jirstelejo ant judvie
jų nužiūrėjo ir nieko nekalbė
damas sedo.szale stalo, paszau- 
ke:

— Duokie valgyt! Ne ma
tai jog laukiu?

Pati pastate priesz ji bluda 
su bulvėm. Pradėjo godžiai ryt, 
užmesdamas aki laikas nuo lai
ko ant sūnaus, kuris sėdėjo 
prie pecziaus ant suolelio, už- 
kiszias rankas in užpakali szil- 
desi ir 'žiurėjo abejojentej in 
Įauga.

— Ar buvai pas Jonkeli? 
Paklausė ant galo, ar ateis ryto 
paimtie versziuka?

— Ne, atsake ne nuleisda
mas akiu nuo lango, nebuvau.

— Del ko nebuvai, ar asz 
tau nesakiau? >

jgUVO jau vėlybas ruduo, Į 
apie puseje Adventu. Da 

sniego nebuvo, nes szaltis kas
dien didinosi, purvyno 'buvo 
invales ir dabar tas suszalo ant 
keliu, rodos kaip szukes stiro- 
.i°-

Lipencuose buvo jomarkas. 
Trauke 'žmonis isz visu szaliu, 
kožnas novos su szokiu, tokiu 
reikalu. Vieni turėjo parduot 
szi, tai; kiti nusidavinejo kad 
k a nusipirkt, o buvo ir tokiu, 
ka liktai norėjo pamatytie- jo- 
marko ir su savo pažinstamais 
iszsigert koki kriuželi alaus, O 7
protingesni, neturėdami jokio 
reikalo, sėdėjo namie.jv prie, 
szilto pecziaus.

Apie vakaru, kada ant lauko 
sudundėjo vežimai grylžtancziu 
isz miesto, žmonis pradėjo isz- 
citineti laukan pas vartus ir 
'žicipsotis ant 'parva'žuojancziu 
isz jomarko, kad, dasižinoti 
apie turgus jievu, pažiūrėti ant 
nupirktu arkliu arba karvukes. 
Ypatingai gyventojai vieno 
kaimelio kuopinosi kožnas prie 
savo vartų ir .užkabinėjo savo 
baiminus sugry'žtanczius isz jo
marko.

Vieni kalbėjo:
— Jau vaikine szimet ne 

tokis jomarkas, kaip tai praei
ta meta, szituom laik buvo, jau 
ne greitai tokis bus, atsiliepe 
antras.

— Bet vyrucziai ir kėlės ki
tokia buvo negu sziandien. Pa
menu, kaip mudu su senu Pem
pe važiavome rogėmis, net ve
jas pro ausis szvilpi.

— Bet ir sziandien žmonių 
ne mažai ėjo.

— Tai, kodėl ne eis, jeigu 
turi eitie. Bet vaikine priesz 
pernikszti jomarka, tai da toli 
szauke. Tai rots buvo jomar
kas.

— Žiūrėkit, žiūrėkit,, koki 
szirmuka sau insitaisi! Tarė 
kokis ten. Tai viii kine tiktu 
prie jusu!

— Puikus arki is, ne yra ka 
sakyt. Asz misi in u reikėjo 
iszimteli padėt.

— Kad uodega kaip peles!
— Ka tu paisai ant uode

gos! Žiūrėk ant pirsztu, ant ko
jų, O' ne apt uodegos.

— Na vis ir ant uodegos.
— Ana, ana! Paszauke keli 

balsai bagoezius stūmėsi" per 
gruodus. Matomai pardavė 
meiteluka!

— Na 'žinoma jog pardavė, 
ba be meiteluko pareina, ir gal 
gerus pinigus paėmė.

— Tokis vis turi giluka; 
kad jis pasikartu su savo bago- 
tsta!

— Pareis galas ir ant jo, 
parais! Ne pavydekite jam to
kiu turtu.

— Kaip jis galėjo teip nu- 
lobt? Paklauso isz jaunesniu. 
Asz mistinu sau apie tai visaip 
ir negalų jokiu budu iszmislyt. 
Ba jau. ir isz tuju dvieju lisai- 
eziu!

