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TRUMANO DUKTĖ 
SUSIŽIEDAVO

Trumano duktė, Margarita 
su savo sužieduotiniu praleido 
kelias dienas in Zebulon, North

WESTINGHOUSE 'CLARE BOOTHE
STRAIKOS LUCE SERGA

Szimto Vieno Metu 
Jaunuole

UNIJOS Pakistano Vadas

Ženysis Balandžio 

Menesyje

INDEPENDENCE, MO. —

Carolina pas jo tėvus.
! Ponas Daniel sako kad jo sū
nūs yra draugavęs su Truma- 
no duktere Margarita per kele
tą metu. Jo sūnūs yra ejes 
mokslus in North Carolina

Buvusio Prezidento Harry Universitetą, ir yra dirbės kai- 
Trumano duktė Margarita su- 1° laikraszt n nkas ant keliu 
sižiedavo su Clifton Daniel, Jr. hūkraszc'iu. Jis gavo darba 
Užsienio Žinių, New York ant “New York Times“ laik- 
Thnes laikraszczio pagelbinin- raszczio 1944 metais.
ku. Trumano duktė, Margarita

Buvęs Prezidentas paskelbė nesutiko la krasztininkams 
kad jo duktė Margarita iszte- nieko pasakyti apie tas sužie- 
kes už to laikrasztininko, kada duotuves ar ateinanti sz’.iuba. 
nors Balandžio menseyje. Jis Margarita yra trisdeszimts i 
laikrasztininkams pasakė kad dvieju metu amž aus, o jos su- 
jis pats dar daugiau nežino, ir žieduotinis keturios deszimts, 
kai tik jis dažinos jis jiems pra- trijų metu amžiaus.
nesz. o cj o

Margarita Truman ir sužicdotinis, Clifton Daniel, Jr.

Pusantro Szimto
I

Dienu Straikuoja

WASHINGTON, D. C. — 
West nghouse Elektros kom
panija, viena isz didžiausia 
kompanijų Amerikoje, kurios 
verte yra daugiau kaip bilijo
no doleriu, antra tik prilyginus 
prie General Electric kompani
jos, dabar del sziu metu negali 
jokio pelno parodinti, kai ki
tos tekios kompanijos du ar 
tris sykius daugiau per ta lai
ka užsidirbo.

Westinghouse kompanijos 
uždarbis, pelnas nukrito net 
keturios deszimts szeszta pro
centą.

Kompanijos didžiausia beda 
yra straikos!

Praeita Spalio menesi pen
kios deszimts penki tukstan- 
cziai darbininku sustraikavo, 
ir taip suparalyžiavo keturios 
deszimta nuoszimti visu tos 
kompanijos fabriku. Kompani
ja turi devynios deszimts asz 
tuonis fabrikus.

NEW YORK, N. Y. — 
Clare Boothe Luce, Amerikos 
Ambasadorka Italijoje, kuri 
staiga parvažiavo isz Italijos, i 
kai jai dantis suskaudėjo, da
bar yra susirgus ir nebegali 
priimti Italijos Prezidentą, i 
Giovanni Gronchi, kuris yra 
dabar atvažiavęs in Amerika.

Jos Daktaras Milton Rosen- 
bluth sako kad ji szalti turi ir 
szaltligos drugys ja kreczia.

Ar tai ji tikrai susirgus ar ji 
tik nenorėjo Italijos Preziden
tą, Gronchi ežia vieszai priim
ti niekas nežino, bet laikraszti- 
ninkai visaip spėja; kodėl ji 
taip staiga parvažiavo isz Ita
lijos su danties skaudėjimu, ro
dos Italijoje nėra dantistu, ir 
kaip tai ji taip patinkamai ta 
szalti pagavo, kai Italijos Pre
zidentas ežia atsilankė.

Eina gandai kad ji dabar tu
ri aki ant Anglijos Ambasado
riaus vietos.

ARKIVYSKUPAS
ISZTREMTAS

Isz Amerikos
KLIOSZTORIUS

SUDEGE

4 Jėzuitai Žuvo; 6

kad dar nėra sužinota isz kur 
ir kaip tas gaisras prasidėjo.

DVYLIKA ŽUVO

Dvieju Kambariu
Namelis Sudege

Kompanijai szitos straikos 
jau dabar yra kasztavusios 
apie tris szimtus milijonu dole
riu, o darbininkai jau dabar 
yra neteke apie szimta milijonu 
doleriu algomis.

Per szitas straikas buvo 
daug neapykantos ir susikirti
mu tarp tu, kurie straikuoja ir 
tu kurie nori dirbti.

Kompanija net ir per strai- į 
kas yra davus sakti, pravarius 
isz darbo devynios deszimts 
tris darbininkus, kurie per 
straikas buntus kele.

Valdžia stengėsi kompanija' 
su darbininku unija sutaikinti, 
bet nieko isz to neiszejo.

Cyprus Krasztas Suki
lo Priesz Anglija

NICOSIA, CYPRUS. — Pla-
ežios ir bendros straikos dabar 
suparalyžavo visa Cyprus į 
kraszta; kai visi darbininkai
sustraikavo priesz Anglijos
valdžia, kai Arkivyskupas Ma
karios su keliais kitais Vysku
pais buvo isz to kraszto Angli
jos valdžios isztremtas.

Anglijos kareiviai, paratru- 
periai, iszkrate visus to Arki

Sužeisti

LENOX, MASS. — Trys Je- 
zuitai Kunigai ir vienas Jėzui
tai broliukas žuvo ir szeszi ki
ti buvo apdeginti ar sužeisti, 
kai asztuonios deszimts penkių 
kambariu kliosztorius sudege.

Iszkados padaryta ant puse 
milijono doleriu.

Sužeistieji buvo nuveszti in 
Szvento Luko ligonine in Pitts-, 
field, Mass.

Szimtas trisdeszimts szeszi 
iszsigelbejo iszszokdami pro 
langus, ar kitokiais*budais nu
sileisdami isz to deganczio 
kliosztoriaus.

Lion Inn vieszbuti, in Stock
ridge, o kiti buvo nuveszti in 
Cranwell kolegija in Lenox.

vyskupo kambarius ir sodus ir 
rado baisiai daug kariszku 
ginklu, tenai paslėptu. Jie te
nai rado vienuolika sprogstan-

Vieni gavo nakvyne in Red

kambariu

OXFORD, PA. — Dvylika 
vienos szeimynos nariu žuvo, 
kai gaisras isztiko tik dvieju 

namelius Oxford
miestelyje.

Isz pradžių policijantai spė
jo ir sake kad jie mislina kad 
tas namelis buvo kieno tyczia 
padegtas, nes jis taip greitai 
užsidegė ir sudege ligi žemes. 
Bet vėliau ugniagesiu virszi- 
ninkas, Marshal Robert Brown 
sake kad jis su savo padėjėjais 
tikrai isztyre ir dažinojo kad 
tas gaisras prasidėjo kai mažas 
pecziukas susprogo.

Trisdeszmts szesziu metu
amžiaus John Twyman, troko
draiverys tuo laikp nebuvo na
mie, ir vienatinis isz tos szei- 
mynos iszliko gyvas. Jo žmona, 
vaikucziai ir mocziute žuvo ta
me gaisre.

Užima Augszta Vieta
cziu bombų, daug kulku, kara

Nei vienas nesuspėjo pasi
imti sziltesniu drabužiu. Berk
shire Marine Reserve Marinai 
greitai pasiuntė szimta sziltu 
kariszku paltu, overcoatu. 
Rauduonasis Kryžius teipgi 
pasiuntė drabužiu.

Jėzuitu virszininikas, Kuni-

Franklyn G. Fiogete, Ap

binu ir kitu ginklu.
Tie Anglijos paratruperiai j 

su aszaru bombomis iszskirste, į 
iszvaike kelias gaujas žmonių 
in Limassol, Polis Kyrenia ir 
Famagusta miestuose.

