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džia National Guard, ka
reiviai sargai pasistato ma- 
szininius karabinus prie 
Perfect Circle kompanijos 
fabriko in New Castle, In
diana, kur straikuoj autieji 
darbininkai buvo iszkele

Isz Amerikos
VĖL POTVANIAI
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Conneslicut Miestai
Apsemti

NORWALK, CONN. — Tri- 
ju dienu ir nakeziu nuolatus 
lietus vėl isztiko Connecticut 
valstijos miestus; upes vėl pa
tvino ir iszsiliejo virsz savo 
krantu.

Tukstancziai žmonių vėl bu
vo priversti apleisti savo na
mus, kuriuos ne dar vos buvo 
suspeje pasitaisyti nuo ano po-

Pasimirė

Asztuonios deszimts sep
tynių metu amžiaus Bernarr 
MacFadden, redaktorius 
sveikatos senatvėje skelbė
jas pasimirė in Medical Cen
tre ligonine in Jersey City, 
New Jersey.

‘Jis neseniai tris dienas bu
vo isztupejes kalėjime, kai 
jis nesutiko mokėti savo 
žmonai devynis tukstanezius 
doleriu. Jo žmona buvo ji pa
likus. Būdamas kalėjime, 
jis isz to piktumo, ir norėda
mas savo žmonai pamokinti, 
nutarė pasninkauti. Dakta
rai sako kad galimas daigias 
kad jis nuo to pasninko ir 
susirgo.

Kariszka Tvarka Prie Fabriko AUTOBUSO
NELAIME

6 Žuvo, 21 Sužeisti

riauszes ir buvo sužaidė ke
lis žmones.

Gubernatorius George M. 
Craig buvo iszledes insa- 
kyma kad tas fabrikas butu 
visiszkai uždarytas, kol tvar
ka bus investa. Straikuojan- 

tvanio, kuris tas paezias vietas 
buvo isztikes Rugpiuczio me
nesyje.

Daugiau kaip penkios de- 
szimts žmonių žuvo, ir tas skai- 
ežius kasdien auga, didėja.

Traukiniai isz New York bu
vo visiszkai sustabdinti ir ne
važiavo in Connecticut valsti
ja ; Merritt Parkway, didelis 
vieszkelis buvo uždarytas; Bos
ton Post visezkelis isz New
York in Bridgeport yra užda
rytas.

New York, New Jersey ir 
Pensylvanijos miestai teipgi 
vėl nukentejo. Ir szituose vals
tijose daug vieszkeliu yra da« 
bar uždaryta.

In Waterbury, Conn., du til
tai buvo visiszkai nuneszti. 
Vienas isz ju buvo ka tik trys 
dienos atgal pataisytas nuo 
ano potvanio.

In Whitingham, Vermont,
Sadawga ežeras taip pakilo 
kad jau vanduo vereziasi per 
virszu. Visiems to miestelio gy
ventojams yra insakyta visa 
nakti budėti, nes gal visiems 
reikės labai greitai iszsikraus- 
tyti jeigu szito ežero vanduo 
pasileistu. Taip pat ir in Camp
town, Pennsylvanijoje, kur 
sargas yra pastatytas prie ma
žo ežero, kuris gali bet kuria; 
valanda pasileisti.

DU KLIERIKAI
PRIGĖRĖ

Mokinosi Ant Kunigu

SYRACUSE, IND. — Du 
jauni klierikai, vienas isz Phi- 
ladelphijos prigėrė kai jiedu' 

I stengiesi priplaukti prie Lake 
Wawasee ežero kranto. Jiedu į 
mislino kad ju mažas laivelis! 
buvo pradėjęs skėsti.

Jiedu buvo dvideszimts me- 
i tu amžiaus Richard S. Schae
fer, isz Philadelphia, Pa., ir 
penkiolikos metu amžiaus Tho
mas Roth, isz Toledo, Ohio. 

tieji darbininkai szukavo ir 
grumuojo kad “ulyczios bus 
nuklotos lavonais jeigu tas 
fabrikas atsidarys savo du
ris. ’ ’
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SKAITYKIT 
“SAULE“ 
PLATINKIT!

Golfo Cziampijonas

Frank Stranahan, kuris 
laimėjo golfo loszimo rung
tynes, Baltimore mieste, ežia 
yra szirdingai savo žmonos 
pasveikintas. Tai jo pirmu
tinis tokis laimėjimas priesz 
labai gerus loszikus.

Jiedu buvo studentai, klierikai 
Our Lady of the Lake Semina
rijoje.

Treczias klerikas, devynioli
kos metu amžiaus Edward 
Hancock, teipgi isz Toledo, pa
siliko ant laivelio, ir net kai 
tas laivelis apsivertė jis, plūdu
riuodamas po bangas vis laikė
si to laivelio kol Kunigas Hen
ry Miller priplaukė su kitu lai
veliu ir ji iszgelbejo.

Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule“, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule“ priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

MICHIGAN CITY, IND. — 
Naujas, dvieju augsztu Grey
hound autobusas, veždamas 
dvideszimts penkis keleivius 
sudužo in didelio treko užpa
kali ir užmusze szeszis žmones 
ir sužeidė dvideszimts viena.

Dauguma tu keleiviu miego
jo kai nelaime atsitiko, apie an
tra valanda isz ryto.

Keturios deszimts trijų me
tu amžiaus Harry Williams, to 
sustojusio troko draiverys sa
ko kad jis stengiesi su szvieso- 
mis perspėti to autobusio drai- 
veri, kai jis pamate kad tas au
tobusas važiuoja staeziai in jo 
troka ir visai neketina pasi
sukti in szona.

Jis sako kad jis buvo sustab- 
i dės savo troka ant vieszkelio 
szono, pataisyti stabdžius, 
bričkas. Jis sako kad kai jis 
buvo pasitaisęs savo troka jis 
pradėjo pasiimti savo atsargos 
szviesas, kurias jis buvo pasta
tęs savo troko pryszakyje ir 
užpakalyje. Jis tada pamate at 
autobusą atvažiuojanti staeziai 
in jo troka. Kai autobusas jau 
buvo beveik ant jo troko jis pa
bėgo in szali bet uvo sužeistas 
nuo skveldru ir lekianeziu da
liu troko ir autobuso.

Apart žuvusiuju, visi ktii bu
vo labai sužeisti. Autobusas ga
lėjo veszti keturios deszimts 
septynis žmones, bet tuo laiku 
jis veže tik dvideszimts penkis. 
Jis buvo iszvažiaves isz Chica- 
gos ir važiavo in New York per 
Philadelphia. Nelaime atsitiko 
apie penkios deszimts penkios 
mylios isz Chicagos.

To autobuso draiverys, tris- 
deszimts devynių metu amžiaus 
Thomas Locke, isz Chciagos 
teipgi buvo labai sužeistas, ir 
daktarai dar neleidžia polici- 
jantus ji iszklausineti kaip ta 
nelaime atsitiko.

AR PAŽINSTATE 
MILIJONIERIŲ?

Jeigu jus sziandien mieste 
susitiktumėte su milijonierių, į 
kažin ar jus ji pažintumėte, ari 
jus isz iszvaizdos žinotumėte 
kad jis yra milijonierius?

i Penkios deszimts metu atgal 
būdavo labai lengva pažinti ba- 
goeziu, milijonierių. Jis savo 
naktaizoje turėjo insiseges 
aukso špilka su dideliu, bran- į 
giu žemeziugu, deimantu; jis 
keliavo in sau pasisamdintus 
privatinius traukinius; kramtei 

; du-dolerinius cigarus; garsiai 
I szukavo ir tarnus ir tarnaites j 
poniszkai iszbardavo.

Bet szlu dienu milijonierius 
jau kitu plunksnų aitvaras:

Sziu dienu milijonierius yra 
I apie keturios deszimts asztuo-! 
I niu metu amžiaus; apie szesziu' 
pėdu dydžio; sveria apie szim- 
ta szeszios deszimts svaru. Jis 

j ženotas ir turi du vaikuczius.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kalbėjo In
Lcgijoiiieiius

MOTERS PADĖTIS

Amerikos Sekretorius 
John Foster Dulles linksmai 
pasisveikino su Legijonie- 
riais, pirm negu jis in jos 
prabilo, per j u trisdeszimts 
septinta metini seimą, ku
ris sziais metais invyko in 
Miami, Florida. Jis isz Flo
ridos nuskrido in Denver, i 
pasitarti su Prezidentu Ei- 
senhoweriu.

