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RIN
Isz Amerikos
Automobiliu

Straikininkai Taikosi

DETROIT, MICH. — Gene- 
r ai Motors Automobiliu darbi 
mukai ir fabrikantai dabar no
ri greitai susitaikinti ir pradėti 
dirbti. Jau kelios dienos kai jie 
mitingus laiko ir stengiasi susi
taikinti. Jiems dabar rupi grei
tai pradėti darbus nes kai plie
no fabrikai pradės dirbti, tai 
kitos automobiliu kompanij os 
pradės savo automobilius dirb
ti ir pardavinėti. O General Mo
tors nenori atsilikti.

Darbo Sekretorius, Schwel- 
lenback paskyrė James F. De
wey būti tarpininku tarp fabri
kantu ir darbininku ir matyti 
kad jam gerai sekasi. Gal ir szi- 
tos straikos už dienos kitos už
sibaigs.

Mažiau Sznapso

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos valdžia prane- 
sza kad pradedant su ateinan- 
cziu menesiu gausime mažiau 
sznapso. Pirmiau gavome bon- 
ka ir pantuke, bet dabar turėsi
me apsieiti be tos pantukes. 8&= 
liūnai gaus kiek ir gaudavo, bet 
žmogelis turės arba mažiau ger
ti arba tankiau in saliuna eiti.

Keistas dalykas kad Penn- 
sylvanija turi sznapsa savo 
žmonėms dalinti, kai kitos vals
tijos leidžia visiems pirktis 
kiek tik jie nori. Philadelphijo- 
je negalima gauti sznapso, tik 
reikia persikelk per upe in 
Camden, N. J., gali nusipirkti 
kiek tik nori ir pasirinkti kokio 
tik nori. Ar tai Pennsylvanijos 
žmones tiek daug to sznapso 
geria ar gal jis pats ant lenty
nos iszgaruoja?

Plieno Darbininkai
Gryžta In Darbus

PITTSBURGH, PA. — 
Plieno ir geležies darbininku 
straikos užsibaigė ana sanvaite 
bet ne visi darbininkai dabar 
dirba, nes ims sanvaite ar dvi 
sanvaites pakol viskas susi
tvarkys. Darbininkai gavo al
gas pakelti asztuoniolika ir pu
se centu ant adynos, ir fabri
kantai gavo pavelinima isz val
džios pabranginti plieną ir ge
leži penkis dolerius ant tono.

Szitas geležies pabrangini
mas atsilieps ant visu žmonių, 
nes dabar viskas pabrangs. Ka 
tik pirksime isz geležies ar 
plieno padaryta turėsime dau
giau mokėti.

Kai didžiausia kompanija 
kuri dare plieną susitaikino, tai 
dabar visos kitos skubinasi su
sitaikinti ir pradėti dirbti.

MAI BELGIJOJE
Patosus Raktelis

Sriubams

Szita tulszis, raktas szriu- 
bams atsukti sveria 265 sva-
rus. Karo Sztabas dabar sako 
kad jis armijai nereikalingas 
ir žmones gali tokius tulszis 
pirktis ir nesztis namo. Gal 
susigadintu toks raktelis 
mums laikrodėli pasitaisyti. 
Valdžia pavėlina kiekvienam 
žmogus tik szeszis tokius 
nesztis namo ant sykio.

Automobiliai
Susimusze; Du Žuvo

FLEMINGTON, N. J. — 
Valstijos policija pranesze kad 
vieno bagocziaus isz Wall 
Street duktė žuvo ir kita mote
ris isz New Jersey pasimirė kai 
du automobiliai susimusze ne
toli Flemington, N. J., ant 
vieszkelio.

Jauna gražuole ir artiste, 
Joan Mortimer isz New Hope 
buvo sužeista. Ponia Susan 
Benson, duktė fabrikanto ir 
krutamuju paveikslu gaminto
jo Monroe C. Gutman numirė 
ligonbuteje. Ji buvo 28 metu 
amžiaus. Mergina Stephani 
Caszkiewicz 37 metu amžiaus, 
isz Trenton taipgi numirė So
merville ligonbuteje.