— Ka jam ženklina tos dvi- 
lisaites! Jisai butu seniai pa
stipęs nuo bado, jeigu ne tas 
nekaltas kraujas!
—----- .. .. . ........................-—--J,’1 . -į

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

— Asz ne szuo, idant per 
toki szalti basas vaikszcziotau. 
Pirk man pirmiause czebatus, 
tai eisiu.

BALTRUVIENĖS IR
TARADAIKOS

VELINIMAI ANT 
VELYKŲ!

Per szita szvente prisikėlimo 
Vieszpaties Kristaus isz 

mirusiu, 
Kad ir musu szirdys 

Prisikelia isz neapykantos — — — ■ - X v
del savo artimu, 

Kad užžydi didesne meile 
tarp mus, 

Ir sutikimas tarp Lietuviu.
Kad Dievas praszalina 

pavoju sviete, 
Kuris sziandien yra apimtas 

godulysta, 
Neapykanta ir užvydejimu 
Ir nereikalingu praliejimu 

kraujo musu artimo.
Taigi, visiems Lietuviams, 
Ne tik czionais Amerike, 
Bet ir Kanadoje ir musu 

brangioje Lietuvoje, 
Siuncziame musu 

Szirdingiausius velinimus 
Su taja linksma szvente, 

Ir kad Dievas visus užlaikytu 
sveikus, 

Ir kad galėtu sulaukti 
linksmai kitu Velykų!

su, uždirbk sau, tai. turėsi.
— Uždirbk! Dirstelėjo ant 

jo vaikinas supykęs ir su dide
le neapykanta. Man ne atsitai- 
ko tokiai greiti uždarbai kai]) 
jums.

Senis tuojaus ant kart paszo- 
ko nuo suolo, akis kaip žarijos 
užsidegė.

— Ka? Paszauke dreban- 
cziu balsu, kokiai uždarbiai ?

— Žmonis žino kokiai!
— Otų szuni!
Matėsi ant vaikino ir pagrie

bė už plauku. Pradėjo teriotis 
p o, g r i n c z i a, kri o k d am i ka i p 
laukiniai žveriai, o abudu keik
dami ka nuobaisiause.

Senoji stengėsi perskirt juo
du, nes apiake pora ypu, atsi
traukė kaip apsvaigus, laužda
ma rankomis ir rėkdama, grau
džiai. Ant galo suims spyrė 
druicziai tėvui in pilvą, atstume 
nuo saves ir indukusi tęva [ta
li kės iszbego isz grinezios.

Senis puolė sunkiai, ant suolo 
grandydamas in save kvapa, 
dairydamasis kaip girtas ap
linkui.

— Palauk tu szungalvi! 
Szauke sukandės dantis ir su 
kumszezia grasindamas, pa
lauk tu, palauk!

— Del Dievo szvento! Pa
szauke tuom laik senoji razbai- 
ninkas, locna kūdiki nori už- 
muszt razbaininkas!

— Tylėk tu ragana! Pa
szauke ant paezios, ba asz tave 
tuojaus ant amžio apma Isz i il
siu!

— Ne, ne tylėsiu, netylėsiu! 
U'žmuszk mane nes kūdikiui ne 
dtiosiu skriaudos darytie, ba 
tai jis yra teip mano kaip ir ta
vo. Turi turėti szirdi del jo, ba 
tai ne surastinukas, tiktai tavo 
sūnūs, kuris ir teip viską po ta
vo galvai aplaikys.

— Nesulaukimas jo, idant 
turėtu ka po manim. Tegul pa
stimpa kaip szuo.

— Žmogau, susivaidyk, ne ' 
darykie teip, idant tavo locnas 
kūdikis geistu tavo smorties.

— Nesulaukimas jo! Kol 
dSZ gy vas nieko nuo manės .ne
turės, o ir po mano smertai 
teilpos-gi nieko. Tegul pastim
pa, pastipkite abudu, o nuo 
manes nieko negausite, nei 
kiek, pirszta apvynot!

Pasikėlė greitai ir atidaręs 
duris nuo kamaros iszejo, ne
trukus su puczka rankoja.

— Jau velei eini, veluk vel
niui patarnausi negu kūdiki 
apausi.

— O tu ka'žinai, in kur asz 
eisu ir ka darysiu, ka?