STALINO SŪNŪS i 

NUSZAUTAS

Sako Pargryžes 
Vokietis

CAMP FRIEDLAND, VOK. 
— Stalino sūnūs Jokūbas, bu
vo nuszautas Naciu lageryje, 
kalėjime, 1945 metuose', kai jis 
szeko ant elektrikines tvoros, 
norėdamas save nusižudinti. 
Taip sako ir teigia vienas Vo
kietis kuris yra ka tik pargry
žes isz Sovietu nelaisvės.

Karininkas Major Walter 
Reuschle, priesz kara buvęs di
rektorius Stuttgart radijo, sa
ko kad jis buvo keletą kartu 
kalbėjęs su Stalino sunumi, ku
ris yra teipgi žinomas kaipo 
Jacob Djugashvili, 1941 me
tuose.

Jis sako kad Stalino sūnūs 
bijojo ka Sovietai jam sakys ir 
ka jam darys, kai jie ta lageri 
paims. Jis sake kad Sovietai 
jam nedovanos už tai kad jis 
leidosi būti Naciu paimtas in 
nelaisve, ir už tai jis norėjo nu
sižudinti, kai tik jis iszg.irdo 
kad Sovietai artinasi prie- tos 
vietos.

Kai Naciai sargai suuriko 
kad jis grysztu nuo tos tvoros, 
ir kai jis ju nepaklausė, jie ji 
nuszove.

Jis sako kad visiems iszrode 
kad pats Hitleris buvo davės 
Naciams insakyma gerai pri-Į 
žiūrėti Stalino sunu, nes jam 
buvo paskirta du geri ir szilti 
kambariai.

I

Major Reuschl sako kad So- j 
vietai ji paėmė in savo nelais-l 
ve ir pasmerkė ant dvideszimts! 
penkių metu in kalėjimą už tai 
kad jie vis sake kad jis dau
giau žinojo apie Stalino sunu 
negu jis jiems pasakė.

Už Geležines Uždangos
Bolszevikai mėgsta girtis, 

kad ne viename kraszte mote
ris neturinti tiek teisiu, kiek 
Sovietu Sanjungoj. Praktiszkai 
tas “teisiu sulyginimas“ reisz- 
kia, kad moteriai tenka atlikti 
ir tuos darbus, kuriuos Vaka
ruose net instatymais jai drau- , I
džiama dirbti. Moteri Lietuvoj 
pamatysime sziandiena ne tik 
garvežio maszinisto, konduk
toriaus, traktoristo ir panasziu 
vietos, bet ir prie sunkiausiu 
statybos, keliu tiesimo ar žemes 
darbu. Dirbancziuju moterų 
ckaiczius yra didelis. Tai yra 
del dvejopu priežaseziu:

a) pokarinėj Lieuvoj moterų 
skaiežius yra žymiai didesnis, 
negu vyru,

b) uždarbiai yra labai menki. 
Retas kuris vyras gali iszlaiky- 
ti visa szeimyna. Dažniausiai
žmonoms tenka padėti savo vy
rams.

Ypacz sunkiai vereziasi nete
kėjusios moterys. Jeigu iszte- 
kejusioms moterims tenka tik 
pridurti prie vyro atlyginimo 
ir jos jieszkodamos darbo gali 
pasirinkti, tai netekėjusios mo- j 
terys yra tas tikrasis proleta
riatas, kuris, Markso žodžiais, 
“neturi ko prarasti iszskyrus 
savo panezius“. Jos negalėda
mos daug laiko paszvesti ge
resnio uždarbio ir lengvesnio I 
darbo jieszkojimui, turi imtis

Elektros Jiegos Del Apsaugos

Civil Defense organizacija 
yra pampinus szita keturios 
deszimts trijų pėdu augsztu- 
mo pabukla, in Vaszingtona, 
del musu kraszto apsaugos 
nuo užpuolimo isz padangių.

Daug kitu szitolkiu intaisu 
yra rengiama po visa Ame
rikos kraszta, isz kuriu butu 
galima iszleisti perspėjimai, 
jeigu kuris prieszas pultusi 
ant musu kraszto ir jeigu tas 
prieszas isz anksto nukirstu 
visa elektros jiega nuo tu 
puolamųjų miestu.

Szitos apsaugos tvirtoves, 
perspėjimo intaisai turi sa
vo elektros inžinus, kurie ne
pasitiki elektros isz miesto 

sunkiausiu ir nėszvariausiu 
darbu. Be to, ju ir pasiūla dar
bo rinkoje yra didesne negu vy
ru. '

»

Vienoje srityje Bolszevizmas 
tikrai moterims suteikė lygias 
teises, tai seksualine sritis. 
Dažnai ir vakariecziai nuvykę 
in Sovietu Sanjunga konstatuo
ja, kad joje nėra prostitucijos. 
Tai yra tam tikra prasme tei
singa, jos nėra tokioje dalymo- 
je, kuri yra inprasta matyti 
Vakaru didmieseziuose. Sovie- 
tijoj ir seksualiniai santykiai 
yra “iszlaisvinti nuo buržua
ziniu prietaru“. Jie dabar pra
deda plisti ir Lietuvoje. Nors 
visumoje Lietuvaites yra san
tūresnes, tvarkingesnes ir szva- 
rėmės už atkeliavusias russe, 
vienok nuolatinis vargas, jo
kios vilties neturėjimas daro 
savo intaka ir inveliuoja visus 
in Sovietu Sanjungos glebi pa
tekusius žmones ir tautas.

Szio pasekmėje ir prostituci
ja (nedoriems tikslams) ingijo 
Sovietiszkas būdas. Nekalbant 
jau apie tuos atvejus, kada mo
teris jieszkodama darbo turi 
verstis nedorumą, Sovietijoj 
szioje srityje yra insivyravu- 
sios veikimos. Pvz. ir dides
niuose Lietuvos miestuose es
antieji darbininkių bendrabu- 
cziai kai kuriais požiūriais yra 
blogiausios ruszies vieszieji 
namai.

o □ o

ar isz valstijos.
Po deszine Pulkininkas 

Fondahl, Civil Defense Di
rektorius Vaszingtone per
žiūri tos tvirtoves inžinus del 
elektros. YSzitos apsaugos ir perspė
jimo tvirtoves yra budavoja- 
mos U. S. Motors Corpora
tion, in Oshkosh, Wisconsin.

Ne užilgo tokius elektros 
inžinus turės ligonines, ka
lėjimai, fabrikai, farmos ir 
telefono kompanijos, kad vi
si tokiu instaigu žmonse ga
lėtu susisiekti per telefonus 
ir turėti szviesos, jeigu vi
sam miestui elektros jiegos 
butu nukirstos.



"SAūt,E ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

f

Kas Girdėt
Taksu Taksos, ir Ant Tu 

Taksu Dar Taksos: Žmogelis, 
kuris turi automobiliu, kuris 
cigaretus ruko ir kuris viena, 
kita mažuka iszmeta, yra ligi 
ausui taksuojamas. Jis, ‘prilygi
namai daugiau taksu moka ne
gu didžiausias milijpnieruis.

Teisėjas Intikejo: In Che
viot, Ohio, Matthew Paines bu
vo patrauktas in teismą, už tai 
kad jis pravažiavo pro raudo
na szviesa. Jis teisėjui szitaip 
pasiaiszkino: “Mat, asz ka tik 
buvau nusipirkęs ta automobi
liu ir nenorėjau per smarkiai 
paspausti stabdžius, briekas.”

In Milwaukee, kai jis pats 
sau insiszove in pasturgali ir 
buvo suaresztuotas už tai kad 
jis su savimi turėjo revolveri, 
Calvin Richardson policijan- 
tams pasiaiszkino kad jis ta re-, 
volveri buvo pasiėmęs isz savo 
namu kai jis iszejo biski ipaka- 
zyruoti, nes jis norėjo ka nors, 
turėti su savimi ant iszmainu, 
jeigu jis visus savo pinigus 
prakazyruotu. >

In Taipei, Formosa, kai gra
ži susietka atstume nuo saves 
jauniki, trisdeszimts devynių 
metu amžiaus Tai Chih-yun, jis 
nukando galiuką jos noses. Už 
tai jis gavo szeszis metus in 
kalėjimą.

sutiko ji parduoti. Tai miesto 
taryba ji ten pat ant vietos pa
skyrė motorcikliu policijantu 
ir jam davė ta dar'ba, bile tik 
jis pavartuos savo ta motorcik
liu.

:: MOKYTOJA ::

Chicagoje, kai dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Manuel 
Palide buvo suaresztuotas ir 
nubaustas ant szesziu szimtu 
septynios deszimts penkių do
leriu, už tai kad jis buvo prava
žiavęs pro viepuolika raudonu 
szviesu ir buvo važiavęs apie 
asztuonios deszimts myliu in 
valanda, pasiaiszkino ‘ teisėjui 
Alfonso Wells: Asz labai bijau 
automobiliu ir kai asz tada 
draivinau asz buvau labai isz- 
sigandes.