Nelaime atsitiko kai automo
biliai susimusze per ta * dideli 
sniegą ir audra. Major Milton 
L. Benson, ka tik buvo paleistas 
isz vaisko. Ji greitai nuveže in 
ligonbute ir paskui in New 
York miestą pas specialistus, 
nes jam koja yra labai sužeista. 
Daktarai visokiais budais sten
giasi jam ta koja iszgelbeti.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 
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Du Kareiviai Sugauti 
Vagiant

NEW YORK, N. Y. — 
Policij antai suėmė du vyruku, 
neseniai pargryžusiu isz vais
ko. Jie pasivogė automobiliu ir 
apvogė to automobiliaus savi
ninką ant $90 ir drabužiu ir žie
du. Suimtu vyruku vardai iri 
pavardes: Thomas Culhane, 231 
metu amžiaus ir Salvatore Rin
gis, 22 metu amžiaus.

Culhane, kuris tik kelios die
nos atgal buvo isz laivyno pa
leistas turėjo revolveri isz Bel
gijos. Policijantai suaresztavo [ 
vyruku ir uždėjo ant ju $35,000 
kaucija. Buvo isz viso keturi to
ki vagiai, bet tik szitiedu buvo 
sugauti, kiti du pabėgo, bet po
licijantai ir j u dabar jieszko.

Kiniecziai 
Prikaiszioja

Amerikai
CHUNGKING, KINIJA. — 

Septyni Kinijos Tarybos atsto
vai vieszai pasmerkė Amerikos, 
Anglijos ir Rusijos nutarimą 
Yaltos Konferencijoje, kada 
Anglija ir Amerika pavėlino 
Sovietams užimti Manchurijos 
miestą.

Kiniecziu augszti valdinin
kai dabar sako kad Kinija ne- 
pripažinsta tos sutarties, nes 
viskas buvo nutarta be Kinijos 
žinios.

Anglija ir Amerika pardavė 
Kinija Sovietams. Kinijos val
dininkai dabar sako kad Prezi- *
dentas Rooseveltas prasižengė 
ir prasiszoko kai jis svetimo 
turtą kitam atidavė.

Dabar Kinijos valdžia nepri- 
pažinsta Yaltos Konferencijos 
nutarimu ir sutarcziu, ir patys 
Kiniecziai kelia lerma ir triuk- • 
szmauja, reikalaudami kad So
vietai isz Manchurijos iszsi- 
kraustytu.

Kiniecziai studentai sukilo ir 
dabar rengia visokius protesto 
ir sukilimo mitingus. Jie vie
szai ir triukszmingai marszavo 
priesz Sovietu Ambasados na
mus kai Sovietai apvaikszczio- 
jo Raudonos Armijos dvide- 
szimts-asztuntas sukaktuves. 
Generolas George Marshall ir 
Premieras T. V. Soong dalyva
vo tose iszkilmese.

Sovietai jau du kartu priža
dėjo pasitraukti ir iszsikraus- 
tyti, bet nieko isz tu prižadu 
nebuvo. Jie tenai kaip buvo 
taip ir yra. Jie dabar aiszkina- 
si kad jie tik tada pasitrauks1 
kai visur bus viskas tvarkoj.

Nužudė Visa Szeimyna 
Ir Save

CHICAGO, ILL. — Už tai. 
kad jis visai pinigu neturėjo, 
James A. Roach, 44 metu am
žiaus žmogus užmusze savo 
Žmona, vaikus ir paskui paleido 
kulka sau in smegenis. Jis neži
nojo kad ta pati ryta pacztorius
buvo atneszes jam gana pinigu 
del visu jo bedu.

Jis savo szeimininkei parasze 
trumpa laiszka in kuria jis pa- 
siaiszkino kad jis taip padare 
už tai kad jam ir jo szeimynai 
pinigu trūksta ir kad jis vi
siems skolingas. Jis sake jis bu
tu pats nusižudęs, bet žinojo 
kad paskui jo žmonai butu beda 
užauginti j u du vaiku, tai jis 
visus nužudė ir paskui pats nu
sižudė.

Ta pati ryta buvo atėjus 
laiszka nuo jo tėvo kuris jam 
pasiuntė $250.

Tarptautinis Teisėjas

Green H. Hackworth, 63 
metu amžiaus žmogus isz 
Chevy Chase, Maryland, bu 
vo iszrinktas in Tarptautiniu 
Teisėju eiles Taikos Konfe
rencijoje. Jis pareina isz 
Prestonburg, Ky. Jis taipgi 
buvo ir anoje Taikos Konfe
rencijoje po Pirmojo Pasauli
nio Karo.