Policijantai isz pradžių norė
jo ji intarti už ta baisia nelai
me, bet paskui, kai ugniagesiai 
priparodino kaip tas gaisras 
prasidėjo, ir kai kiti policijan
tai patikrino kur jis tikrai bu
vo kai tas gaisras visa jo szei- 
mynele nunesze, jis buvo isz-

szugos Instaigu Sekreto
riaus pagelbininkas, ežia pri- 

i ima prisieka, kai jis yra pa
skirtas kaipo bendru patar
navimu Sztabo administra
toriumi. Jis užima vieta Po
no Edward Mansure, kuris 
isz tos vietos pasitraukė.

Pirkie U. S. Bonus!

Tas Arkivyskupas iszplauke 
ant Anglijos kariszko laivo. Jis 
važiuoja in ■ Seychelle salas, 
apie asztuoni szlmtai myliu 
nuo Madagascar, in Indian ju
ras.

Szitas Pravoslavu Arkivys
kupas yra intartas už visus 
tucs suikilimus savo kraszte. Jo 
trolis buvo nužudintas, kai jis 
su keliais kitais buvo surengęs 
slastus Anglijos kareiviams.

Anglijos valdžia nori kad vi
si žinotu kad ežia nėra jokis ti
kėjimo persekiojimas, nes tas 
Arkivyskupas buvo isztremtas 
ne už jo tikybos . insitikinimus 
bet už jo politika priesz Angli
jos valdžia. Anglijos valdžia 
toliau pasiaiszkina, kad ji ta 

i priesz ja prasikaltusi Arkivys
kupą nepersekioja, net nei ne- 
suaresztuoja, .bet tik praszo 
kad jis sau sveikas kur nors ki

gas Francis O. Corcoran sako teisintas. tur keliautu.

Ponia Katherine Parker, 
isz Los Angeles,, susilaukus 
szimto ir vieno meto amžiaus 
ežia užpuezia vieną žvakute 
ant savo gimtadienio pyra
go. Ji sako kad ji buvo pa
reikalavus ta viena žvakute, 
nes ji jaueziasi kad ji ka tik 
dabar yra pradėjus gyventi. 
Ji sako kad pirmieji szimtai 
metu buvo sunkiausi, ir kad 
dabar metai jai nieko nebe- 
reiszkia. Ji toliau sako kad 
ji tik Vienam Dievui jau
eziasi yra skolinga 'kad ji 
tiek metu yra iszgyvenusi.

KOMUNISTU

| VIRSZININKĄS' 
PASZAUTAS
—

NEWARK, N. J. — Teams-; 
terš, draiveriu Unijos Virszi- 
ninkas buvo paszautas savo au-! 
tcmobilyje ant ulyczios dienos 

į laiku.
Unijos virszininikas keturios' 

deszimts szesziu metu amžiaus 
Theodore A. Nalikowski buvo 
sužeistas, kai jis iszejo isz uni
jos ofisu ir insisedo in savo au
tomobiliu.

Vienas automobilius buvo 
sustojęs prie unijos virszinin- 
ko automobiliaus. Tie szuviai 
buvo paleisti isz to automobi
liaus kuris paskui greitai nu
važiavo.

Sužeistas Nalikowski buvo 
greitai nuvesztas in Martland 
Medical Center ligonine, kur 
jam buvo padaryta operacija, 
iszimti isz jo pccziu viena kul
ka.

Keturios deszimts unijos na
riu greitai pribuvo siutindami

I savo krauja tam unijos virszi- 
ninkui.

Policijantai sako kad szitas į 
invykis gal iszkilo isz peszty- 
niu tarp tos unijos virszininku 
ir darbininku.

Nalikowski buvo iszteisintas 
1939 metuose, 'kai jis buvo in
tartas už nužudinima vieno 
žmogaus kuris buvo jo unijai 
prieszingas. Vėliau, 1942 me
tuose jis buvo pasmerktas ant 
nuo deszimts iki dvldeszimts 
metu in kalėjimą už tai kad jis

Pirmas Prezidentas in
Respu1 l'ka Pakistano, Gu- 
bernatorius-Generalinis Ma
jor Jskandar Mirza užims 
Prezidento vieta Kovo dvi- 
des?imts treczia diena. Tuo 
laiku nauja to kraszto kon
stitucija bus paskelbta kurio 
je bus nustatyta Islam krasz
to nepriklausomybe. Szitas 
penkios deszimts szesziu me
tu amžiaus karininkas yra 
baigės savo kariszkus moks
lus in Royal Military Kolegi
ja, in Sandhurst, Anglijoje.

su peiliu subadė tris vyrus, kai 
visi jie visa nakti gere ir balia- 
vuojo. Jis buvo isz kalėjimo pa
leistas 1949 metuose.PLATINKIT“SAULE”

KRISTUS
f

Palszyvas Kunigas

BRANDENBURG, RYTU 
VOK. — Komunistai, Branden
burg mieste buvo surengė kar- 
navala ir paroda.

Komunistiszkas ‘ ‘ Kristus ’ ’ 
pasirodė, ir, važiuodamas per 
miestą visus laimino ir dvasisz- 
kas malones dalino.

Už 'keliu dienu, palszyvas 
Kataliku “kun’gas“ buvo pa
siaustas in ta karnavala, ir per 
paroda visiems “iszriszima“ 
davinėjo.

Žmones baisiai pasipiktino 
ir priverto miesto mayora visu 
persipraszyti ir tokias parodas 
uždrausti.

Czia akzkiai matyti bedie- 
viszka propaganda, kuria veda 
Pieok-Grotewohl valdžia priesz 
visus krikszczionis, Protesto- 
*nus ir Katalikus.

Ezita propaganda Komunis
tai veda jau daugiau kaip pen
ki menesiai. Komunistai yra 
paskleidė daug bedieviszku 
knygų ir rasztu, ir jie yra su
stabdė visas bažnycziu ineigas. Į 
Protestonu laikrasztis ‘Christ 
und Welt” sako, kad Komu
nistu tikslas czia visiems aisz- 
kus: “Atkirsti Rytu Vokieti
jos bažnyczias nuo savo szaknu 
ir jas padaryti neva neprigul- 
mingas ir laisvas, kad tada jos 
taptu Kremlino tarnaitėmis. ’ ’ j

Meile Pergali Liga

Po szliubo, in kuri pribu
vo daugiau kaip tūkstantis 
moteriszku, i n Swindon, 
Baptistu bažnyczia, in Wilt, 
shire-, Anglijoje, Amerikietis 
lakūnas, dvideszimts metu 
amžiaus Michael Storms isz 
San Diego, California apsi- 
ženijo su dvideszimts metu 
amž’aus Sylvia Vincent, isz 
Sauth Ruidlip, Middlesex.

Tukstancziai žmonių susi
rinko ant szito szliubo, už tai 
kad jaunikis turėjo būti nu- 
nesztas in bažnyczia del 
szliubo, nes jis yra nuo Polio 
ligos suparalyžiuotas. Jis 
buvo neszte nunesztas isz 
Burderop Park ligonines in 
bažnyczia. Jis ne už ilgo 
grysz in Amerika su savo 
jauna nuotaka.
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Kas Girdėt
In Dallas, Texas, vienas žmo- 

gus, ipolicijantu suimtas už tai 
kad jis svyravo ir lingavo, 'be
eidamas ant ulyczios, užsigynė 
kad jis girtas. Kai policijantai 
jam pasakė kad jo kvapas at
siduoda kaip ano vakaro tusz- 
czia alaus baczka, jis pasiaisz- 
kino, kad jis buvo ka tik palbu- 
cziaves savo žmonele, kuri ran
dasi namie visiszkai pasigėru
sį.