In Atlanta, Georgia, paczto- 
rius Walter A. Smith inejo in 
Liuteronu bažnyczia ir padavė 
Kunigužiui Charles Anders 
greita “Special Delivery” 
laiszka, kai tas Kunigužis pa
mokslą drožė. Kai vėliau tas 
pacztorius buvo pabartas už to
ki ipasielgima, jis pasiaiszkino: 
Asz dirstelėjau in bažnyczia ir 
pamacziau kad Kunigužis An
ders nesimeldžia, bet tik szne- 
ka.

In Milwaukee, kęturios de
szimts penkių metu amžiaus 
Ponia Marie Bottrell iszsieine 
laisniu s apsiženyti su penkios 
deszimts aisztuioniu metu am
žiaus Jerry L. Clark. Tapaczia 
diena ji sugryžo in laisniu ofi
są ir paprasze kad tos laisnios 
butu permainytos ant trisde- 
szimts szesziu metu amžiaus 
Henry J. Eggleston. -Paskui, 
pirm negu tas ofisas užsidarė ji 
vėl sugryžo ir paprasze laisniu 
žemytis sit Jerry L. Clark.

' • ■ ’
In Los Angeles, California, 

dvideszimts devynių metu am
žiaus P o n i a Antoinette B. 
Grant gavo divorsa nuo savo 
vyro, keturios deszimts trijų 
metu amžiaus Daktaro Henry 
J. Grant, nusiskundžama kad 
jis ja vis prilygindavo prie jo 
praseziausiu ligoniu.

Rymoje, Italijoje, keturios 
deszimts septynių metu am
žiaus Aristide Egidi buvo su
aresztuotas kai jis nudavė kad 
buk jis Daktaras, gydytojas. 
Jis savo ofise turėjo dideli dip- 
lioma, paliudinima, Graikui 
kalba labai gražiai iszraszyta. 
Ij jis visiems sake kad tai jo- 
pabudinimas kad jis yra Dak
taras. Bet keli polici jautai ku
rie moka Graiku kalba rado 
kad tas puosznus ipaliudinimas 
yra tik laiszkas isz Graiku Am
basados, ir kad jis liudija kad 
Aristide Egidi yra ,geras drai- 
verys, szaulferis.

——————• •
Kiek galima dabar inspoti, 

tai gal Estes Kefauver, Senato
rius. isz Tennessee 'bus pirmuti
nis paskelbti kad jis yra kan
didatas del Prezidento vietos. 
Jo draugai sako kad jis taip 
paskelbs szio menesio dvide
szimts penkta diena.

• • ■
Vokiecziu mažas “Volkswa

gen” automobilius patinka 
Amerikiecziams; jis pigus, ma
žas ir greitas. Pernai Amerikie- 
cziai asztnonis tukstanezius tu 
automobiliu nusipirko. Atei- 
naneziais metais Vokiecziai ti
kisi Amerikoj parduoti dau
giau kaip trisdeszimts penkis 
tukstanezius tu automobiliu.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

bėjusi atsake, kad ežia nieko 
arti nėra ir nieks nieko negali 
girdėti.

— Atvažiavau, tarė paslap
tingai ponia Montviliene, kaip 
ežia reikėtų pasakyti? Na, kai
po kaiminka, kurna ir jusu na
mu prietelka noriu tamistas 
viename dalyke perspėti.

— Ponia Karpinskiene pa
raudonavo, nusimire ir su ne
kantrybe lauke, kaponia Mont
viliene anus nori perspėti.

— Taigi, tarė ponia Mont
viliene pasznabždžiu, tamistos 
turite nauja mokytoja.

— Turime nauja.
— Tai-gi, kumute, vis kal

bėjo ponia Montviliene, apie 
tamistu mokytoja po,apygar
da eina visokios pa sakos, kad 
ji buk zSocialiste, Bedieve ir 
taip toliams.

Ponia Karpinskiene galva 
palingavo tarsi apie ta abejo
dama.

— Taigi kumute; visubran- 
giausis tėvu turtas tai ju vai
kai, kurie papuolė in priegloba 
tokios mokytojos gali iszaugti 
kažin in ka.

Ponia Karpinskiene, iszgir- 
dusi apie vaikus, kurie gali isz
augti kažin in ka, labai ausimi 
ne.

— Tokia mokytoja, kažin 
kas ji yra, vis kalbėjo ponia 
Montviliene, gali ineziepyti 
yaikąms visokias savo Soęia- 
bstiszkas, bedieviszkas arba 
btvomaniszkas iudejas ir in ka 
tie nelaimingi vaikai gali isz
augti?.

— Ak! Atsidūsėjo ponia 
Karpinskiene ir jau buvo pa
sitaisiusi tuojaus begtie prie 
Onos ir savo vaikus nuo jos at
imti.

— O, ponytele, bukite at
sargus su tokiomis panytelemis 
vis kalbėjo dūsaudama ponia 
Montviliene, dievo anas žino, 
kas ir. isz kur anos yra? Kokie 
anų persitikrinimai ir tikslai? 
Ak! Szioje gadynėje yra viso
kiu žmonių!

Ir teip ponia Montviliene su 
ponia K’arpinskiene sznekejosi. 
apie puse valandos: viena per- 
spedinejo, o antra duksavo. Isz- 
važiavus poniai Montvilienei 
namon, ponia Karpinskiene 
tuojaus ant slapto pavadino

Price $2.50s<**'
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Prezidento Eisenhowerio su
sirgimas baisiai iszgazdino be
veik visu krasjztu vadus ir dip- 
liomatus. Kai kurie spėja kad 
Eisenhoweris labiau serga ne
gu yra vieszai publikai prane- 
szama, Jie prisimena Prezi
dentą Wood row Wilson, kurio 
liga buvo nuo visu slepiama, 1 .... . 1 nors jis mirtinai buvo apsirgęs. 
Bet kiek musu laikrasztininkai t
ir Prezidento szta'bo nariai pra- 
nesza, tai nei Daktarai, nej va
dai nieko nuo musu neslepia 
kaslink Eisenhowerio ligos.
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Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
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“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais. __

Kur dingo užimąs 
Žaliųjų miszku, 
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Dangus lyg užgriuvęs: 
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savo vyra- ir duksaudama, pra
dėjo pasznibždžiu kalbeli:

— Ak, dušzyte mano, ka 
man pasakojo apie musu moky
toja ponia Montviliene. O mes 
lyg sziol nieko, ir nieko nebu
vome apie jo girdeje, ak, ak.

— Na, ir ka-gi tau ana pa
sakojo ? Paklausė vyras žingei- 
dingai.

— Ak, baisu ir sakyti! Ko
kie tai žmones ant svieto yra!

— Na, sakyk!
— Ponia Montviliene man 

saike, kad ana esanti Bedieve, 
Socialiste ir Litvoniane. Juk 
Ona gali musu vaikus pagadin
ti.

— Ponas Karpinskis buvo 
žmogus gana apszviestas, už
baigęs agronomijos institutą ir 
tuojaus suprato, kad ežia yra 
jau paprasta bobų kalba.

— Ar, žinai duszyte, tarė 
jis in paezia, tai yra viskas pa
gal mano nuomones iszmislas. 
Nežinau kokius Ona turi per
sitikrinimus, dėlto kad nei asz, 
nei ponia Montviliene in jos 
■sz'irdi neinlindome, o pana. Ona 
nei man, nei poniai Montvilie
nei apie savo tikėjimą nepasa
kojo, bet kiek gabu spręsti isz 
jos budo pasielgimo, kad ji yra 
tikinti! Kada ji prie musu par
važiavo, tada musu vaikai ne
mokėjo gerai nei “Tėve Musu” 
o dabar jau pana Ona iszmoki- 
no netik “Teve musu” bet 
“Tikiu in -Dieva Tęva”, o jau 
ir katekizma. pradeda inokin- 
ties.

Kad ji butu buvusi Bedieve, 
to vaiku butu nemokinusi arba 
neapsieniusi mokinti. Tai 'buvo 
viena; dabar pasakysiu antra. 
Girdėjau kad ji vakarais nu
eina in kumetyną ir tenai su
rinkusi vaikus kumecziu vėl * » 
mokina poteriu, prisakymu, 
katakizmu mokina, girdėjau, 
Lietuvišzkai, bet kas mums 
darbo ? Tegul mokina kaip sau 
nori, bile ne ant blogo.

Ponia Karpinskiene tos vyro 
kalbos iszklausiusi, galva pa
lingavo tarsi ant to sutikdama, 
kad Ona yra ne Bedieve, bet 
vis dar jos szirdyje paliko tar
si koks intarimas. Palauk, pa-

mislyjo paszauksiu kumetiene 
Blažiene, ji man apie jos moki
nimą viską pasakys. Ir tuo
jaus tarnaite pasiuntė kad Bla
žiene ateitu. O Blažiene, kaip 
matai, tuojaus ir pribuvo.