— Jau asz. žinau. Visados 
eini, kaip koki graszi ingiji, del 
velnio renki!

— Geriaus butu del tavęs, 
idant nieko nežaunytum, ar 
girdi, tu! Kol tau gyvastis ma
loni!

Trenk e su durimis ir iszejo 
Ant kiemo paszauke pas save 
szuni, kuris tik vienas del jo 
tarnavo isztikimei ir netrukus 

. isznyko tamsume.
Ne poilgani po jo iszejimui, 

sugryžo in grinezia suims.
— Ka, ar jau jo nėra? Pa

klausė.
Vaikinas su kumszezia pa

grūmojo in duris, kalbėdamas:
— Palauk, senas szunie, jau 

asz tave kadai norint iszsznipi- 
n e si u!

Apie keli sziintai žingsniu 
nuo kaimo, buvo pusetines kal
nas ir tai užiminėjo dideli plo
ta. žemes, su gilomi daulbomi, 
medžias ir visokais krūmais 
apaugusiomi, traukėsi apie 
niyle ilgio ir ploczio. Taje vie
ta vadino vilku daubos.

Pilotas Rado Kristų Nekalta, Bet Neiszdryso 
Taip Gaujai Pasakyti

Pilotas, bijodamas nuteis
ti nekalta Kristų, bet dar la
biau bijodamas inirszusios 
gaujos ir norėdamas pasilai
kyti savo augszta vieta, nu
sileido miniai ir tai gaujai 
nekalta Kristų pavede kai 
visi piktai eme szaukti “Nu

Apie taisės vilku daubas ne 
labai žmonis gerai kalbėjo. Ki
tados buvo tai geriause slapty
be razbaininku ir vilku. Su lai
ku vilkus isznaikino tiktai 
kai]) kada pu]kelis juju, pra
bėgdavo isz vienos girios in ki
ta, kur ant poros dienos susi
laikydavo; razbaininkai teipos- 
gi persineszdino in kitas sza- 
les jieszkodami t netingesniu 
apylinkių, nes atmintis vis 
tarp žmonis pasiliko ir nebuvo 
tokio žmogaus kaime, idant 
nakties laike drystu katras vie
nas leistųsi nakties laike in 
daubas taU]) kalnu ir griovų. 
Apart tuju baidyklu pramany
tu tarp 'žmonių, buvo da ir ki
tokį pavojingi daigtai. Ijabai. 
staezios griovos apaugę lauki
nėm rietenom ir aipvinais, jog 
tarp tuju griovų vieszpatavo 
amžina naktis, o ant dugno bu
vo visokie kelmai ir atlaužos 
nuo kietu uolu ir da bego apa- 
czioje sriove su mauruotu van-
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kryžiuok Ji! Nukryžiuok 
Ji!’’ Prikalti prie kryžiaus 
prasikaltėlius buvo visai pa
prastas paprotys tais lai
kais. Taip ir Kristus, kaipo 
prasikaltėlis latras, buvo 
prie kryžiaus prikaltas.

o □ □

deniu, kuriame gimžejo viso
kios kirmėlės in kamuotus susi
vynioja.

Tiktai vienas bagoezius ne
paisė jo ant nieko ir ne viena 
karta praleidinejo naktį tarp 
tuju giliu daubu ir griovų. Ka 
ten dare, apie tai niekam neži
noma, ba po teisybei, apart pa
ežius ir sūnaus, niekos apie jo 
gūžinejima lenais nežinojo.

Ir dabartės, turėdamas su sa
vim tiktai isztikima szuni už 
dranga, su puczka ant peties, 
del saves liktai žinomais takais 
insilcidinejo kas kartas gilyn 
in t an kum ima. daubu. Vienok 
sziandien pirmu kartu pradėjo 
persimineti baime. Nebuvo tai 
da baime, tiktai kokia, navatna 
j’ansla apėmė jo szirdi. Kas tai 
buvo tokio? Ar gal tasai stau- 
gentis gailiai vejas daubose, 
'budino jo duszioje kokia, seno
vės užmigusi baisa ?