ŽYDAI PATYS 
ŽUDOSI

Francuzai Nu
traukė Santykius

Su Iszpanija

P

Philadelfijos Policija Suaresz- 
tavo 7 Pikietuojanczius Gene
ral Electric Co; Tukstancziai 

Moterų Ir Vaiku Atvažiavo 
In Amerika Isz Anglijos

Popiežius Kal
tina Amerika

Ir Anglija
RYMAS ITALIJA. — Popie

žius, Szventas Tėvas Pijus XII, 
vieszai pasmerkė Amerikos ir 
Anglijos nusistatymą po prie
varta priversti visus pabėgė
lius gryžti in savo kraszta, in 
savo kraszta, in savo tėvynė.

Jis sake kacį Yaltos Konf e
rencijoje Amerika ir Anglija 
nutarė kad visi pabėgėliai turi 
gryžti in savo kraszta. Czia Po-
pi ežius Amerika ir Anglija kal
tina labiau negu Rusija, nors 
Rusija kaip tik to ir nori ir rei
kalauja.

Szitoks nusistatymas yra be- 
szirdiszkas ir stacziai nežmo-
niszkas. Dauguma pabėgėliu 
kaip tik už tai pabėgo kad gy
vybe iszsisaugojus. Jeigu jie 
dabar pargryžtu in ta kraszta 
isz kurio jie pabėgo, j u laukia 
kalėjimas, kankinimas ir mir
tis.

Jeigu dabar Lietuviu vadai 
pargryžtu in Lietuva, visi žino- 

P me,kas atsitiktu. O Amerika ir 
I Anglija su savo tokiu nusista- 

i' tymu kaip tik taip nori padary
ti.

ISZ PARYŽIAUS. — Prancūzijos val
džia nutraukė visus draugiszkus ir tarptautinius 
santykius su Iszpanija. Net ir susisiekimai per 
telefoną buvo nutraukti. Francuzai nukirto vi-
sus telefono dratus art rubežiaus tarp Iszpani- 
įos ir Prancūzijos. Santykiai tarp szitu dvieju 
tautu buvo labai intempti nuo to laiko kai Vichy 
valdžia buvo suardyta. Kelios sanvaites atgal 
Prancūzu valdžia labai užpyko ir pareiszke savo 
nepasitenkinimą su Iszpanijos valdžia kai pen
ki Iszpanai kurie prieszinosi esamajai valdžiai - 
buvo suszaudyti. Czia galima matyti Komu
nistu ranka Prancūzijoje. Komunistai taip in- 
sigalejo in Prancūzijos valdžia, kad jie dabar
savotiszkai tenai veikia. O visi mes gerai ži
nome kad Komunistai neapkenczia Iszpanijos 
esamosios valdžios. Komunistai sako kad jie 
nori nuversti Iszpanu valdžia, už tai, kad Fran-

VIENNA. — Bartley
Crum isz San Francisco, atsto
vas ant komiteto kuris rūpinasi 
apie Žydus Europoje, pranesza 
kad tukstancziai Žydu dabar Amerikos valdžia aiszkinasi1 
ima nusižudyti kai nemato vii- kad tik tie pabėgėliai bus po, 
ties isz Europos iszbegti. Jis prievarta gražinti in 
sako kad visi Žydai nori kuo kraszta kurie tai valdžiai pra- 
greicziausia iszsineszti isz Eu- sikalto. Bet visi tie kurie pabe- 
ropos ir nori važiuoti in Pales- gQ nuo Stalino yra prasikalte- 
tina. Jeigu Anglija neatidarys kai. juk tas pabėgimas, Sovie- 
Palestinos rubežius Žydams, tu akyse, yra prasikaltimas. Isz 
tai Bartley Crum sako kad kitos puses, jie kaip tik už tai ir 
szimtai tukstancziu ju nusižu-j pabėgo, kad jie buvo valdžios 
dys, nes jiems jau nebeliko vii- kaip gyvuliai gainiojami ir žu-

cisco Franco yra Diktatorius ir Faszistas. Bet 
toks ju rinksmas yra keliamas tik kitiems akis 
apmuilinti. Kurgi rasime didesni Diktatorių 
kaip Stalinas. O kaslink Faszizmo, tai Komu
nistai labai greitai ir patogiai pamirszta kad 
pats Stalinas maloniai sveikinosi su Hitleriu ir 
jam in talka stojo. Tikrumoje visi Komunistai 
taip neapkenczia Iszpanijos valdžios už tai kad 
ji yra Katalikiszka; už tai kad Iszpanai yra Ka
talikai, už tai kad Iszpanijos vadas Francisco 

savo Franco yra Katalikas.

ties Europoje.