— Na, tarė ponia Karpins
kiene in Blažiene, isz tolo, kad 
ji nesuprastu delko ana vadino, 
sakyk, o tavo Elziute ar isz'gi- 
jo ? Ak ponytele tukszterejus 
ponai iu ranka pradėjo Blažie
ne dejuoti kur tau iszgys? Ir 
dievai žino, kas anai yra? Su
džiūvo, suvyto, kaip sziksznos- 
sparnis nieko nevalgo, duodu, ir 
saldžios kankuobnes ir rugsz- 
tos roputines, o ji pakasztavos 
ir tuojaus iszspiaus; ana kart, 
sakau: Elziute! Valgyk laszi- 
niu, papraszysiu .ponios ir duos 
bene sziek-tiek paistipresi! Ak, 
mamyte, sako, kad man nors 
razinku ir tu nevalgysiu, dėlto 
kad mano szirdele kuda. Ir pa
sakodama Blažiene apsiverke.

— O sakyk,'tarė toliau,s po
nia Karpinsskiene, o savo vai
kus, ar mokinate poteriu, pri
sakymu, katakizmo ?

Hm! Isz kur tas tavo rūpes
tis apie musu vaikus atsirado? 
Pamislijo Blažiene ir priėjusi 
pabueziavo poniai ranka ir ta
re didžiusiu nusižeminimu:

— Ak, kaip esame dėkingi 
musu szviesiausiai poniai, kad 
leidžia savo panele pamokinti 
musu kūdikius.

'Ponia Karpinskie bijodama, 
kad Blažiene nesuprastu, kad 
ji tyčziomis teinraujasi apie 
savo mokytoja Ona, vis szneke- 
jo aplinkui.

— Kokia panele? Atsiliepe 
ponia tarsi nesuprasdama.

—■ O-g'i savo mokytoja! Pa- 
aiszkino Blažiene tarsi nusiste
bėdama.

— Ak! Na, teisybe sakai! 
Teip, teip! Girdėjau, ana jusu 
vaikuczius mokina poteriu, 
prisakymu.

— Ak, kaip gerai mokina 
visokios Dievo Garbes, duok 
Dieve, anai sveikata ir ilga 
amžių ant szio svieto!

— Kaip ji mokina jujsu vai
kus? Lenkiszkai? Iszsitarc tar
si netycziomis ponia.

— Lietuvišzkai! Tai yra, 
mužikiszkai! Mes mužikai esa
me, mums ir mužikiszka kalba 
prideria, mes ant to sutinkame, 
bile tik mokina ant gero, ant 
Dievo garbes ir 1.1.

Ponia susiraukė ir nieko ne
atsake, bet ji vis Blažienės ne
galėjo isztraukti už liežuvio, ar 
ju mokytoja nemokina kartais 
kokios Bedievystes, o staeziai, 
apie ta klausti buvo nemanda
gu, dėlto kad Blažiene paskui 
gali Onai atsakyti ir isz to pas
kui gali pakilti pekla. Easznc- 
kejusi dar maža valandėlė su 
Blažiene ir indavusi kokius tai 
laszus serganeziai jos dukterei, 
atleido ana namon. Tnom tar
pu ant to viskas ir pasibaigė.
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No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c. ..

No J 02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. . Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lU—Sziupinis (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 pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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 nema
no. 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 paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urbka 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 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka 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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c. . /

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 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 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c,

No.158—A p i e Kapitonai 
Stofinfield 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-vėžis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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., 20o.

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.

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. 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.

i

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. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

HSF5 Užsisakant knygas is* 
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.

ĮjTNU 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 GO., 
Mahanoy City, Pa.t > ĮJ. S, A.
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— Ar žinote, Panie Do'bro- 
dzieju, kad Žemaicziuose atsi
radę kokie tai pasistebetini lit- 
vom’anai, kurie uižrubežyje 
spaudina Lietuviszkus rasztus, 
nori prikelti i'sz numirusiu 
Lietuva, nori nuio ponu atimti 
dvarus, nori visus bajorus isz 
Lietuvos laukan iszvaryti, žo
džiu sakant, tai lakai pavojingi 
žmones.

— Ak, tai paprasti Socia
listai, Nihilistai ar Anarkistai! 
Kažin kas isz būrio paaiszki- 
no. '

— O ne, uižginczyjo ponas 
Butrimas, tai esanti kokia tai 
navatna sekta, prie kurios pri
guli labai daug mokintu žmo
nių, labiausia isz jaunuomenes. 
Ta sekta turinti savo ypatin
ga tikėjimą ir pildanti kokias 
tai paslaptingas apeigas, o pir
mutinis ju ženklas kad ji kitaip 
jau neszneka kaip tik Žemai- 
tiszkai. Aaa!• . -* *

Visi tyli ir galvas linguoja, o 
po valandos ponas Butrimas 
vėl pradėjo kalbėti:

— Ir pasis’tėbetinasi daly
kas, kad prie tos sektos priguli 
ne tik chlopai, -'bet jau ir bajo
rai. Mano.brolio sūnūs, mokyti
nis sekmos kliasos, parvažiavo 
ant vakariju prie tėvu, ir ka 
pasakysite? Su tėvais pradeda 
szneketi, Žemaitiszkai. Horren- 
dum! Tėvais ka tik liežuvi isz 
burnos neisięmete. .lasiau! Ju
sliausi Sako, ar tu isz proto isz- 
ejai? Ar tu Lcnkiszkai nebemo
ki"? Jasius juokiasi ir sako: ar 
žinai tete, juk mes Žemaicziai 
esame ir Žemaitiszkai turime 
szneketi! Ak, tu litvomane, asz 
tau parodysiu Žemaicziu, sako 
tėvas ir iiszsirentes kadagini 
perleido sunui keletą kartu per 
nugara ir sūnūs tuojaus per- 
szneko, Lenkiszkai.

Visi svecziai tos pono Butri
mo kalbos klausėsi su dideliu 
žingeidumu. Ona teip-pat klau
sėsi ir valandomis jos veidas 
tai iszbalo, tai paraudonavo, o 
lupos jau, jau bus atsiveran- 
czios praiszneketi, bet vėl užsi
vers.

— Prie musu dar tyla, gar
be Dievui, trauke tolyn'p. But
rimas, bet ka gali žinoti, rasit 
koks nors litvomanas, ir atsi
ras, juk ana meta buvo atva
žiavęs Kunigais X., kuris chlo- 
pams pradėjo inkalbineti, kad 
reikia Lietuviszku pamokslu; 
na-gi musu chlopai ir užsigeidė 
kad pamokslai butu sakomi 
Lietuviszkai. Dėkui Jo Mylis- 
tai kunigui klebonui tai jis 
chlopus szeip-teip numalszino 
ir viskas po senovei pasiliko. 
Tai jau ir tas kunigas prigulė
jo prie anų litvomanu, ba su 
chlopais jis kitaip nesznekėjo

kaip Lietuviszkai.
Mokytojai Onai jau inkyrejb 

tu visu bajorgalio tauzijimu 
klausytis ir ji balsu atsiliepe:

— Perpraszau tamista, asz 
tuos visus litvomanus labai ge
rai pažinsiu, dleto, kad asz pati 
esmių Žemaite. Turiu tamistai 
pasakyti, kad jie yra ne navat- 
ni sekta., kuri turi ypatinga ti
kėjimą ir paslaptingas apeigas, 
kaip tamista szneki, bet yra tai 
paprasti mylėtojai Lietuvisz- 
kos kalbos, istorijos ir dabos 
arba kultūros. Kai]) tamistai, 
kiek matau isz tamistos kalbos, 
yra brangi Lenkiszka kalba, 
teip jiems, •tamistos vadina
miems litvomanams yra bran
gi Lietuviszka kalba, dėlto jie 
Lietuviszkai ir szneka.
f

To netikėto atsiliepimo visi 
klausėsi dar su didesniu žin
geidumu, visi atkreipdami akis 
ant panos Onos. Ponas Butri
mas, apturėjus netikėta atsa
kymą, isz nusistebejipio net jsz- 
sižiojo ir seiles isz burnos pra
dėjo varvinti.

-— Asz, asiz, nežinau, pra
dėjo jis teisintis, teip man kiti 
sznekejo, o už ka pirkau už ta 
.parduodu.