In Tallahassee, Floridoje, 
Gubernatorius Leroy Collins 
gavo' laiszka isz Berlyno, Vo
kietijos, nuo devyniolikos metu 
Vokietaites, Karin Leschke, 
kuri sakosi kad ji yra. mėlyn
akė geltuonplauke. Ji prasze 
kad Gubernatorius jai sujiesz- 
kotū tinkama vyra, ir kad tas 
vyras butu:

“ Asz noriu kad jis butu aug- 
sztas ir liesas ir gra'žžs. Jis turi 
būti kas nors1 Amerikoje. Asz 
nesakau kad jis turi būti tur
tingas, bile tik jis yra milijo
nierius.”

gina užkliuvo’ už sunkios ir 
drūtos langtieses,( sugryžo in 
kambarį ir leptelėjo savo drau
gui per galva su tusziczia vyno 
bonka. Tas jos draugas, “boy- 
frentas” atsidūrė in ligonine 
su praskelta galva.

In Arkansas City, Kansas, 
policijantai suėmė buvusi ka
lini, Lawrence Schulte, už tai 
kad jis nebuvo raportavęs kur 
jis randasi, kaip jis turėjo kas 
sanvaite daryti. Jo kiszeniuje 
policijantai rado trumpa rasz- 
teli: “Atiduok man visus savo 
pinigus, nes asz turiu, revolve
ri.” Buvęs kalinys dabar yra 
esamasis kalinys.

In Nanaimo, British Colum
bia, Ponia Kathleen Pojee tu
rėjo užsimokėti dvylika dole
riu ir penkios deszimts centu 
baudos, už tai kad ji, 'bevažiuo
dama su savo automobiliu, net 
du sykiu tyezia davė in polici
jos automobiliaus užpakali. 
Nuveszta in policijos ofisus ji 
pasiaiszkino kad ji mistino kad 
tas policijos automobilius buvo 
jos vyro automobilius ir ji no
rėjo jam už ka tenai atkerszin- 
ti.

ir po tam poliai jantsa pribuvo 
ir ji iszgelbejo ir suaresztavo.

In Sacramento, California, 
William Jaglas buvo suaresz- 
tuotas, nežiūrint kad jis sten
giesi pasiaiszkinti kodėl jis bu
vo czeveryku sztore, kai tas 
sztoras jau buvo ant nakties 
uždarytas. Jis aiszkinosį kad 
jis netyczia atsirėmė in to 
sztoro langa, ir ta Įauga, iszmu- 
sze; tada jis in ta sztora inlindo 
ir lauke visa, nakti iki ryto, kad 
galėtu tos sztoro savininkui pa
siaiszkinti kaip ten atsitiko 
kad jis ta langa iszmusze. Po- 
licijpntai jam neintikejo ir iii 
kalėjimą inmete.

Pypkes Durnai
Yra Niekiauses

Kur bus ir puikus dainavimas 
ir teat rali szkas loszimas ir szo- 
kiai kaip ir kiti smagus dalykė
liai. Taigi, kas galės, to ten ir 
atsilanko tikslu parėmimui 
vargdieniu Tremtini u.

— K. V.

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Žiūrint nuo paskutinio aug- 
sztb, Fontainbleau vieszibuczio', 
in Miami Beach, kuris kaszta- 
vo apie szesziolika milijonu do
leriu, ir matant visus kitus tuos 
milijonu doleriu verts vieszbu- 
czius, sunku iszsivaizdinti ir 
intiketi kad tik keturios de- 
szimts metu atgal visa szita 
apylinke buvo apleista dykuma 
ir nelpreinanczios džiungles.

1 • •

Sziais metais, vien tik pama- 
rese, prie mariu kranto in Mia
mi Beach, Floridoje randasi 
trys szimtai asztuonios de
szimts vieszibucziu.

Fontainbleau vieszibuczio 
vienas kambarys gali sutalpin
ti tris tukstanczius žmonių ant 
vieno sykio. Jis tiek vietos už
ima, kad galima pamesti savo 
pacziute Utarninke ir jos nesu
rasti iki Nedėlios, ir jie galėtu
mėte visa ta laika vaiksztineti 
po ta, pati vieszibuti.

Ir szitamė viesžbutyje visi 
ženklai, visi rasztai, visi pata
rimai ir perspėjimai yra Pran- 
suzu kalba paraszyti.

■ • • ■ ■
Dabar net ir už Miami Beach 

miesto, prie vieszkelio, viena 
pėda žemes kasztuoja apie de
szimts tukstancziu doleriu.

In Hawthorne, California, 
Donald Lee Summers buvo pa
smerktas ant szeszios deszimts 
dienu in kalėjimą už tai kad 
jis in teismo ofisus atėjo girtas. 
Jis .buvo tenai paszauktas pa- 
siaiszkinti apie girtuokliavimą 
sanvaite priesz tai. Iszgirdes 
teisėjo nusprendimą jis sumur
mėjo, subumbėjo: “Asz. atva
žiavau in California, nes bu
vau girdėjęs kad ežia visi žmo- 
nes tokie vaiszingi, o dabar isz 
to vaiszingumo asz davau tik 
kalėjimą pamatyti.”

, ——————
In. Izmir, Turkijoje, teisėjo 

užklaustas ar teisybe kad jis 
buvo penkios deszimts sykiu 
suaresztuotas už vagystes, Su
leyman Senaylar atsako: uMa
no darbas yra vogti; o vesti 
knygas tai policijos darbas. Jie 
už tai gauna mokėti.”

In Los Angeles, policijantai. 
jieszko vagies, kuris iszejes isz 
muving- pikezieriu, priėjo prie 
tikietu pardavėjos, pakiszo re
volveri ir jai pasako: “man tie 
niuviiig-pikczieriai nepatiko, 
atiduok man visu sumokėtus 
pinigus.” Ir sau nuėjo su du 
szimtu dvylika doleriu.

Tas žmogus yra niekiauses 
Ir ant visko pikto linkės, i 
Katras isz savo tikėjimo ir 

vadovu szandija.
Tokiems lai visuomene 

netiki.
Jeigu toki iszdryso niekint 

tikėjimą,
Tai del tokio ir dorybe 

nieko neženklina.
Toki yra pavojingiausi 

del visuomenes,
Ir kožnas privalo szalintis
Nuo tokiu kaip nuo 

koleros.

Piatinkit “Saule”

Darbo žmogelis, susikrovęs 
kad ir maža turteli, bėga in 
Florida, kai tik sniegas pasiro
do. Bet Ibagocziai ir milijonie
riai paprastai važiuoja tik da- 

z bar, Vasario viduryje ar Kovo 
pradžioje, ir tenai pasilieka kol 
pavasaris jau gerokai drengia 
ar kai jau vasaros saulute ima 
szildyti.

Bravorinirikai London, Ang
lijoje, pranesza kad Anglai da
bar daugiau alaus geria, isz- 
maukia, negu pirmiau. Jie yra. 
iszrokave kad pernai Anglas 
iszgere szimta keturios de
szimts pantukiu alaus. Tai tris 
sykius daugiau negu užpernai. 
Jie spėja kad Anglai dabar 
daugiau to aluczio iszgeria na
mie, kai jie žiuri in televizija.

In Tokyo, Japonijoje, Yoshio 
Yusawa, kuris buvo pasmerk
tas ant szesziu metu in kalėji
mą už tris szimtus devynios de
szimts septynos vagystes, pa
reikalavo kad jo byla butu vėl 
iszkelta, nes jis sake, jis buvo 
tik trisdeszimts devynias va
gystes papildęs. Kai teisėjas 
jam patarė kad jam butu gar
be jeigu visi mislintu kad jis 
yra didžiausias vagis, vagiu 
cziampi jonas jeigu jis prie vi
su tu vagyseziu prisipažintu, 
jis sutiko ir pasiliko kalėjimo.