Skaitykite “Saule”

domi. Dabar Amerikos valdžia 
nori juos siunsti in tas jiems 
prirengtas skerdynes.

BRUSSELS, BELGIJA. — Kiek dabar ga
lima pasakyti isz žinių kurios ateina isz Belgijos, 

Katalikams pasiseks paimti 
valdžia in savo rankas, tai gali
mas daigtas kad jie leis visiems 
žmonėms balsuoti ar jie nori 
kad Karalius Leopoldas su- 
gryžtu ar ne. į

tai Katalikai ima virszu. Libe- 
beralai ir Komunistai visai ma
žai balsu gavo. Matyti kad Bel
gijos gyventojams jau insipyko 
tie Komunistai kurie savo rojų 
visiems persza ir siulina. Jeigu
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I naši pabranginimui.ir nori kad' 
mes intiketume kad jie viską ' 
daro ka jie gali kad daigtai ne- 
pabrangtu. Bet czia tiktai nu- 

I davimas, veidmainyste ir gry- 
Washingtono, musu Pirmo na Priga.vyste. Jie ir vieniems 

Prezidento gimtadienio aip-/’’ kitiems ligi žemes lenkiasi, ir 
valkszcziojimas supuolė sykiu l)iae darbininku ir prie 1 abri
su Sovietu Raudonosios Arini-, kantu laižosi, 
ios sukaktuviu apvaikszezioji-' . .. Z ;
mu,

’■Mds ęzią. peszamies tarp są-j “ 
' • t • t n • •• ■

fAvis įiesioijp
kompani jų ir visai nepaiso apie 
žmones kurie anglis perka ir 

l' vartuoja. Jis nei in derybas ne-( 
®aJeis, jis staeziai visiems pasakys,

I kiek ir ko jis nori. Jeigu ne; tai į

' v -- ri • v

Kas Girdėt Paryžius — Kreivas Miestas

mainieriai” 
|už kokio menesio vėl reikalaus

.. daugiau algos ir gaus. John Le- ves ir kaip kokie szunvs rei,ja- . , nv., , ' .Avis.nesioijo nei valdžios neimies anie algas, darbus iv kasz-'. .....
irom n n r> i ui ir vi am nonai c n amo 

tus. i

Rusijoje tuo paežiu laiku vi
si iszsijuose dirba ir visko 
mina.

Amerikoje didžiausi fabrikai straikos ir atliktas kriukis, 
uždaryti; milijonai darbininku į 
nedirba. Nedirba ne už tai .kad: ' • • • jdaVbo ijera, bet už tai kad nei ir bar darbininkai 
per daug to darbo randasi.

Komunistai
nauju fabriku statosi ir visi 
darbininkai dirba.

Kita meta tas pats bus. Da- 
ir fabrikantai 

susitaiko tik iki ateinaiicziu 
tukstanezius’metu. Paskui vėl straikos!

. Darbininkai da'bar gauna
Jeigu musu Kongresas nors Jaugiau mokėti. Bet tie ju pini-

viena diena paszvestu ir tikrai 
čusirupintu 'žmonių reikalais, 
jie galutinai nutartu ar mums j 
da’bar reikia palaikyti visus 
ka'sztusjpp valdžia ar paleisti 
fabrikantams nustatyti visu 
djaigtu. Jkasztus. Tada ir mes ir 
fabrikantai ir darbininkai žino- : ' ' ■ ' ...
tu ka daryti ir kaip susitvarky
ti. Ir vįsos straikos ta paezia 
diena užsibaigtu. Bet Kongres- 
monai nenori taip daryti, nes 
jie 'bijosi inžeisti fabrikantus ir 
labiau bijosi darbininku. Jiems 
labiau rupi ateinantieji rinki
mai, negu viso kraszto padėtis. 
Jiems balsai, “votai” labiau 
rupi negu darbininkai ar dar
bai. ,

gai pro pirsztus 'byra, nes vis
kas tai]) brangu. Neužilgo dar- 

! bininkas supras kad ir pakeltos 
padidintos algos jam negana, 
kad jo kiszeniai kaip buvo taip 
ir yra tuszti. Jis daugiau reika
laus ir vėl straikuos. Ir taip be 
galo ir be pradžios eina tas už
burtas ratas, kur algos stumia 
kąsztus, ir kasztai traukia al
gas.