— O kad terp Lietuviu pas
kutiniame laike atsirado nema
ža Socialistu, tai įas paprastais 
apsireiszkimas kalbėjo tolinus 
Ona. Sziandiena jau nėra tos 
tautos, kuri neturėtu savo So
cialistu. Ar tamista misliji, kad 
Lenkai yra liuosi nuo Socializ
mo ? O, ne! Lenku Socialistu 
yra daug daugiaus kaip Lietu
viu. Isz to, ar galima pavadin
ti visus Lenkus Socialistais? 
Žinoma, kad ne! Bus tai netei
sybe. Matome, kad Lenkai ne
visi tėra Socialistais. Teip-pat 
ir anie Lietuviai mylėtojai sa
vo prigimtos kalbos arbai, kaip 
tamista vadini litvomanai, ne 
vai tėra, Socialistais, o savo 
kalba, savo literatūra mvleti, 
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tai dar nėra, nei Socializmas, 
nei jokia manija, bet kiekvie
nam žmogui yra prigimta.

Ant tu žodžiu Ona nutilo ir 
visi valanda, tylėjo. Ponas But
rimas kažin ka, dar norėjo sa
kyti, bet namu szeimininke at
sistojo nuo kėdės ir visiems 
balsu apreiszke, kad arbata pa
sibaigė. Visi vienkart kėlėsi 
nuo stalo ir ėjo namu szeimi- 
i]inkams dekavoti už arbata.

Po arbatos visi svecziai su
ėjo atgal in svecziu trioba kuo
pelėm ir vėl sznekejosi, žinoma 
apie litvomanus. Visi dabar 
stengėsi iszreisKti savo nuomo
nes apie litvomanus. Vieni pil
nai pritarė ponui Butrimui, ki
ti pritarė panelei Onai. Ir teip 
visi pasidalijo in dvi partijas. 
Bet partija, pritariau! Onai bu
vo daug mažesne ir susidėjo isz 
jaunuomenes, senieji vis kai-

bėjo, kad visi litvomanai yra 
Socialistai, J<ad tai blogi ir pa
vojingi žmones.

Svetainėje pradėjo grajyti 
muzika. Jaunieji pradėjo kojas 
tampyti ant szokimo, o senieji, 
davė litvomanams ramybe, nu
ėjo prie žaliojo staliuko ir lyg 
iszausztant drožė vintas. Tik 
moterėles susirinkusios po dvi- 
tris in kuopa laikais nuo laiko 
akis užmezdamos ant Onos su

* BALTRUVIENE *

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

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

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

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

* 4

Daugybe žmonių yra 
tosios nuomones, 

Idant padarius žmogų 
geru, 

t Reikia ji lavinti pagal 
gryno mokslo, 

Iszvengiant tikėjimo.
Bet grynas mokslas 

Nepadaro žmogų geru 
tik gudriu.

Jeigu nemokyta vagi 
Iszmokysime raszyti ir 

skaityti, 
Tai padarysime isz jo da 

didesni vagi, 
Nes jis gales su kitais 

vagais susiraszineti, 
Pradės dirbti falszyvus 

Vekselius, czekius ir 1.1.
Jeigu jam duosime da 

didesni mokslą, 
Tai jis taip puikiai mokės 
Teisybia kalbėti ir teisme 

save apsiginti,
Kad ir galo nesurasi.

Taigi, grynas mokslas 
vagies, 

Nepadaro geresniu žmogumi,
Bet geresniu vagiu. 

Idant žmogų padarius geru, 
Tai reikia jam inkvepti 

szioji patarle: 
“Nedaryk kitam to, kas 

tau nemalonu.”
Reikia, tikėjimo ir tai 

Tikėjimo inkepto nuo pat 
mažens, 

Namieje ir mokykloje.
Jeigu žmogus nuo mažens 

Eis pagal tikėjimo ir pagal 
mokslo, 

Tai isz jo gali būti žmogus 
doras ir gudrus,

O jeigu tikėjimo keleis 
ne eis, 

Tai gales būti gudriu,
Bet nevisados geru!

Žmogus mylintis savo 
artima, 

Kad ir but nemokytas, 
Gali daug gero žmonijai 

padaryti, 
O ingijas mokslo da daugiau 

bus- naudingesnių.
Mokslas stengiasi žmogų 

padaryti gudriu, 
O tikėjimas padaro ji 

geresniu.
Sujungti tieji dalykai 

drauge, 
Tobulina žmogaus protą ir 

jausmus.
Žmogus del savo artimo 

Nėra priverstas buiti 
gudriu, 

Bet geru privalo būti 
kožnas.

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

Pirkie U. S. Bonus

paslaptingais veidais kažin ka 
vis dar sznekejo ir sznibždejo. 
Ona sėdėjo terp kitu paneliu ir, 
linksmai kažin ka sznekejo. 
Trioboje jau keletas porelių 
sukosi aplinkui, o muzika vis 
grajijo ir grajijo.

Prie Onos priėjo jaunas žmo
gus, pasikloniojo ir tarė:

—I Jonas Pavlaviczia. Rasit 
pana Ona, busi meilinga su ma
nim paszokti?

Ona galva linkterėjo kad ant 
to sutinka ir tuojaus atsistoju
si padavė jaunikiui ranka.

Valanda paszokes ponas 
Pavlaviczia nuvedė Ona prie 
kėdės i.r szalip pats atsisėdo.

— Pana Ona musu apygar
doje dar neseniai gyvena? Tarė 
ponas Pavlaviczia.

— Teip neseniai, bus jau 
apie tris sanvaites, atsake ra
miai Ona.

— Tamistai turi būti czio- 
nai ilgu? Visi nepažinstami 
žmones ?■

— Niekas! Pagyvensiu, pri
prasiu.

— Pana On’a moka ir Lietu
viszkai szneketi ?

— Moku. Tai mano gimti
ne kalba. Atsake Ona, tarsi su 
pasididžiavimu.

Ponas Pavlaviczia pažiurėjo 
in Ona ir tarsi nusistebedams 
savo szirdyje pamislyjo: tai 
turi būti tu isz chlopu, esi! Bet 
jau to klausti neindryso.

ItSFA. - B - CELA^Si 
Iarba pradžia > 

SKAITYMO 
...ir... ?RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. j;
Dabar Po 25c. ■: 

Saule Publishing Co., < 
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— Ak, ir asz Lieuviszka 
kalba labai myliu, tarė ponas 
Pavlaviczia szypsodams, bet 
galiu tik, kad apart keletos žo
džiu, daugiaus nieko Lietuvisz
kai nesupranta.

— Tamista gali isžsimokiii- 
ti, kad musu bajorai moka 
Prancuziszkai aiba. Vokiszkai, 
tai tuom labinus gali iszmokti 
Lietuviszkai.

— A, su didele ak vata mo- 
kycziaus, bet mokytojo netu

riu, tarė ponas Pavlaviczia in 
Ona meilingai žiūrėdamas.

— Niekas! Kad bus ak vata, 
atsiras ir mokytojas, atsake 
Ona szypsodama.

Muzika apsistojo grajyti ir 
szokikai vėl atsisėdo triobos 
pakraszcziuose ant kėdžių. Visi 
tylėjo.

— Pana Ona, pagrajykite 
“'sztikamaji ”, tarė szeimininke 
in mokytoja.

— Asz to nemokiu, atsake 
Ona.

— Kokio ežia reikia mokė
jimo, pradėjo aiszkinti szeimi
ninke, ta jau visi moka ir leng
vai gali iszmokti, bet dar gali
te paszokti.

Muzika vėl prddejo grajyti. 
Keletas porelių vėl pradėjo ap
linkui sukties. Prie Onos pri- 
jeo vėl jaunas vaikinelis Jonas 
Mantrimukas, iszvarytas isz 
universiteto už politika studen
tas, kuris pasikloniojo Onai ir 
ana vėl iszvede szokti. Tai ne
patiko ponui Pavlavicziai, ku- .Z; e # .
ris szalip Onos sėdėjo, kad jis

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

nuo jo pagavo pana. Pons Pav
laviczia atsistojas nuo kėdės, 
nuspiove ir murmėdama ant 
Mantrimuko paėjo szalyn.

— Tris lapai! Keturi gylis! 
Penki szirdis! Buvo girdėtis 
antrame kambaryje prie žalio
jo 'staliuko balsai.

Ir teip ponai linksminosi pas 
ponus Karpinskus lyg pusnak- 
cziu, o mylėtojai vinto prie ža
lio staliuko iszsedejo lyg isz- 
au'sztant. Buvo jau gerokai isz- 
ausžusi kada paskutinieji sve
cziai namon iszvažiavo.

Po Vardo Dienos

Po vardo dienos ponios Kar
piu skienes apie Ona bajorgaliai 
paleido visokias1 kalbas ir pa
skalas. Vieni sznekejp, kad 
Ona yra Bedieve, Socialiste, 
Nihiliste ir taip toliaus.