Ėjo, nes kaip ne savas, ėjo ir 
svarstesi, gal geriaus butu su- 
gryžt. Naktis juoda, viesulą 
ties galva! Nes ne! Tojoje va
landoje stojo jam akyse sūnūs, 
tasai suirus, ka tikoja ant jojo 
turto. Tas ji drutino ir gunde.

— Ne bus nieko! O ne! Mis- 
lino sau.

Ir ėjo volei priesz save toliu,
(Tasa Ant 2 Puslapio)
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GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

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

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

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “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 
Fpnda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie- 
fos 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!

Price $2.50 s“**
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A:
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Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis! 

wvwwwwwwwww'

Žinios Vietines
Seredoj pripuola Szv. 

Celestino, o Tantiszka Vardi
ne: Duduto. Ir ta diena: 1372 
m., Lietuviai sudegino Gudu 
pili Perejaslavi; 1917 m., karas 
paskelbtas su Vokietija; 1919 
m., Admirolas Peary ipa,sieke 
sziaurini pašauto aszigali.

Ketverge pripuola, Szv. 
Elpifanijo, o Tantiszka Vardi
ne Zuzule. Taipgi Didž. Ket- 
vergais. Ir ta. diena Menulio at
maina.: Jaunutis. Taipgi ta die
na 1904 m., Lietuviai per ketu
rios deszimts metu kovos su 
Rusu valdžia atgavo spauda.

/ lįjp Petnyczioj pripuola Di
džioji Pctnyczia, taipgi Szv. 
Dionizo, o Tantiszka Vardine: 
Staugirdo.

t Didžioji Petnycziai yra 
Valdiszka szvente, isz tos prie
žasties visos Lankos bus užda
rytos.

Didžioji Subata, Gavė
nia pasibaigs 12-ta. valanda.

Linksmu Velykų vi
siems gyventojams, Lai Dievas 
užlaiko prie sveikatos ir gyvas
ties.

Publikines mokyklos už
sidarys del Velykinu Szvencziu 
Seredoj, Balandžio 6-ta. diena, 
4-ta valanda po pietų, o moks
las prasidės Utarninke Balan
džio 12-ta diena.

Rusnaku Velykos (mies
te) taipgi pripuola Nedelioj 
Balandžio 10-ta diena.

Girardville, Pa. —
Misijos prasidėjo Nedėliojo in 
Szv. Vincento baižnyežioje, ir 
tesis per visa sanvaite.

Shenandoah, Pa.—
Gerai žinomas miesto gyven
tojais Jonas Žema lis, nuo 432 
W. Washington uly., numirė 
pareita Ketvergą, ipolpiet savo 
namuose. Velionis uošveikavo 
ilga laika. Gimė Brooklyn, N. 
Y., atvyko in Shenadoryje dau
gelis metu atgal, kuris užsidė
jo valgomu daigtu 'krautuve, 
po tam. pardavė savo bizni. Ve
lionis buvo angliakasiu, ir pas
kutini karta dirbo in Kohinoor 
kasyklose, o iszjpriežasties blo
go sveikatos prasiszalino nuo 
darbo. Paliko paczia Paulina; 
keturios dukterys: Al verda 
Kae, namie; Eleanora, pati 
Franz Ibisch isz Saratoga, Ca
lif., Ona, pati Peter Koreis, isz 
Bristol, Conn., Mare, pati Dr. 
Wm. Padgett, Burley', Idaho. 
Du supu: Joną, namie ir Kazi
miera/ Berkeley, Calif., taipgi 
keturis anūkus; dvi seserys: 
Mare Czemeskiene ir panele 
Margareta Žemaliute, mieste ir 
'broli Juozą, Pittsburgh, Pa. 
Laidos Utarninko ryta su apie- 
gomis in Szv. Jurgio 'ba'žny- 
czioje 9 vai., ir palaidos in pa
rapijos kapinėse. Graborius L. 
Czaikauskas laidos.