AVashingto
Rusija dabar pasitraukia 

ir ima savo

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekančio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o atlaikysite knygas per paczta.
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Nu l28 Dvi istorijos apit- 
•leras ir apie Bedali

No 129 Keturios

Kai pažiurai isz augsztesnb namo in Paryžiaus miesto 
stogus matai koks kreivas ir vingiuotas yra tas miestas. Na
mai be jokios tvarkos statyti. George Alexander isz Les An
geles, Calif., buvo taip sužavėtas tokiu Paryžiaus kreivumu ’ 
kad jis sau pasistatė mažu namuku panasziu in Paryžiaus 
namus ir parsivežė in Amerika . Jis pabėgo isz Paryžiaus 
1936 metuose bet savo tuos mažus namukus turėjo tenai pa 
likti. Dabar po karo jam juos parsiuntė in Amerika.

Dabar ims ikelias sanvaites 
iszaisžkiiiti ka valdžia nori da
bar isz darbininku ir fabrikan
tu. Valdžia dabar visiems dar
bininkams pavėlina reikalauti 
didesniu algų. Neprižada dau
giau algos,.bet tik pavėlina rei
kalauti; reiszkia, pavėlina dau
giau straikuotil Fabrikantams 
pavėlina kreiptis in valdžia pa- 
velinimo pabranginti savo 
dąigtus. Ir czia vien pavėlini- 
mas'praązyti. Nieko aisžkaus 
czia nematvti. Viskas suiaizgv- 
tą.sumazgyta. Kažin ar patys 
valdininkai, supranta savo nu
sistatymus.

Straikos vis didėja ir daugė
ja, D/irbininkai be darbo. Fab
rikai tuszti. Ąlaszinos rūdija ir 

■< • ■ ■ z - ■ ■ ■

genda. Žmones reik alauja viso
kiu daigiu. Pinigu visur randa
si, bet nieko negalima su jais 
pirktis. Fabrikantai pyksta ant 
valdžios, darbininkai valdžia 
intarineja; valdžia nepasitiki 
nei' ant fabrikantu nei ant dar
bininku. Valdininkai nesirūpi
na, nesiskubina, bet sau isz lėto 
sznekucziuojasi ir savo planus 
savotiszkai daro.

Stalino prakalba in savo ka
reivius iszgazdino 
na. 
isz visokiu derybų
tarptautines politi 
votiszkai kirsti. Jis paskelbė da 
kita penkių metu tvarka arba 
plana. Ta visa tvarka tas visas 
planas yra atkreiptas vien tik 
in gaminimą visokio tavoro del 
karo! Didžiausias Rusijos dar
bas dabar yra palaikyti galinga 
armija ir ji gerai inrengti. Ir 
ežia ne baikos! Klausimas da
bar iszkilo kam Rusijai reikia 
tokios galingos armijos.

Dabar likosi, tik dvi galingos 
vieszpatystes: Amerika ir Rusi
ja. Anglija dabar jau per bied- 
na, per silpna. Taip pat per 
silpni ir kiti krasztai kurie ’bu
vo Anglijos Alijentai. Lieka tik 
Rusija ir Amerika.

Amerika lenkiasi ir patai
kauja Rusijai. Amerika baisiai 
susirupinus apie Rusija. Ame
rikos Sekretorius. Byrnes dabar 
gayo gerai iszbarti už tai kad 
jis per daug nusileidžia Rusijai 
ir Stalinui cziebatus laižo. ■ . -f

Chureliillis atvažiavo
\\ashingtona ir pasisznekejoĮkratu ne tik pasiprieszins, bet 
mi Trumanu apie Rusija. Pas-! net ir partija apleis ir in Ro
kui Trumanas susiszauke visus pu’blikonu eiles stos. Ir tai vi- 
augszcziausius savo generolus, sai jiartijai ne in sveikata.
ir admirolus ir su jais pasitarė 
apie Rusija.