Paryžiuje, Prancūzijoje, Le
on Sellier, supykęs ant savo 
drauges, iszstume ja pro lan
gą nuo ketvirto augszczio. Mer

In Phoenix, Arizona, nors 
vienas vagis džiaugiesi kai po- 
licijautas pribuvo ji suaresz- 
tuoti.

John Tillman apvogė ‘House 
of Jazz’ saliuria ir szokiu sale. 
Savininkas John Giardina rože 
jam su “blackjack” lazda; tar
naite Phyllis Dixon davė jam 
su beisbolas lazda; kita tarnai
te paleido kriesla in ji; savinin
ko sūnūs reže jam in žandu; 
vienas kostumeris sudaužė 
alaus bonka jam ant pakauszio

'Philadelphia, Pa.—
Czia, yra labai, laibai szaunus 
viengeneziai, Leonas ir Marija. 
Žadeikaite Ginkievicziai ir ju 
tai viena duktė, panele Adele 
Ginkieviėziute yra instojus in 
Pranciszkiecziu vienuolina po> 
yard.it: Sesuo Kristina. Ir toji 
tai Sesuo Kristina kada Lietu
va da. buvo laisva, klausant sa
vo perdetines pri sakini a , buvo 
nuvažiavus in Lietuva, o kada 
po tūlo laiko sugryžo Ameri
kon, tai man raszancziam 
sziuos žodžius, teko su ja pas 
jos viena, dedi plato kai pasi
kalbėti, tai pasirodė kad ji ir 
karszta Lietuvos patrijote-te- 
vynaine ir labai iszmintinga, 
man vaizdenos kalbant su ja, 
kad kalbu su senovės graiku 
iszmincziu, Sokratu. Po- tuo ji 
mokytojavo keliuose vietuose, 
o dalba r, kaip teko paskiausiu 
laiku netikėtai sužinoti ir net 
truputi ir kalbėti su ja, tai mo
kytojauja ji dabar musu czia 
Szvento Jurgio parapijos mo
kykloje. Tai didelis gili ūkis de l 
vietiniu Jurgine žiu. —
Nes mano esme ta mat pramato 
Kad ji da turi protą Sokrato, 
Todėl kiekviena ir džiaugtis

kviecžiu,
Kad toji Sesuo yr’ tarp 

Jurgeėziu!
— Pradedant 27-to Vasario 

o baigiant 4-to Kovo czia baž- 
nyczioje Szvento Jurgio lietu
viszkai misijas vede Kunigas 
Antanas V. Mažukna, M. I. C. 
Visi kas jo pamokslus girdėjo, 
labai gėrėjas Jo- nepaprastu 
gražiu i szkalbin gurnu.

— Kaip teko sužinoti, tai 
vietiniai BALF-istai 52-ras 
skyrius kad parėmus Tremti
nius vakare 21-mo- Balandžio 
vietinėje Ukrainiecziu. Svetai
nėje, 847 N. Franklin uly., Phi
ladelphia, Pa., žada, suruoszti 
prakilna, puiku, taip sakant 
paprastai: ‘ ‘ Sžurum-burum ’ ’.

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 pave 
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsiriToka 
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 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

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

Skaitykit “Saule”

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais Į i

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

Pinigai reikia siusti su j 
užsakymu:

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

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

esant, visiems bueziuok in al
kūne ir Idoniokis lyg žemes 
buk jie visi (prakeikti!

— Bet tamstai czia gali bū
ti labai ilgu? Paklausiau.

— E, niekas! Tik kad gale- 
t v . cziau susiszneketi su mužikais 

butu ycz gerai.
— Tamstai reikes mokim f

ties Lietuviszkai!
— Tfiu! Buk jie visi pra

keikti! Asz grynas Rusas, mo- 
kinsiuos Lietuviszkai? O, 
Kas tai girdėjo? Ar Lietuviai 
negali iszmokti Rusiszkai? 
Kas? Ar jie Amerikoje gyve
na? Visi gyvename ‘szventoje’ 
Rusijoje ir visiems pridera mo
kėti Rusiszkai szneketi. Kad tu 
nesulauktum! Buk jie visi pra
keikti! Tfiu!

Ar tu matai; koks tu obrusi- 
telis esi, pamislijau; visus Lie
tuvius nori mokinti Rssiszkai 
szneketi! Asz atsikėliau nuo 
žemes, norėjau atsisveikinti ir 
namon eiti.

Palauk dar! Tarė Pelky-, 
nes dvarponis.

Asz vėl atsisėdau ant žemes.
— Tamsta, rasit, norėtum 

nuo manes arki i pirkti ? Pa
klausė dvarponis.

Asz girdėjau nuo kitu, kad 
jis apart vienos ar dvieju kar
vių nejokiu kitu gyvuliu nelai
ko ir pasiūlijus arkli pirkti, 
paklausiau:

— Ar tamsta savo arkli tu
ri parduoti, ar svetima?

Dvarponis ant to klausimo 
biszkiuka susimaisze, paraudo
navo ir atsake:

— Kaip-gi svetima? Turiu 
savo locna arkli, pirkau pra
ėjusioje Nedėlioję nuo vieno 
žmogaus, bet jis man perbran- 
gus. Asz ant to galva palinga
vau ir iszreiszkiau norą ta ark
liuką paregėti. Buvo jau vaka
ras. Mudu atsikeleva nuo že
mes, atsisveikino va ir pargry- 
žova katras in savo namus ant 
vakarienes. Praėjo keletas san- 
vaieziu ir asz užmirszau apie 
Pelkynas dvarponi ir jo arkli. 
Viena karta man su sziemyna 
pietus bevalgant, parbėgo užil- 
ses mano piemenuks, kuris ne
toli Pelkynes banda, ganę.

— Ar girdėjote naujiena? 
Tarė ūži Įsės piemenuks.

— Kas? Kokia, naujiena? 
Užpuolė visi klausti.

— Oj, kad pas Pelkynes po
ną daug, daug policijos atva
žiavo!

— Tai kas, kad atvažiavo?
— Sako kad policija ana 

krėtė ir jau joje atrado dvide- 
szimt pavogtu arkliu!

— Kas? Kas tau ta sake? 
Vėl užpuolė visi klausti.

— Asz sutikau Jurkaus Ju- 
zuka; kuris suaenuoliu Jurkum 
buk ten buvę ir viską, regeje!

(TOLIAUS BUS)
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— O asz misliju, kad dabar 
geriaus turėti kokia vieszpa- 
tystes- tarnyste, kaip žeme 
dirbti, dėlto kad. žeme dabar 
mažai beapsimoka.

— E! Asz czia dabar turiu 
pilna ramybe, o, tarnystoje

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. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Ii adymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3-dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
VIa 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 J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žndinsta, 
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.lSS-^-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 
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 p 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

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. Ptv- 
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

SSsr3 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., > U. S.

/
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Praslinko po to pusantrų 
metu ir Juozapas in didele var
gą in puolė. Po Szvento Jono 
Gailiui in 'banka reikėjo innesz- 
ti szimta rubliu. Buvo patsai 
biedniausis laikas. Gailys ap
graibė visas savo kiszenes ir 
masznas, o anos buvo tuszczios 
kaip būgnai. Banko agentas 
pasakė, kaip tik Gailys paskir
tame laike neinesz in banka 
procentą, tuojaus bankas ant 
takso iszvarys jo gyvenimą. Ka 
ežia daryti? Gailys szoko szen, 
ten, ir nubėgės pas^senaji savo 
prieteli Icku melde suszelpti 
ana lyg rudens. Ickus galva pa
kraipė, barzda z pakrapszte ir 
pasakė, kad jis ano suszelpti 
negali, dėlto kad Juozapo gy
venimas priguli bankui. Juoza
pas tvirtino, kad gyvenimas 
jam priguli, bet Žydas iszrodi- 
nejo, kad bankas yra pinigu 
■skolintojas. piktesnis u!ž Žydą, 
dėlto kad nuo Žydo galima at- 
sipraszyti ir terminą galima 
padėti ant tolesnio laiko, o ban
kas tuojaus uždėjo mokesti.