Kiti sznekejo, kad tai yra 
paprasta litvomane mylėtoja 
Lietuviszkos kalbos ir litera
tūros. Senieji galvas linguoda
mi, sznekejo, kad yra labai in- 
tariama ypata.

Bet jaunieji už Onos linksma 
ir meilinga būda negalėjo atsi
girti. Keletą dienu po to pra
slinkus, atvažiavo in Dauge- 
liszkus artimiausioji kaimyne, 
senoji ponia Montviliene. Kada 
'ponia Karpinskiene savo kai- 
minka pradėjo dekavoti už jos 
aplankyma, tai ponia Montvi
liene, padariusi paslaptinga 
veidą, visu pirmu paklausė:

— Sakyk, pony tele, ar ežia 
musu kalbos niekas negirdes?

Ponia Karpinskiene nusiste-
(Tasa Ant 2 Puslapio)

“Talmudo Paslaptys”
t •

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

Pajieszkojimas
Pajieszkau savo giminiu ir 

pažinstamu:
1— Elena Kuckailyte isz Lie

tuvos (Marijampolės miesto), 
atvykusi apie 1931 ar 1932 m.

2— Vincas Burdulis (iszvy-
kimo metu buvo apie 22 m.) isz 
Lietuvos atvyko apie 1923 me
tais pas savo tęva. Paeina isz. 
Punsko parapijos (Pupku gi
mine). 1 \

3— Katre (ar Rože) Alusz- 
kiuite, po vyrui Banevicziene, 
atvykusi isz Valincziu kaimo, 
Punsko parapijos. Atvyko apie 
1906 ar 1907 metais. Su savo 
vyru ir vaikais dar 1920 metais 
gyveno rodos Ashley ar Ash
land, Pa., mieste.

Pajieszkomus asmenis pra- 
szau atsiliepti sziuo adresu:

Vincui Sendai,
3049 So. Throop St., 

Chicago 8, Illinois.
Jeigu pajieszkomi ar ju gi

mines butu mire, praszau apie 
juos praneszti nurodytu adre
su man bent kas, kas juos pa- 
žinsta arba pažinojo. Atlygin
siu už tai.

Visu Ražancziaus . f'jf ■ -r r > t v ‘
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku- 
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskjte 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
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ZiniosVietines
— Ponstva Juozai Pitkevi- 

cziai isz Shenadoro, motoravo ’ 
in miestą su reikalais, taipgi 
atlankė savo pažinstamus ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” Redakcija, kurie atnauji
no savo prenumerata ant 1956 
m. Acziu už atsilankyma.

— Musu miesto West End 
Fire Co. No. 5 ugniagesiai ku
rie dalyvavo Ugniagesiu paro
da pareita Su'bata mieste T5- 
makve, laimėjo antra dovana, o 
narys tosios kompanijos, Jur
gis Szerksznis nuo 408 W. Cen
tre uly., aplaike dovana, už tai 
kad Jurgutis buvo riebiausias 
ugniagesys parodoje.

— Sulbatoj pripuola Szv. 
Melanio vyskupo, o Tautiszka 
Vardine: Narbuto. Ir ta diena: 
1942 m., Anglijos armijos 'po 
Montgomery vadovybe sumu- 
sze Naciu armija po vadovybe 
garsaus' Rommel in El Ala- 
mein, Egipte ir taip prakirto 
kelia Amerikieeziams kurie isz- 

- vare Nacius isz Sziaurines Af
rikos; 1934 m., Raz'baininkas ir 
žulikas “Pretty Boy” Floyd 
buvo policijantu susektas ir 
nuszautas; 1935 m., Dutch 
Schultz, garsus razibaininkas, 
kitu tokiu razibaininku buvo 
nuszautas Newark mieste, New 
Jersey valstijoje; 1793 m., gimė 
Lietuvos raszytojas ir istori
kas Simonas Daukantas.

— Kareivis Pvt. Pranas 
Pangonis, kuris tarnauja armi
joje, Fort Riley, Kansas, sve- 
cziuojasi pas savo motinėlė, po
nia Olesa Pangoniene, nuo 615 
W. Mahanoy uly., o Lapkriczio 
treczia, diena kareivis Pranas 
išzkeliaus in Fort Dix, N. J., 
kuris su kitais kareiviais isz- 
keliaus in Vokietija ir ten isz- 
tarnaus savo laika.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimta. Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Seve
rino ir Szv. Joną Kapistro, o 
Tautiszka Vardine: Jautry'be. 
Ir ta diena: Menulio atmaina: 
Prieszpilnis; 1940 m., Hitleris 
su Ispanijos Diktatorių Fran
cisco Franco in Hendaye. .

— Panedelyje pripuola Szv. 
Rapolo Ark., o Tautiszka Var
dine: Daugalio. Taipgi ta die
na: 1795 m., Rusai užėmė Lie
tuva; 1929 m., Depresija Ame
rikoje, kai retas kuris darba 
turėjo ir kai valdžia stengiesi 
jauniems daribus parūpinti, o 
kitiems paszelpa suteikti; 1947 
m., Senatorius Robert Taft, 
Republikonas isz Ohio, stojo in 
Prezidento rinkimus, kaipo 
kandidatas; 1941 m., Vokie- 
cziai, Naciai suiszaucle 50 Pran
cūzu belaisviu, už tai kad vie
nas Nacis karininkas buvo nu
szautas; Darbininku Diena 
New Zealand kraszte; 1921 m., 
du razlbaininkai, Gerald Chap
man ir George Anderson, ap-

’ Ka raszo musu skaitytoja 
Ponia • Valerija Juniene isz 
$cranton, Pa. — Gerbiama 
“Saules” Redakcija: Vėl at- 
raszau Juras laiszka su mano 
prenumerata. Asz negaliu su
laukti pacztos Utarninkais ir 
Petnyczioms, nes metu visa 
daUba ir sau ilsiosi kol visa isz- 
skaitau. Mano mažas anūkas 
(keturiu metu) žino kaip asz 
laukiu juos, tai kaip laikrasztis 
“Saule” ateina, jis uedasegda- 
mas laiszku, atnesza kede ir 
atnesza man laikraszti. Linkiu 
pasisekimo Jusu “Saulei”. Su 
gūodone Valerija Janas.

voge paczto vežimą, troka, pa- j nas Neverauskas, malonėjo pa
ežiam vidurdienoje, ant di
džiausios New York ulyczios, 
Broadway. Jiedu gavo $1,454,- 
129. Jiemsdviem pasisekė laiki
nai pasprukti, pabėgti bet vė
liau buvo suimti ir in kalėjimą 
patuipdinti, gavo po dvide- 
szimts penkis metus. Jiedu pa
bėgo isz Atlanta kalėjimo, 
Georgia valstijoje. Anderson 
buvo nuszautas Spalio 31, 1925, 
o Chapman 'buvo pakartas Con
necticut valstijoje, kur jis bu
vo nuszoves policijanta.

— Utarninke pripuola Szv. 
Krizanto ir Szv. Darija, o Tau
tiszka Vardine: Karigaila. li
tą diena: 1936 m., RymosJBer- 
lyno aszis sudaryta, sutartis 
tarp Vokietijos ir Italijos; 1933 
m., Prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas nustatė kiek val
džia mokes už auksa, ir parei
kalavo, kad visi savo auksi
nius pinigus valdžiai pavestu.

— Ana diena, gerai žino
mas beikerys del New York 
Bakery, Jonas Kunigonis at
lankė “Saules” Redakcija, ku
ris atnaujino prenumerata už 
laikraszti del savo tevelems 
pons. Vincam Kunigoniems isz 
Frackvilles. Pons. Kunigoniai 
yra seni “Saules” skaitytojai, 
ir myli skaityt “Saule”. Acziu 
už atsilankyma.

už

isz 
ir 

su-

Shenandoah, Pa. —
Ponia Michelina Bernatoniene, 
nuo 215 N, Catherine uly., par
davė savo narna del John Tan- 
credi ir jo žmona Mildred, 
$4,400.

— Adolph Krencewicz 
miesto, jo žmona Alberta 
duktė Patricia,'padavė savo 
raszyta praszyma, peticija in 
Pottsvilles Korto, kad permai
nytu ju pravarde Krencewicz 
ant Krenn.

— Elžbieta (Baibarskiene) 
Lutkauiskiene, nuo 208 E. Mt. 
Vernon uly., numirė in Locust 
Mt. ligonlbute. Gimė Lietuvo
je, atvyko in Amerika, o 1915 
metuose apsigyveno Shenado- 
ryje. Paliko savo vyra Juozą 
Lutkauska ir sunu Alberta Ba- 
karska isz Kankekee, 111., taip
gi asztuonis anukus. Laidos 
Sukatos ryta, su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažny ežioje 10 va
landa ir palaidos in parapijos 
kapinėse.