Frackville, Pa.—
Didžiosios 'sanvaites pa

maldos in Apreiszk.i'ino Paneles 
Marijos ‘bažnyczioje Seredoj— 
Balandžio 6-ta diena, Szv. Mi- 
szios 5 valandai po piet. Didž. 
Ketverge—Szv. Miszios ir Pro
cesija 8 vai., ryte. Didž. Pet- 
n vežioję—Szv. Miszios 8 vai., 
ryte., Stacijos 7 vai., vakare. 
D i d ž. Su ha t oje*—Sz ven t in im as 
vandens, ir t. t., ir Szv. Miszios 
8 vai., ryte. Velykos, Nedelioj 
Prisikėlimo, Procesija ir Szv. 
Miszios 6 vai., ryte. Vaikams 
Szv. Miszios 8 valanda ryte, 
Szv. Miszios 10 ir 11:30 valan
da ryte. —-Kun. S. J. Nerimtas.

Tamaqua, Pa.—
SS. Petro ir Povilo parapi

jos Didžiosios sanvaites tvar
ka : Seredoj—4-ta valanda po 
pietų Stacijos ir Iszpaižintis. 
Didžiame Ketverge—Szv. Ko
munija ir Procesija 8 vai., ry
te. Petnyczioj—Szv Miszios 8 
vai., ryte. Szv. Valandos*— 12 
iki 3 valandai po pietų. Staci
jos 7 vaL, vakare. Didžioje Sn- 
bat oje—Szven ti n imas ug n i es, 
vandens 7 vai., ryte; Szv. Mi
szios 8 vai., ryte. Lszpažintis: 3 
iki 5 Ajai., po pietų ir 6 iki 8 vai. 
vakare. Velykos, Nedalioje—. 
Szv. Miszios 6 vai., ryte. Kitos 
Szv. Miszios 8 ir 10:30 vai., ry
te. Misziparu nebus. —Kun. C. 
A. Balutis ir Kun. J. J .Bagdo
nas.

St. Clair, Pa.—
Szven t o Kazimiero para

pijos Didžiosios sanvaites pa
maldos tvarka: Seredoj— Ba
landžio 6 diena, Szv. Miszios 
7:30 vai., vakare. Didž. Ket
verge— Szv. Miszios 8 vai., ry
te: Stacijos 7:30 vai., vakare. 
Didž. Pctnyczioje— Szv. Misz
ios 8 vaL, ryte; Stacijos 7:30 
vai., vakaro. Didž. Suibatoje— 
Szventinimas vandens, ir t. t.,7 
vai., ryte; Szv. Miszios 8 vai, 
ryti*. lszpažintis, 4 iki 6 ir 7 
iki 9 vai., vakare. Velykos— 
Prisikėlimas, Procesija ir Szv. 
Miszios 6 vai., ryte. Vaikams, 
Szv. Miszios 8 vai., ryte; Szv. 
Miszios 9 ir 10:30 vai., ryte. 
Tėvas Klebauskas, M.I.C. sa
kys Pamokslus. —Kuni. P. P. 
Laumakis.

McAdoo, Pa.—
Szv. Kazimiero Koplyczios 

Didžiosios sanvaites pamaldų 
tvarka: Didžiame Ketverge— 
Szv. Miszios ir Procesija 8 vai. 
ryte. Didžioje Petnyczioje— 
Szv. Miszios ir Procesija 8 vaL 
ryte. Stacijos ir Pamokslas 
4 vai., popietti. Didžioje Suba- 
toje—Szv. Miszios 8:30 vai. ry
te, o pirma valanda po pietų, 
bob i n ežioje. bus szventinimas 
Velykų valgiu. Velykos—Szv. 
Miszios 9 vai., ryte. —Kun. C. 
A. Balutis ir Kun. J. J. Bagdo
nas.

DuBois, Pa. —
Ponia J ieva Rakausk iene, 69 
metu amžiaus, nuo 15 South 
Avenue, pasimirė pareita Pet
nyczia. Velione sirgo trumpa 
laika." Gimė Shenandoah, Pa. 
Paliko dideliame nuliudime sa
vo vyra Joną; septynis sūnūs, 
tarpe ju yra Kunigas Kazimie
ras Rakauskas, klebonas Saklž. 
Jėzaus Szirdies parapijos in 
New Philadelphia, Pa., taipgi 
dvi dukterys. Laidotuves invy- 
ko Pan odelio ryta, su apiegomis 
in Szv. Juozapo ■bažnyczioje ir 
palaidota in parapijos kapinė
se.