Juozapas ant to nesutiko ir 
tvirtino, kad gyvenimas yra jo 
locnas. Vienok Žydas. Gailiui 
paskolijo pęnkias dešimts 
rubliu su ta iszlyga, kad jis ru
deni užmokės skola ir dvide
szimts penkis rublius procentu. 
Gailys ant to sutiko.

Antras penkias deszimtis 
rubliu Gailys paskolij o nu o 
szeilp jau žmogaus, ir szimta 
rubliu nusiuntė bankui.

Juozapas dabar atsipūtė ir 
nuo jo szird.ies tarsi akmuo nu
krito; bet tik ant pusmeczio.

Atėjo ruduo, ir vėl ta pati 
baime, bet rudens laike vis 
daugiau pinigu yra: tuojaus 
galima parduoti, tai javu kele
tą deszimtu puru, tai arkii, tai 
karve ir ta. szimtine isz didelio 
gyvenimo vis galima sulaužyti.

Bet atėjo vėl Szventas Jonas 
ir vėl szimtine in banka reikėjo 
inneszti, o parduoti nieko ne
buvo.

Gailys mėtėsi prie Žydu ir

prie žmonių pinigu skolinti, bet 
jam visi atsake! Oi, baime ir 
drebulis per visa kuna Juoza
pui bėgiojo: bankas gali par
duoti jo gyvenimą! Gailys be- 
go, kur lik beiszmane pinigu 
skolinti, žadedams iszduoti 
vekselius ir mokėti didelius 
procentus, bet visi jau žinojo, 
kad jo gyvenimas yra banke 
užstatytas, ir pinigu nieks jam 
neskolijo.

Po Szvento Jono už trijų 
sanvaieziu Gailys isz bankos 
apturėjo žpiia, kad jo gyveni
mais 'yra parduotas.

Ak, Dieve, Dieve! Dabar jau 
palikome ubagai! Suszuko Juo
zapas ir, atsisėdės ant suolo, 
apsiverke. Jaunoji Gailiene 
teippat verkė, o senute Gailie
ne, kuri dar gyva tebebūva, isz- 
girdusi kad sūnūs nustoja) nuo 
gyvenimo, tuojaus susirgo ir 
numirė; žmones kalbėjo, kad 
isz didelio gaieszezm senutes 
szirdis persprogo. Kaimynai, 
iszgirde,' kad bankas Gailio 
gyvenimą pardavė, sutikę vie
nas kita teip sznekejo: “tasai 
žmogus savo gyvenimo nepra- 
gere, bet ant pyragu iszmaine 
arba, aiszkiaus sakant, “pra- 
ede“! Buvo tai liūdna teisybe.

Buvo mažoji dienos pavaka
re. Dangus buvo apsiniaukęs: 
juodi debesei slinko po vienas 
kitas ir rodė ant lietaus ir per
kūnijos. Oras buvo, labai trosz- 
kus; kai-ves ir arkliai dideliai 
gyliavo; ore lakiojo didi dau
gybe bimbalu ir uodu, kurie, 
užlėkė ant žmogaus kūno, teip 
skaudžiai kando, kad tuojaus 
kraujas pasirodė. Žmones ir 
gyvuliai, nejausdami lietu ir 
didele banga, lindo po pastoge 
ir vien klausės isz kurios pu
ses perkūnija pradės grumeti. 
Teisybe, neužilgo labai toli su
žaibavo ir drutu 'balsu sugru
mėjo perkūnas, griaustinis.

Gailys su savo paezia triobo- 
je atsisėdę prie peeziaus ant 
suolo verkė ir sznekejo, kur jie 
dabar eis ir kaip jie gyves.

Lauke buvo girdėtis tolie 
dar tolie skambalo balsas, ku
ris vis tarsi artinosi prie Gailio 
gyvenimo. Praėjo keletas mi- 
nueziu, o skambalo balsas vis 
areziaus ir areziaus skambėjo.

— Ak, tėvai, kažin-kas 
toks in musu žardienas inva- 
žiavo! lapuote in triolHa užilsu
si persigandusi tarnaite. Gai
lys apsivilko sermerga ir isz- 
ejo isz triobos laukan ir luo- 
jaus in kiemą inbildejo brikoje 
dviem arkliais pakinkytoje 
apysenis su juoda barzda ir 
juodais drabužiais apsirėdęs 
žmogus. Gailys tuojaus pažino 
paczto furmona ir arklius. Ant 
dangaus sužaibavo ir griausti
nis smarkia us sugrumėjo.

— Zdrastvuite! Tarė nepa- 
žinstamasis ir, iszlipes isz 
briezkos," ėjo in trioba.

Gailiui dure in szirdi, kad 
'tas pats, turi būti, nupirko jo 
gyvenimą ir dabar atvažiavo 
apžiūrėti.

Nefražinstamasis inejo in 
trioba, apsižiūrėjo ir Masko
liszkai paklausė:

— Ar ežia yra Pelkyne, 
Gailio gyvenimas?

Gailys ant tiek Maskoliszkai 
suprato ir atsake:

— Teip ežia yra!
~ Na, tarė Maskoliszkai

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

I
No. 198 Gromata arba Muka 

musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tbjaus Jeruzolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap-> 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun- 
timo kasztu. Adresas;
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nopažinstamasis: asz ant tak- 
soniu tranko nupirkau ta gyve
nimą ir dabar atvažiavau ežia 
gyventi.

Ant dangaus teip dideliai su
žaibavo, kad Gailio visa trio-

Apkalbantis liežuvis yra 
daug paVojingesniu, 

Ne kaip szliaužlžojantis žaltys 
ant szio svieto, 

Nes szaltys duoda žmogui 
žinot, 

Kad ji užklups, 
Bet aklas apkaTbetojas 

niekados. 
Lai motere ar vyras pradeda 

Slinkti žemyn ant kelio 
prapulties, 

Tai žmones juos da 
Daugiaus nustums in 

prapulti, 
Ii’ vietoje paduoti ranka 

Kad jiem pagelbėt ir
Isztraukt juos isz tosios 

smarves, 
Nepaduoda savo broliszkos 

rankos, 
Del žmogaus ar moteres, 

Kad juos pakelti ir 
St en g t i s apm a u d ingus 

liežuvius sulaikyti. «/ 
Bet ne! Apjuodinantis liežuvis 

Tik platina aipjuodinimas ' 
toliaus.

* * *
Girdėjau kad vienam 

Sch uyl kilio m i estely je 
nėra gero, 

Moterėlės priprato prie byro, 
Juk szirdeles ant pagalios, • 

Vyrai duoda, per daug 
valios. 

Ne viena baisiai iszpurtus, 
Akis kaip varle išvertus, 

Net baisu žiūrėti 
Turi net drebėti.

Nes vyrai uždirba gerai, 
Kam czedyt,

O jeigu numirs vyras, 
Tai atsiras kvailvs kitas, 

Daug jaunesnis, 
Ir gudresnis. 

Privalumai motinos yra 
Szirdingi kaip laumes 

juosta, orarykšte, 
Susideda isz skaisezius Iborvu, 

Taip ir motina turi turėti 
skaistu būda, 

Turi būti maloni, saldi, pilna 
meiles, 

Meilingumo, szilumos ir 
tikėjimo. 

Privalumai tėvo yra kieti, 
sunkus ir aštrus, 

Kaip isz plieno kalti, 
Kaip iszpjaustytas 

murmuras.
Turi jis rūpintis apie 

pastogia, 
Del vaikeliu ir paezios, 
Apie drabuži, o kiek da. 

Kitokiu reikalu iszskeczia 
rankas prie jo, 

Sziaukia paszelpos ir kimba 
prie jo?