Philadelphia, Pa.—
Czia Komitetas susidedantis 
isz Jono Stiklioriaus, Onos Cze- 
lediniense, Marijos Raugienes, 
Taisos Stikliorienes, Adeles 
Smaily tęs ir da apszczia i kitu 
dienai 5-to Lapkriczio ruoszia 
puiku koncertą kurisai prasi
dės vakare 8-ta valanda Schurz 
Memorial Svetainėje, 420 
Chestnut ulyczios. Kur panele 
Juze Augaityte klausytojams 
cziulbes kaip tikra Lietuvos 
szlaitu laksztingala; o pianiste 
Ju 1 i j a R a j a uslk a i t e -S z u s zie n e 
su savaja artistiszka muzika 
taipogi žavės visus klausyto
jus. Nes jeigu tuos dvi labai 
gerbtinuosios menininkes-ar- 
tistes sugebėdavo sužavėti ir 
kitatauezius, tai kaslink mus— 
Lietuviu nebėr jau ka ir kalbė
ti. Tadgi visi sueikime in taji 
dabar ruosziama puiku koncer
tą! ’ *

— O vietiniame Ukrainie
cziu katalikiszkame sanvait- 
raszty: “Szliach” - “Kelias” 
laidoje 16-to Spalio patilpo gan 
ilgokas praneszymelis, kad vie
tiniai Lietuviai Jurgeeziai, 
tarp kuriu klebonauja Kunigas 
Daktaras Vytautas Martusevi- 
czius, o vikariauja Knn. Albi-

sveikinti Ukrainieczius per 
“Garsa”, kaip ir per vietines: 
“Lietuviu Naujienas” leidžia
mas Juozu Guszcziu proga ta, 
kad jau suėjo 1000 metu kaip 
Ukrainieciziai yra priėmė krik- 
szczionyste. O kad Jurgeeziai 
ta padare, tai, tarp kitu, dėka 
pasidarbavimui ir garsiosios 
ežia veikėjos, ponios Albinos 
Cze'batorienes. Suprantama: 
Ukrainiecziu pranieszymely 
yra paminėtas ir Kunigas Mar
tuse vi c žiu s, kaip kartu ir Ku
nigas Neverauskas.

44,000 
SUSTRA1KAVO

Westinghouse Darbi
ninkai Iszejo Ant 

Straiku 
PHILADELPHIA, PA. — 

Apie keturios deszimts keturi 
tukstaneziai darbininku in 
Westinghouse elektros fabri
kus iszejo ant straiku Penn
sylvania ir New Jersey valsti
jose.

Darbininku unija sako kad 
kompanija nori dabar sumažin
ti darbininku algas. Unijos va
dai sako kad szitos straikos ga
li būti labai ilgos, nes unija ne
sutiks ant jokio darbininkams 
algų pumažinimo. Tie vadai da
bar pataria visiems darbinin
kams užsiregistruoti, užsira- 
szyti del bedarbes mokeseziu.

Edward Savitsky, preziden
tas ir biznio vedėjas viena tos 
unijos kuopai sako kad West
inghouse kompanija dabar nori vaikucziams pasisamdins slau- 
suardyti darbininku unija savo ge, nurse, prižiūrėtoja, ir gal 
fabriku^e. pasisamdins mergina ar mote-

Ant rytojaus, po to kai tos riszke ateiti viena diena in san- 
straikos buvo paskelbtos, kele- vaite jo tuos kambarius apdul- 
ta darbininku atėjo in darba, kinti ir taip viską apezystinti. 
bet negalėjo ineiti in fabriką, Bet apart to, jam tarnu nerei- 
nes kiti darbininkai jau visus kia ir jis nežinotu ka daryti su 
fabrikus buvo pradeje piketuo- į jais jeigu jis ju daugiau turėtu.

j Jis neperka vasarnamiu del 
vasaros atostogų, bet pasisam- 

kompanijos do ir jam viskas būva parupin-

ti, vaiksztineti, marszuoti prie j 
visu duriu.

Westinghouse ] 
atstovai sako kad jiems gaila Tik biednesni žmones per- 
kad szitos straikos tureio in-(kasi vasarnamius.

Vietoj tarnu ir tarnaieziu, 
sziu dienu milijonierius pasi
laiko keletą geru daktaru ir 
dar daugiau gabiu advokatu 

1 del savo biznio, turto ir del tak- 
SUGRAŽINTI su iszrokuojimo.

 Jam sveikata labiau rupi ne- 
T DILI iii* D poniszkas pasirodini-
111 r nim(101pni3, 1 3. mas. Biednesni žmones perkasi

kad szitos straikos turėjo inr j 
vykti, bet kad ežia ne kompani
jos, bet keliu unijos bosu kalte.

6 GIRTUOKLIAI

brangius “Cadillac” automo
bilius; sziu dienu milijonierius

pigesni “station wagon’’. Jis 
neturi brangaus laivo, “yacht” 
vadinamo; bet jis turi ar ren
giasi pirktis maža eroplana.

Jo vaikai lanko, mokinasi 
privatinėse mokyklose, bet jis 
nesamdo jiems mokytoju. O jis 
pats greieziausia yra iszejes tik 
apie du mokslo metus kolegijo
je.

Jis daug visokio brangaus 
sznapso turi savo namuose, bet 
ne per daug geria; ne tai isz 
blaivystes, bet kad jam jo dak
taras uždraudžia. Jis grynu pi
nigu kiszeniuje labai mažai ne- 
sziojasi, retai kada daugiau 
kaip szimta doleriu. Jo žmona 
dar recziau ka perka už pini
gus; ji pasirenka ka ji nori 
sztore, pasako atveszti jai in 
jos namus, ir jos vyras menesio 
pabaigoje su czekiu už viską 
užmoka. i

Milijonieriaus žmona retai 
kada pati eina in sztorus pirk-

UPPER DARBY, PA. — ................................................
Szeszi pasigerusieji vyrai buvo | turi du automobiliu, viena di- 
sustumti in automobiliu, in Up- j dėsni, brangesni, o antra maža, 
per Darby, ir nuveszti skersai 
rubežiu ir paleisti Philadelphi- 
jos puseje.

Toki insaikyma iszdave Tei
sėjas Louis T. Baldino, atker- 
szindamas Philadelphijos poli
cijantams, kurie visus girtuok
lius isz Fairmount Park vis nu
veža isz parko ir paleidžia in 
Upper Darby, kad to miesto po
licijantai jais rūpintųsi.

“Man jau ligi gyvo kaulo 
insipyko tie Philadelphijos po
licijantai, kurie visus savo gir
tuoklius ežia, kaip ant dumpo 
pas mus iszmeta.” sake teisė
jas. “Tie girtuokliai ežia atėjo 
isz Philadelphijos ir mes juos 
in Philadelphia dabar ir graži
name.”

Tie szeszi pasigėrė vyrai bu
vo suimti ana diena po pietų in 
Upper Darby Parka; keturi 
davė Philadelphijos adresus, 
vienas sake kad jis gyvena in 
Gloucester, New Jersey, ir ki-

tas sake kad jis pareina isz Ha
vertown.

Policijantai sako kad visi 
szeszi jau kelis sykius buvo su- 
aresztuoti už girtuokliavimą.

Kai Delaware apygarda nu
tarė nearesztuoti girtuokliu ir 
uždraudė policijantams gir
tuoklius nuveszti in Upper 
Darby ir tenai paleisti kad Up
per Darby miesto policijantai 
juos suaresztuotu, in kalėjimą 
padėtu ir jiems burda parūpin
tu.

AR PAZINSTATE
MILIJONIERIŲ? 

(Tasa, Nuo 1 Puslapio)

Vienok kai jis apsiženijo, jis 
dar nebuvo milijonierius. Jis 
isz visko iszrodo kaip koks biz
nierius, ir labai dažnai jis tik
rai yra biznierius, o ne, kaip 
anų dienu ponas.

Anų dienu milijonierius gy
vendavo puoszniuose kamba- 
ruose kurie iszrode kaip kara- 
lisžki palociai; jis laikėsi kelis 
tuzinus tarnu ir tarnaieziu.

Bet sziu dienu milijonierius 
jaueziasi laimingas jeigu jis 
turi viena tarnaite ir viena tar
ną, darbininką. Jis dažniausiai 
gyvena apartmentuose, pasi
samdytuose kambariuose, kur 
savininkas vieszbuczio visus jo 
reikalus aprūpina. Nors jis už 
tokius kambarius gana bran
giai mkoa, kartais net ligi pen
kiolikos tukstaneziu doleriu 
ant metu jam tenai nereikia rū
pintis apie tarnaites, tarnus 
darbininkus, darbininku uni
jas ir panasziai. Jis gal savo

tis; ji dažniausiai pasiunezia 
savo tarnaite, jeigu turi viena, 
nes ji žino kad sztorninkas, ja 
pažines viską jai pabrangins.