Szitas pieszinys yra labai 
garsingas, nes jis yra gar
saus piesziejo Rembrant van 
Rijn kūrinys. “Saule aptemo 
ir szventyklos uždanga per-

ITALIJOS PREMIE
RAS ATSILANKĖ

PAS MUS

Tikisi Susitarti Su 
Sovietais

WASHINGTON, D. C. — 
Amerika su Italija bendrai pa- 
reiszke vilti, kad gal bus gali
ma sudaryti tikra konferencija, 
mitinga, ir prie nors kokios su
tarties prieiti su Sovietu Rusi
ja- -

Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, su Italijos Pre- 
mieru iszleido bendra pareisz- 
kima kaslink surengimo tokios 
konferencijos. Italijos Premie
ras, Mario Scelba, po tam isz- 
važiavo ir gryžo in savo krasz- 
ta.

ŽEMES

SUDREBEJIMAS

327 Žuvo; Daug 

Prigėrė

DANSALAN, MINDANAO, 
PHILIPPINES. — Kiek iki 
sziol buvo galima sužinoti, tai 
jau trys szimta dvideszimts 
septyni žmones žuvo per žemes 
drebejima ant Philippinu salos 
ir keli tukstaneziai žmonių ne
teko namu. z / •/

Daugiausia žmonių žuvo prie 
ežero Lake Lanao. Tas žemes 
sudrebejimas šukele tokias 
baisias bangas kad visas tas 
salas užliejo. Dar per anksti 
iszrokuoti kiek iszkados yra 
padaryta, bet valdžios atstovai 
sako kad vien tik ant ukiu, far- 
mu daugiau kaip už penkis mi
lijonus doleriu yra iszkados 
padaryta.

Dar tiek ar gal daug daugiau 
milijonu doleriu bus iszkados
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Kristus Ant Kryžiaus
vai turėtu lygu baisa su kitu Jeigu Komunistai per politi- 
krasztu atstovais tokioje kon- ka ir per grasinimus, isz lėto,
ferencijoje. pamažu ežia inlys, tai grei-

Italijonai Amerikoje yra su
rengė didele iszleistuviu vaka
riene jam in Bellvue-Strattford 
vieszbuti, Nedelioj Philadel- 
phijoje. Yra pakviesti miesto ir 
valstijos didžiausi politikie
riai ir partijų vadai. Tikimasi 
kad toje vakarienėje dalyvaus 
daugiau kaip tūkstantis žmo
nių.

EISENHOWERIS
SZMEIŽIAMAS

(Tasa Nup 1 Puslapio)

plyszo, nuo virszaus iki apa- 
cziai, ir žeme sudrėbėjo, ir 
uolos skilo, ir kapai atsidarė 
ir daug kunu szventu, kurie, 
buvo užmigę, kėlėsi isz nu- 

Jis gavo szitus Amerikos pa- > 
sižadejimus:

1— Amerika Italijai prista
tys deszimts tonu, to taip vadi
namo “sunkaus vandenio’’,

i kuris yra tutinai reikalingas 
del gaminimo atominiu bombų, 
kad Italijonai galėtu sau pasi
rūpinti, pasistatyti atomines 
jiegos fabriką; toki, koki mes 
turime in Argonne, netoli nuo 
Chicagos.

2— Amerika Italijai padova- į 
noja visa knygyną knygų apie 
atomines jiegas ir atominiu 
bombų gaminimą. *

3— Amerikos valdžia pasiža
dėjo prieiti prie kokios sutar
ties su Italijos valdžia kaslink 
taksu, kad biznieriams nereikė
tų mokėti dvejopas taksas už 
ta pati tavora ar už tuos pa
ežius pinigus, kaip dabar yra 
daroma, kai Italija taksuoja 
jau Amerikos taksuotus daig- į

ant bažnycziu, ir kitu dideliu 
namu toje szalyje.

Vienas kaimas ir visa apylin
kėje dvideszimts myliu ilgumo 
ir deszimts myliu platumo bu
vo visiszkai paskandinta.

Elektros ir telegramų dratai 
buvo nutraukti, stulpai isz- 
versti ir visas susisiekimas bu
vo nukirstas.

Valdžios virszininkai sako 
kad daugiau kaip deszimts 
iukstaneziu žmonių neteko sa- 
namu.