Isztikro viskas iszpildyt 
kaip priguli, 

Tai yra iszpildymas dideles 
užduoties, 

Bet taisės užduotis lengvai 
sverti, 

Apleidineti ir ju nepažinti, 
Tai prigaudineji pats save.

ba nuszviete ir rasit už puse se
kundos griaustinis triauksz! 
Teip smarkiai nutrenkė, kad 
visi Gailio triobos langai su
žvangėjo ir žeme sudrėbėjo. 
Visi persižegnojo ir bego prie 
lango žiūrėti, ar neintrenke in 
koki triobesi; bet visi triobe- 
įsiai buvo sveiki ir tik viena se
na ir a.ugszta liepa, kuri prie 
svirno stovėjo in szmotelius 
buvo iszardyta ir suskaldyta. 
Buvo tai griaustinio dalbas. 
Gailys isz didelio nusiminimo, 
griaustinio balso beveik negir-1 
dėjo ir Lietuviszkai pasakė sa
vo moterei, kad tas ponulis nu
pirko ju gyvenimą ir atvažia- Į 
vo gyventi. Ak, Dieve! Gailiai! 
abudu tuojaus krito ant suolo j 
ir galva pasidėję ant stalo, 
griaudžiai verke; szeimynyksz- 
eziai, iszgirde kad in važiavo 
netikėtas sveczias ir “naujas 
gaspadorius,“ subėgo in trioba 
anuo pažiūrėti ir vėl griaudžiai 
verke.

Lauke, kaip sako, dangus su 
žeme maiszesi: žaibus mete, 
griaustinis spardėsi ir bepra- 
dem trenke tai in medžius tai 
in akmenis; lietus lijo, kaip I 
isz viedro verte, pakilo vejas, 
kuris in viesulą persimainęs, 
medžiu szaka.s genejo, triobesu 
stogus kilnojo. Gailio trioboje 
buvo abelna verksmo valanda, 
ir tik neverkę naujasis gaspa
dorius, kuris susiraukęs, vaik- 
szcziojo isz vienos triobos galo 
in antra ir kažin ka. vienas pats 
po panose bdmbejo. Kada tai 
Gailiai, ant suolo atsisėdę, vien 
neperstojo verkti, nepažinsta- 
masis prisiartino prie Juozapo 
ir paklausė:

— Tu esi gaspadorius ? Tau 
prigulėjo tas gyvenimas?

Juozapas galva nuo stalo pa
kele augsztyn ir verkdamas, at
sake :

— Teip, man prigulėjo ta
sai gyvenimas!

— Ir ko tu verki ? Nemokė
jai ar nenorėjai gyventi; rasit 
dabar prie manės stosi.už ber
ną? Tarė naujasis gaspadorius 
tarsi supykęs.
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Gailys padėjo galva ant stalo ti vėl po tiek pat ir daugiaus
ir insikriaustes dar didžiaus 

I 

verke; jo pati vėl verke, o lau
ke mete žaibus ir perkūnija 
trenke.

Praėjo keletas verksmo va
landų, ir naujasis gaspadorius 
užsispyrė kad Galiai isz jo gy
venimo tuojaus laukan. iszsi- 
kraustytn. Juozapas naujojo 
gaspadoriaūs meldo, kad ana 
dar koki menesi palaikytu, kol 
jis iszparduos savo nekurios 
daigius ir atras sau kvatera. 
Naujas gaspadorius ant to suti
ko ir Gailiams Hope tik 'isž 
triobos in prieszininke išsi
kraustyti. Nebuvo ko darytį; 
viskas jau prapuolė, ir Gailiai 
verkdami isz triobos iszejo in 
prieszininke (in antra triobos 
gala). Dangus, po dideles ban
gos ir perkūnijos iszsipagadi- 
jo ir pradėjo szviesti saulele.

Visoje apygardoje pasklydo 
garsas, kad in Pelkyne parva
žiavo naujas gaspadorius. Bet 
kas jis toks buvo? Isz kur jis 
atvažiavo? Vis tai buvo klan
simai, ant kuriu nieks negalėjo, 
atsakyti. Vieni sake, kad jis 
R.uskis; kiti sake, kad Vokie- 
tys, kiti dar kalbėjo kad Toto- 
ris. Teip-pat visoje apygardo
je pradėjo kalbėti, kad jis labai 
turtingas, kad labai geras po
nas, o ponu ana visi vadino. 
Bet delko jis toks turtingas 
apsigyveno Pelkyneje, tokiame 
kampe nuo viso svieto atkirs
tame? Kai jis turėjo iszruoka- 
vima? Vėl visi galvas lauže ir i nieko tikro negalėjo pasakyti; 
nekurie dar pasakojo, kad jis 
yra pasamdytas Maskoliszkos 
valdžios sznipukas; bet ka jis 
ežia sznipinejo? Kam jis ežia 
buvo reikalingas? Vėl visi su
prasti negalėjo. Ir teip Pelky
nes ponas iszgyveno visa ru
deni ir žiema, o žmones apie 
ana visaip sznekejo. Atėjo pa
vasaris ir Pelkynes ponas ap
garsino, kad jis savo žeme isz-
duoda gabalais ant raudos. Ži
noma, žmones aplinkui gyve
nantis nusinuomojo po tris, po 
keturias desentinas žemes; ki- 

ant puses paėmė nudirbti, o 
patsai ponas paliko sau vienus 
daržus. Apygardoje vėl paskly
do garsai, kad daug arklavagiu 
atsirado, kad praėjusia nakti 
pavogė to ūkininko du arkliu; 
užpraejusia naktį kito ūkinin
ko pavogė tris arklius, ir teip 
nebuvo tos nakties, kad kam 
isz ūkininku arkliu nepavogtu, 
o vėl kuriam pavogė, tas jau 
savo arkliu ir neberegejo ant 
visados. Kas vogė? Isz kur tie 
arklavagiai. buvo? Vėl nieks 
negalėjo pasakyti.

Buvo rudens Nedelvakaris. 
Saulele ant dangaus nebe- 
augsztai bebuvo. Ąsz isztisa 
diena buvau namsargiu ir su- 
gryžus szeimynai isz Bažny- 
czios, pasiėmiau szaudykle ir 
užsidėjęs ant pecziu, iszejau in 
netolima miszka netiėk pazui- 
kineti, kiek pasivaiksztineti.
ine jau in miszka ir girdžiu, 
kad kažin kas per krumus atei
na. Apsistojau ir žiuriu. Be
žiūrint isz krūmo iszlindo' apy
senis, žmogus su juoda barzda, 
su raudonais marszkiniais ir 
szaudykle ant nugaros užsidė
jęs. Asz tuojaus pažinau, kad 
tai, turi būti, yra Pelkynes pe
nas.

— Hm! Ir tamsta medžio
tojas! Numykė ponas per nosi, 
manes paregejes.

— Ne! Teip sau tik pa- 
vaiksztineti iszejau! Atsakiau.

— Tamsta, bene mano- kai
mynas?

— Teip rodos, kaimynas. 
Jonas Berželis, ūkininkas isz 
Eeržynes! Ųžsirekomendavo- 
jau.

Ponas in mane pažiurėjo ir, 
ranka isztieses man, vėl užsire- 
komendavojo Maskoliszkai, sa
kydamas :

— “Grigorij Epilamtovicz 
Voro v, pomieszcik isz imienija 
Pelkyne“! (Grigorius Eipilam- 
toviezius Vorovas dvarponis 
isz Pelkynes!)

Pažiurcjova. vienas antram 
in akis ir “dvarponis isz Pel
kynes“ tolyn trauke:

— Ak, tamsta ir Maskolisz-

Musu Skaitytojas
Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
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 

irt, t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule“ visur ąpvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

— 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.

kai moki szaieketi! O ežia mu
žikai, buk jie visi prakeikti, 
teip tamsus, kad Maskoliszkai 
szneketi anie žodžio nemoka, oi 
oi, asz ežia iiiklimpau, kaip in 
velniu bala, buk jie visipra- 
keikti! /

— Tai ka? Paklausiau: 
atmstai ežia neipatinka gyven
ti?