Milijonierius labdarybės dar
bams labai duosnus, daug duo
da visokiems vajams, kolek- 
toms ir panasziai. Ne tai kad 
jis yra tokios geros szirdies, 
bet kad jis geras biznierius ir 
žino kad visos tokios dovanos 
gali būti atmusztos nuo jo 
taksu.

Jis priguli prie keliu golfo 
kliubu, kur dažnai jis beveik 
visa savo bizni veda ir su kitais 
takiais milijonieriais, biznie
riais susieina ir susipažinsta.

Retai kada ji pamatysi sa- 
liune ar “Night Kliube”. Jis 
turi savo maža draugu rateli ir 
kitiems nepasitiki ir už tai re
tai e;na kur in tokias užeigas 
pasilinksminti.

Jo žmonos tarnaite puosz- 
niau ir gražiau apsiredžius ne
gu jos bosiene. Sziandien tikrai 
sunku pažinti ar atskirti darbi
ninko ir milijonieriaus žmonas.

O milijonieriaus vaikai ma
žiau zabovu turi, mažiau dova
nu gauna negu paprasto dar
bininko vaikai. Dažniausiai 
vaikai nei nežino kad ju tėvai 
yra milijonieriai ,kol jie 
ga; jie mislina kad visi 
gyvena kaip jie, nes jie 
vaiku nepažinsta.

Vienos garsios dainininkes, 
rrilijonierkos dukrele jau pen
kių metu, o dar nežino kad jos 
motina yra milijonierka ir kad 
ji yra po visa pasauli iszgarse- 
jus Operos dainininke.

1 Žinoma, ne visi milijonieriai 
taip kukliai sziandien gyvena.

' Yra tokiu kurie, pasipūtė nori 
kad visi žinotu kad jei yra mi
lijonieriai; yra tokiu kurie sa
vo milijonus szvaisto kad visi 
pamatytu. Bet daugumoje to
kie yra tie kurie staiga, neti
kėtai tapo milijonieriais ir ne
bežino ka su savo turteliu be
daryti. Isz tokiu tikri pilijo- 
nieriai szidina ir su jais mažai 
ka bendro turi, vadindami juos 
“naujais milijonieriais”.

užau- 
taip 
kitu

SUŽEISTAS
NUSIŽUDĖ

ROXBOROUGH, PA. —
Septynios deszimts trijų metu 
amžiaus William Culp nusiszo- 
ve su medžiokles karabinu savo 
namu skiepe.

Jis Gegužio menesyje buvo 
sužeistas automobiliaus nelai
mėje. Jo žmona, septynios de
szimts metu amžiaus Ella, po- 
licijantams pasakė kad ji isz- 
girdo szuvi, ir nuėjus in skie
pą rado savo vyra negyva.

Policijantai sako kad jis bu
vo atremes ta medžiokles kara
biną in grindas, ir ant vamz
džio buvo padejes savo galva, 
paskui su maža rykszte buvo 
paspaudės to karabino gaidu
ką.

Mahanoy City Lietuviai
PIRMAM VORDE

Balsuokite Už

Wm. Smigo
Ant Konselmono

Gabus - Sanžiningas - Jauslus 
Bendradarbis!

Sugražinkite Smigo In Konsel 
Praszo Jusu Balso Ir Paramos! 
Rinkimai pripuola Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) 8-ta Diena, 

Szirdingai Acziu ! ! !

Kristopo Kolumbo
Karstas

Anot pasakų ir nepatikrin
tu žinių ir gandu, Kristopo 
Kolumbo karstas, grabas 
randasi in Ciudad Trujillo, 
Dominican Respublikoje. 
Szitas szvino karstas su puo- 
szniais ženklais Kristupo 
Kolumbo, kaipo Visu Mariu 
Admirolo ir Veragua krasz- 
to Bajoro, būva kas metai 
atidarytas Spalio dvylikta 
diena.

Kolumbui szitie garbes 
vardai buvo suteikti Ispani
jos Karaliaus Ferdinando ir 
jo Karalienes Elzbietos. Szi
tas jo karstas randasi in San
to Domingo Katedra.

Indijos salų Arkivyskupas 
kas metai dalyvauja szitose 
iszkilmese, kuriose dalyvau
ja visi to kraszto valdžios 
virszininkai.

Jo karstas buvo surastas 
toje katedroje 1877 metuose. 
Bet iki tada ir net iki sziai 
dienai daug mokslincziu, 
praeities žinovu abejoja kad 
tai tikrai yra Kolų m b o 
krasztas.

Nežiūrint ka musu moky
tojai musu mokyklose moki
na apie ta Kolumbą; jis ne
buvo pirmutinis mislinti ir 
sakyti kad pasaulis yra ap
valus, ir kad galima keliau
ti in vakarus ir atvykti in ry
tus.

Jis net ir savo žemlapius 
buvo gavės nuo kito moks- 
lincziaus kuris daug anks- 
cziau negu jis skelbe ir mo
kino kad pasaulis yra apva
lus.

Tos pasakos kaip Ispani
jos Karaliene pardavė net 
savo brangius žemeziugus 
karolius ir žiedus, kad suda
rius gana pinigu jam pasirū
pinti tris laivus tai kelionei, 
yra tik teik — gražios pasa
kos. «

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

Žmones Mate
Amerikieti Kareivi 

Nelaisvėje
CAMP FRIEDLAND, VOK. 

— Sovietai ima paleisti isz sa
vo nelaisvės eilinius žmones, 
kurie nieko bendra neturėjo su 
karo vedimu.

Keli isz j u sako kad jie yra 
mate Amerikieti kareivi ir ke
lis kitus žmones kurie sako kad 
jie yra Amerikiecziai, Sovietu 
vergiszkoje nelaisvėj a.

Spėjama kad tas kareivis ar 
tik nebus Ray Sparks, isz Ten
nille, Georgia, kuris pabėgo isz 
kariszko kalėjimo, Vakaru 
Berlyne, kur jis lauke teismo 
už koki ten prasikaltima.

Vienas isz pargryžusiu isz 
tos Sovietu nelaisvės davė eile 
kitu, kurie randasi toje nelais
vėje.

Bob Goldman, sūnūs Esto- 
nietes motinos ir Amerikieczio 
tėvo, kuris sako kad jis su pa- 
rasziutu iszszoko isz eroplano 
in Estonija, kaipo Amerikos 
szpiegas. Jis buvo suaresztuo- 
tas 1946 metais ir buvo nuteis
tas ant dvideszimts metu iri 
kalėjimą.

Jack Goralski, kuris sako 
kad jis yra buvęs Amerikietis 
isz kairiosios partijos. Ji nu
važiavo in Rusija ir buvo su- 
aresztuotas kaipo szpiegas.

Vladimir Golowski, Sovietu 
Rusijos pilietis sako kad jis su 
savo tėvu buvo apsigyvenęs in 
Shanghai. Jis sako kai jis sa
vanoriai sugryžo in Rusija, kai 
Antras Pasaulinis Karas pra
sidėjo, jis buvo suaresztuotas 
kaipo szpiegas ir nuteistas ant 
dvideszimts penkių metu in 
kalėjimą. Jo tėvas tuo paežiu 
sykiu tapo Pulkininkas Ameri
kos Armijoje ir dabar gyvena 
San Francisco mieste.

George Green, Levin Green 
sūnūs, isz Los Angeles, sako 
kad jis iszvažiavo in Moskva, 
1946 metais, kaipo laikraszti- 
ninkas. Jo sesuo, Leah, sykiu 
su juo buvo iszvažiavus in 
Moskva. Jie buvo suaresztuoti 
kaipo szpiegai; jis buvo nuteis
tas ant dvideszimts penkių me
tu in kalėjimą, o jo sesuo buvo 
iszveszta in Sibirą. v f

Austrijos karo belaisviai, ku
rie yra sugryže, sako kad jie 
buvo mate ta George Green. 
Bet Amerikos virszininkai sa
ko kad jiedu yra Sovietu Rusi
jos piliecziai. t 7: >

Sovietu Rusija yra iki Šziol 
paleidus kelis tukstanezius be
laisviu, bet tai visai mažas 
skaiežius, prilyginus prie tu, 
szimtu tukstaneziu, kuriuos 
Rusija dar vis laiko nelaisvėje.

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; ,.f 
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais.
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimai*.

Lietuviai, Schuylkillo Pavieto
Balsuokite už

JOS. J. MACHULSKY
isz Shenandoah, Pa.
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