Rauduonojo Kryžiaus atsto
vai* greitai pribuvo, bet tiek 
buvo sužeistu ir benamiu, kad 
dabar Rauduonasis Kryžius 
praszo pagelbos isz vaisko.

STATYBOS VADAS
PRAVARYTAS

MASKVA, RUSIJA. — K. 
M. Sokolovas, kuris pernai bu
vo paskirtas Sovietu valdžios
Statybos komisijos pirmininku, 
buvo pravarytas.

mirusiu. Szimtininkas ir ku
rie su juo buvo, sergėdami 
Jezu, labai nusigando ir sa
ke: Tikrai szitas buvo Dievo 
Sūnūs!’’

tus, ir Amerika taksuoja Itali
jos jau taksuotus daigius.

4—Amerika prižada priimti 
Italijonus studentus ir moks- 
linczius in musu kolegijas ir 
universitetus, kur yra vedamas 
mokslas kaslink atomines jie
gos.

Italijos Premieras, Mario 
Scelba, szita syki neprasze ir 
negavo nei pinigu, nei jokios 
paskolos. Bet jam buvo užtik
rinta, kad Tarptautine Banka 
pasirengus Italijai dabar pa
skolinti apie szeszios deszimts 
milijonu doleriu; o per du ar 
tris metus Italija galėtu pasi
skolinti daugiau kaip du szim- 
tu milijonu doleriu.

Italijos Premieras Scelba sa
ke kad jo krasztas mielu noru 
stos in bet kokia konferencija 
su Anglija, Prancūzija, Ameri
ka ir gal kad ir su Rusija, bet 
jis prasze kad jo kraszto atsto-

Georgi Malenkovas in jo vie
ta paskyrė Premiero Pagelbi- 
ninka, V. A. Kucherenko.

Sokolovas buvo pirmutinis 
ta vieta, kaipo pirmininkas už
imti, kai Molenkovas valdžia 
užėmė. Vėliau pats Malenkovas 
btfyo priverstas savo Premie- 
ryštes vieta užleisti Marshalui 
Nikolai Bulganin, o jis -tapo 

1 Elektros Gaminimo Ministeriu 
bet dabar visokie gandai eina 
kad Malenkovo ant szio svieto 
jau nebener, nors kiti tikina 
kad jis randasi Sibire.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Platinki! “Saule” 

apie tai nuolatos raszo, bet kas 
Panedelis jųdviejų paveikslas 
indeda in savo numerius, paro
dydamas kaip Prezidentas su 
savo boba ar eina in bažnyczia 
ar pareina isz bažnyczios.

Seni ir daug visko mate ir 
patyrė laikrasztininkai tik ran
ka pamojo, nusispjovė ir viską 
pamirszo. Ju pastaba buvo tik 
tai kad tas Senatroius Neely 
nori savo varda iszgarsinti, ir 
jis nieko nėra nuveikęs, nieko 
negali nuveikti, nieko nežino, 
nieko nemoka, nieko nesupran
ta, ir už tai jam tik viena prie
mone liko pagarsėti, mesti 
dumblą ant kito, už ji dides
nio’’.

Apie Prezidento ėjimą in 
bažnyczia, mes jaueziame kad 
nėra nei reikalo ji ežia ginti ar 
ka nors paaiszkinti. Jeigu žmo
gui nevale jau ir in bažnyczia 
eiti Amerikoje, tai kuomi mes 
skiriamies nuo Komunistu ir 
kitu bedieviu?