— Ak, Dieve, buk jie visi 
prakeikti! Asz mislijau kad 
ežia gyvena, Pravoslauni Rusai, 
o ežia, atradau Katalikus, T J e- 
tuvius, kuriu asz nesuprantu 
kalbos, nei tikėjimo, buk jie 
visi prakeikti!

— Tamsta esi gimęs, ir isz- 
auges Maskolijoje? Paklau
siau.

— Teip, paezioje Maskoli- 
jos -gilumoje, Naugardo guber
nijoje, esmi gimęs ir iszauges, 
ten mano teviszke, gimine ir 
mano pažinstami.
“ “Dvarponis isz Pelkynes“ 
atsirado ant žemes ir melde, 
kad iraszatsiseszcziau. Atsisė
dau.

— Ar brangiai tamsta mo
kėjai už Pelkyne? Paklausiau.

— Ka, biesa, brangiai mo
kėsi? Turėjau savo penkis 
szimtus rubliu, tuos sukišau ir 
pustreczio tukstanezio rubliu 
skolos isz banko priėmiau, buk 
jie visi prakeikti!

— Ir tai už penkis szimtus 
rubliu nupirkai, d vara? Insiki- 
szau, szypsodams.

— Koki ten dvara? Buk jie 
visi prakeikti! Žmogus vargi- 
niesi ir daugiaus nieko !

— Bet vis keturis valakus 
žemes nupirkti už penkis szim
tus rubliu, yra jaulalbai gerai.

— Kokia gerybe ! Asz mis
lijau, kad asz ežia atrasiu koki 
valaka miszko tuojaus ana Žy
dams parduosiu ir pinigus pa
imsiu, o dabar neradau nei laz
deles apsiginimui nuo szunu, 
tfiu! Buk jie visi prakeikti!

— Tamsta ir Maskolijoje 
turėjai žeme? Paklausiau.

— Ne, kas duos? Buvau ant 
invairiu tarnyseziu: buvau 
žandaru, uredniriku ir aseso
rium, bet tarnyste mecziau sza- 
lyn. Buk jie visi prakeikti!

(Tasa Ant 2 Puslapio),
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Permaina Prezidentu, Uruguay Kraszte

VVEDBIMG
IMITATIONS
and announcements..t

Kadangi valdžia reikalau
ja kad valdžios valdininkai 
butu permainyti Uruguay 
kraszte, Prezidentas Luis 
Battle Berres, (po deszinei) 
yra pasirengęs nusilenkti ir 
pasitraukti ir savo vieta už

ŽiniosVfetines
— Subatoj pripuola Szv. 

Patriko, Airisziu szvente, kada 
visi Airisziai stengiasi nors ka 
žalio neszioti ta diena. Szven- 
tas Patrikas yra del daug' ste
buklu'žinomas, vienas isz kuriu 
yra tai kad jis visas gyvates ir ryta,, su apiegomis in Szv. Vin- 
giltines iszvare isz Airijos cento Ibaižnyczioje devinta va- 
kraszto. Niekas nelžino kurios, landa ir ipalaidotas in parapi-
tautos jis buvo. Tautiszka Var
dine: Varuna. Ir ta diena : 1946 
m., Sanjungos Posėdis atsida
rė.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Kanczios Nedelia ir 
Szv. Gabrieliaus ark., o Tau
tiszka Vardine: Vain is. Taipgi 
ta dįena: 1885 metuose mirė ra
ižytojas Petras Arminas; 1937 
m., gaisras mokykloje, Nue 
London, Texas, keturiolika, 
mokytoju ir keturi szimtai try
lika mokiniu sudege, žuvo; 
1367 m., Lietuviai sugriovė 
Kryžeiviu pilis Kaustaiten ir 
Split ten.

— Szv. Juozapo Parapija 
ajpvaikszczios savo baižnyczios 
ir parapijos Patrono szvente 
Nedelioj e. .

—- Panedelyje pripuola Szv. 
Juozapo, o Tautiszka Vardine: 
Prutenis. Menulio atmaina, 
Prieszpilnis. Ir ta diena: 1806 
m,, gimė garsus advokatais ir 
p raka ibiu inkus William Jenn
ings Bryan.

— Utarninke pripuola Szv. 
Kutberto ir ^Szv. Jokime, o 
Tautiszka Vardine: Žilbartas. 
Taipgi ta diena: Pirmoji Pava
sario diena; 1514 metuose Ru
sai paveržė isz Lietuviu Smo
lenską.

Girardville, Pa.—
Buvęs miesto gyventojas, Sta
nislovas Rėkus, kuris gydėsi in 
Veteranu Igionbute in Butler, 
Pa.., pasimirė Utarninko ryta 
2:45 valanda. Velionis sirgo 
per du metu. Atvyko isz Lietu-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.

leisti Daktarui Alberto Zubi- 
ria, in Montevideo. Daktaras 
Alberto Zubria dabar tapo 
viso savo kraszto preziden
tu, ir jis ta vieta palaikys iki 
1957 metu.

o o o

vos 1916 metuose ir per koki 
tai laika gyveno DuBois, Pa., 
po tam apsigyveno'Girardville- 
je. Puvo angliakasis. Tarnavo 
Pirmoj Svetainėj Karėj. Neve
dąs. Paliko savo gimines A. Le- 
vuliai isz miesto. Jo kūnas Ii-, 
kos iparvesztas in miestą pas 
Gralb. A. J. Vilinskai, isz kur 

i laidotuves invvko Ketvergo

jos kapinėse.

Shenandoah, Pa. —
Gerai žiuoma,s miesto gyvento
jas, maliorius ir muzikantas, 
Frank (Karpy) Karpavicz nuo 
131 So. Main uly., kuris nesvei- 
kavo per ilga laika, numirė pa
reita Nedėlios vakara 10:30 va
landa in Locust Mt. ligonbute. 
Buvo veteranas isz Pirmos 
Svetines Kares, ir prigulėjo 
prie American Legion Post 
370. Paliko savo paczia, Ber
tha; duktere Mare ir sunn Pra
na, namie, taipgi dvi seserys ir 
broli. Laidojo Ketvergo ryta 
su Szv. Misziomis in Szv. Sta
nislavo bažnyczioje 9 valanda 
ir palaidotas in parapijos ka
pinėse.

—• Nedėlios vakara arti Le
high Velley geležinkelio, Al
bertas Drumstas, nuo 8 So. 
Grant uly., likos surastais, be 
sąmones per du vyru, Joseph 
Kriss, nuo 213 E. Mt. Vernon 
uly., ir Joseph Melusky, 116 E. 
Centre uly., nelaimingas vyras 
likos nuvesztas in Locust Mt 
ligoni, n to del gydymo.

GERAS BIZNIERIUS

Kostumeriams 
Sznapsas Už Dyka
NEW YORK, N. Y. — Sze- 

szios deszimts metu amžiaus 
sznapso sztoro kliarka nutarė 
visiems kostumeriams gerai ir 
gražiai patarnauti. Ir tas jo ge
ras ir gražus patarnavimas 
kasztavo apie tūkstanti dole
riu jo bosui, to sztoro savinin
kui.

Kliarka, John Closhesey sa
ke kad Ponas Dievas jam insa- 
ke gerai ir gražiai pasielgti su 
kostumieriais, ir už tai jis nu-

i
I tarė ta savo geruma padalinti 
visiems jo boso kostumeriams.