O kaslink intarimo kad Prez. 
Eisenhoweris praleidžia per 
daug laiko žvejodamas ir golfą 
beloszdamas, mes sakome kad 
ežia visiszkai grynas pavydas 
ir nesusipratimas. Jeigu pa
prastas darbo žmogelis gali im
ti atostogas, vakacijas pasilsė
ti, tai kuomi jis geresnis už 
musu kraszto Prezidentą. Mes 
kad ir ateinanezia sanvaite at
ostogas imtume, jeigu tik gana 
pinigu turėtume. Ar tam Sena
toriui pikta kad Eisenhoweris 
turi gana pinigu ? Del" j o nau
dos, Eisenhoweris turėjo gana 
pinigu, važiuodavo žvejoti, ir 
golfą loszdavo daug, daug me
tu pirm negu jis buvo iszrink- 
tas Amerikos Prezidentu. Se
natorius Neely pyksta ant Pre
zidento Eisenhowerio vien tik 
tai kad Eisenhoweris loszia 
golfą daug geriau negu tas ne
praustaburnis Senatorius; jis 
pyksta ant Eisenhowerio už tai 
kad jo giliukis geresnis už Se
natoriaus žvejokleje; jam bai
siai nepatinka kad Eisenhowe
ris su savo žmona labai gražu 
pavyzdi visiems duoda, eidami 
in bažnyczia kas Nedele. Gal 
Ponas Sen. Neely dar nesusipa
žino su Ponu Dievu.

AR KINIJA PRYS 
KARIAUTI

Karininkai Sako 
Galimas Daigias

TAIPEI, FORMOSA. — 
Klausimas kaslink karo ar tai
kos su Komunistiszka Kinija 
nėra jau tokis painus, kaip isz- 
redo. Ar bus karas ar taika pa
reis isz to, ka daar Komunistai 
darys apie Quemoy ir Matsu 
salas, kurios arti Kinijos 
kraszto.

cziausia Amerika nieko neda
rys. Bet jeigu tie Komunistai 
iszdrystu ant tu salų staeziai 
užsipulti su savo laivais ir ero- 
planais, tai jau tada jie susi
kirstu su musu kariszkomis jie- 
gomis.

O jeigu Amerika stotu in to
ki kara priesz Komunistus, Ki- 
nieczius, tai ji duotu Kinie- 
cziams kur jiems labiausiai 
skauda; padangėse. Kiniecziai 
jokiu budu negalėtu mums pri- 
silyginti padangėse. Jiems 
trūksta ne tik kariszku eropla- 
nu, bet ir aliejaus, gazolino ir 
kas svarbiausia, pinigu.

Pasirodė kaip Kiniecziams 
trūksta aliejaus, kai jis net isz 
Rumunijos norėjo aliejaus par
sitraukti, ir kaip lengvai tas 
“Aruba’’ laivas su tuo alieju
mi buvo priverstas gryszti na
mo.

Amerika vargiai pavartuotu 
eilinius kareivius, savo armi
jas ant žemes. Musu karininkai 
sako kad butu gana susprog
dinti ju tvirtoves ir fabrikus ir 
nukirsti j u susisiekimą su už
sieniu. O Komunistai Kinie
cziai jau dabar mato kad jie 
per daug negali pasitikėti ant 
Sovietu Rusijos del pagelbos ar 
del kariszku ginklu.

Bet jeigu Komunistai ir isz
drystu kara priesz mus pa
skelbti, tai jie ilgai negali 
laukti, nes kaip tik dabar tenai 
eras kuo puikiausias, ir aplin
kybes del kariavimo nebus ge
resnes.

SOVIETAI ISZBARE 
DARBININKES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

minems ir pažystamiems namie 
pasigirti, kad jos draugas 
“boy-frentas” tokis bagotas 
ponas.

Redaktorius pataria, argi 
nebutu buvę daug geriau ir 
teisingiau jeigu ji butu nusi
traukus paveiksią prie troko, 
kad parodžius kad ji yra tikra 
darbininke. O gal dar butu ge
riau jeigu ji pirmiau iszmoktu 
kaip toki troka draivinti, ir ne
siskubintu su paveikslais.

Ir darbininkių kambariai be 
jokio skonio; ant sineu tos mer
ginos prisilipdo pusnuogiu 
gražuoliu paveikslus, ir kiek
viena svajoja kad ir ji yra ar 
kada nors bus tokia graži kaip 
ir tos gražuoles.

Laikrasztis sako kad ežia 
bloga intaka isz Amerikos, isz 
kapitalistu, ir Ruskes neturėtu 
tokiu madų sekti.

DARBININKAMS
DUOKLES BUS

PADIDINTOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Unijos nariai, darbininkai 
ežia balso visai nebeturi. Daug 
isz ju yra patenkinti su dabar
tine tvarka ir alga, bet jie ne
gali savo balso pakelti ir taip 
unijos bosams pasakyti.
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