Jis pirmajam kostumeriui 
pasakė: “Mokėk kiek tu nori 
ar nieko nemokiek, bet imkie 
ka tik tu nori. ’ ’

Už trumpo laiko jis susilau
kė daug tokiu kostumeriu, ku-' 
rie grudiesi in ta sztora pirk
tis ar pasiimti visokio sznapso,' 
vyno, ir net szampano. Ir visa 
tai jie gavo už dyka.

Kol policijantai apie tai da- 
žinojo tas mielaszirdingas ir 
vaiszingas kliarka buvo iszda- 
lines, už dyka pardavės sznap
so už daugiau kaip tūkstanti 
doleriu.

In to sztoro register! už ta 
tūkstanti doleriu biznio buvo 

i tik septyniolika doleriu ir ke
turios deszimtys szeszi centai.

Victor Cardillo, keturios de- 
szimts metu amžiaus to sztoro ' 
savininkas, sako kad jis savo 
to kliarkos nepatrauks in teis-1 
ma ir viską jam dovanuos, nes
yra nesveikas ir nežino ka jis 
daro. Jis sako kad jis ji vėl pa-1 

i sisamdys, jeigu jis pasveiks 
nes jis buvo ir yra geras darbi
ninkas.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ii 

geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojais, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,“ lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules“ Redyste.

MOKINES PABĖGO

Pamelavo 
Policijantams

INDEPENDENCE, KAN. — 
Keturios mokines isz Newton, 
Iowa High School, kurios buvo 
isz pirszto iszcziulpusis pasaka 
apie kaip du vyrai jas pasivo
gė ir privertė jas važiuoti in 
Des Moines miestą, apie trisde- 
szimts dvi mylias nuo j u namu,' 
buvo suaresztuotos už mela
gyste.

Visos keturios mergaites 
prisipažino kad jos buvo pame
lavusios. Jos sako kad szitaip 
atsitiko:

Po mokyklos, jos nutarė ne
eiti in darba, kuri jos papras
tai po mokyklos dirbdavo. Jos 
nutarė važiuoti ant raidos. Jos 
nuvažiavo ligi Des Moines 
miesto ir paskui iszsigando, bi
jojo gryszti namo. Tada jos su
pynė ta pasaka, kaip du vyrai, 
razbaininkai buvo jas pavogė 
ir privertė jas važiuoti in Des 
Moines miestą, kur jos paspru-; 
ko ir pabėgo. Jos ta savo pasa
ka policijantams papasakojo.

Policija kelis tukstanczius 
doleriu praleido bejieszkodami 
tu vaikvagiu. Jie buvo užkirte 
visus kelius ir vieszkelius, bu
vo net kitu valstijų policijan
tams patelefonave.

Teisėjas Walter McVey tas 
mergaites teisme gerai iszbare 
ir ju tėvams pasakė kad visam

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.

SKAITYKIT 
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PLATINKI!!
miestui sarmata kad jie taip 
iszdydino tas savo dukreles. 
Jis po savo pamokslo nubaudė 
visas keturias ant trisdeszimts 
dienu in kalėjimą, ir ju tėvams 
pasakė kad jie gali skaitytis 
laimingi kad jis nepriverczia 
juos visus policijantu kasztus 
padengti, užmokėti.

Mergaites yra septyniolikos 
metu Judy Damman ir Jeane- 
ane Fahrney; ir Lois Davis it 
Gloria Jensma, asztuoniolikos 
metu. Visos sziais metais butu 
baigusios auugsztesniaja mo
kykla. Dabar nežinia ka mo
kyklos sztabas pasakys, kai jos 
visa menesi praleis kalėjime.

Vėliau, teisėjas, pasitaręs su 
mokytojais sutiko jas paleisti 
isz kalėjimo Subatoj, kad jos 
galėtu gryszti in mokykla Pa
nedelyje.

created

Wedding U1*
Each distinctive invitation 

therniographed on 25% rag 
china-white vellum paper, 

giving you fine raised lettering 
that speaks of the 

highest quality.

Prezidentas Padeda Vajaus Veikimams

Prezidentas Eisenhoweris 
linksmai ir draugiszkai pasi- 
szneka su Brigados Genero
lu John Reed Kilpatrick, va
jaus del Prezidento Eisenho- 
werio iszrinkimo del dar ke- 
turiu metu. Eisenhoweris 
jam pranesze kad jis sutinka

LIETUVIAI
“VAŽIUOJA”

IN AZIJA

MASKVA, RUSIJA. — So- 
vietų laikraszcziai pranesza, 
kad apie szimtas Lietuviu ūki
ninku su savo szeimynomis

Your choice 
of SIXTEEN 
individual
TYPE STYLES
The moit 
popular 
.election.
thoien beloie.

vėl stoti in rinkimus ir Pre
zidento pareigas eiti del dar 
keturiu metu. Jiedu linksmai 
pasitarė ir dar linksmiau 
persiskyrė, žinodami kad 
vienas sutinka stoti in rin
kimus ir antras sutinka ji 
remti per tuos rinkimus.

“iszvažiavo“ isz Lietuvos in 
tolima Azijos kraszta; apie du 
tukstancziai myliu nuo savo 
tėvynės.

Sovietai sako, kad visi tie 
Lietuviai savu norų iszvažiavo 
in tuos tolimus krasztus, tenai 
žeme prakirsti ir tas dykumas 
apgyventi.

Mes tiek tikime kad Lietu

viai savu noru apleido savo tė
vynė ir in Azija iszkeliavo, 
kiek tikėtume jei iszgirstume 
kad kiti savu noru “iszvažiuo- 
ja“ in Sibirą.

O, isz kitos puses, Sovietai 
ežia gal ir teisybe dabar sako. 
Gal tie Lietuviai nutarė kad 

Inera skirtumo tarp pragaro ir 
Į peklos, tarp rauduono ir juodo 
: velnio, ir tikrai savu noru ap
leido savo tėvynė, kur dabar 
gyvas pragaras po Sovietu na- 
gaika.

BUVĘS
POLICIJANTAS

Netyczia Pasiszove
PHILADELPHIA, PA. —

John Gessner, szeszios de
szimts penekiu metu amžiaus 
buvęs policijantas, kuris buvo 
pasitraukęs isz policijos darbo 
ir pareigu,-1940 metuose, nety
czia sau insiszove m ranka, 
apie pirma valanda po pietų.

Jis czystino savo policijini 
revolveri, savo automobilyje, 
kuris buvo garadžiuje. Jis ne
tyczia paspaude revolverio gai
duką ir sau in ranka insiszove.

Jis buvo nuvesztas in Ein
stein Medical Centre ligonine, 
kur daktaras apriszo jam ran
ka ir paleido ji eiti namo.

GELEŽINKELI KOM
PANIJA VALDŽIAI

SKOLINGA

7 Milijonus Doleriu
WASHINGTON, D. C. —

Valdžios advokatas, U. S. At
torney Williams sako, kad New 
York, Ontario ir Western Rail
road geležinkelio kompanija 
yra Amerikos valdžiai skolin
ga beveik septynis milijonus 
doleriu.

Ta kompanija skolinga tak
somis ir darbininku sulaikyto' 
mis taksomis ir tu darbininku 
paszelpai inmoketais pinigais, 
net nuo 1943 metu.

Praeita Gruodžio menesi szi- 
ta geležinkelio kompanija buvo 
valdžiai skolinga penkis mili
jonus taksomis, ir milijoną ke
turis szimtus tukstaneziu dole
riu del procento ir del nubau
dimu už neužsimokejima.

Dabar ta skola dar didesne.
Szita kompanija 1943 metais 

pasiskelbė kad ji yra subankru
tavus, bet savo szierinirikams 
du sykiu ant metu vis gerai už
mokėdavo ir bizni vede kaip 
paprastai.I

Dabar valdžia nori ta kom
panija po savo tvarka pasiim
ti ir priversti ja kas trys me
nesiai ta savo skola dalimis at
mokėti.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima*
* apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.