Eina gandai kad Anglijos 
Premieras Bevin gal parsikvies 
buvusi Anglijos Premiera 
Churchilli atgal in valdžia ir 
jie Anglijos užsienio reikalus 
tvarkys. Jeigu taip Bevinas pa
darytu tai jis tokiu pasi'kvieti
niu aisz'kiai parodytu Rusijai 
kad Anglija jau tikrai ir neat- 
szaukiainai nusistaezius priesz 
Rusija. Czia tik gandai, tikru 
žinių da nėra.

JUOKAI
SENAS PECZIUS

Pati — Ar žinai, dusziuk, 
turime pecziu apmainyt, ba 
jau ir tas senas, tai vis tiek 
prirokuos.

Vyras — 
asz galetau 
mainyt, tai 
paszoktau!

No. 101 Kapitonas Velnias. Fui 
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
tninaliszka

i No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku ųžlieku.

■ veikslais, 177 didelių puslapiu
1 No. 104 Trys istorijos, apie Ne 
valiojo pas Maurus, Vieszkelio pu I 
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus 25 i

No. 106 Penkios istorijos, apt< 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai 
pinasi sekanti skaitymai; Ila isz ma 
iazo isziins; Apie boba ka negalėje 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuokli' 
Jurgis; Galinga ypata gaiybe meiles 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodo-, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 5i 
puslapiu, ..............   16

No. 112 Trys apiaakos apie pun 
gai galva-žudžiai; Ražąnczius iszgei 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą. 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija apie Sierata 
puikus apraszymas. 119 pus.... 15c

No. 119 Keturios istorij'os apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-Hoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepejlmas 
62 puslapiu ................................  15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu 
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

No.
□oras gyvenimas;
r.ybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
ižeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
<uris buvo protingesnis už savo poną 
51 puslapiu .................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Dūk
ųjį pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Varputis ir Skuputis. 60 pus.. .15c

:n

Kai Vidaus Sekretorius Ic-Į 
kės pasitraukė isz valdžios ir 
vieszai parode kaip Pauley no
rėjo valdžia. papirkti aliejaus-, 
milijonieriams, jis sukrėtė visa' 
Demokratu Partija. Trumanas j 
užsispyrės dabar nori ta intarta 
ir vieszai kaltinama ’žmogų 
Pauley indeli kaip tik iii tokia 
vieta kur jis vestu visus Ameri
kos aliejaus reikalus. Demokra
tai Senatoriai labai norėtu Pre
zidentą Trumana paremti ir 
Pauley priimti, bet jie dabar bi
josi, nes tas aliejaus skandalas 
ir ant ju atsilieps.

Czia nabagas* Prezidentas 
Trumanas kita didele klaida 
daro. Kai visi prieszinasi ir jam 
pataria kita žmogų paskii'ti ir 
pamirszti apie Pauley, jis už 
spyrės nenusileidžia.
Trumano storžieviszkas 
spyrimas ji pati intars ir visai 
partijai pakenks. Daug Demo-

Ach, Dieve! Kad 
mano boba per- 
net in padanges

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Priversta links-

UŽAUGO

oŽydas pavogė karabina, 
Ickus buvo liūdinto jus, kad 
tai jo karabinas.

Sudžia — Ickau, kaip senei 
Szmuilo turi ta karabina ir 
ar tikrai žinai, jog tai jo?

Ickus — Uj-vaj! Kaip se
nei!? Asz jam pažinai labai 
senei, kaip da jam buvo ma- 
žuku„pistalietu.

Skaitykite ‘Saule

Pats Mayoras -Dirba

SKAITYKIT
“SAULE”

1ST0RIJE apie Grf«oriw*
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debeselii.

:: ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

V UJU)

44 pus ;.6< 
istorijos a pie 

Ketvi>t.as prisakymas Dievo; Kėliau i 
cojei m Szventa žeme, Beda; Tamsu- j 

□s prigauna 58 puslapiu 15c 
vo 132 Trys istorijos apie Ausylo

ms isz walenezijos; Koznas ai,p.ta<< 
tari sav<i vieta; Ka pasakė ka tra> j 
u&eziuo’as 76 puslapiu

No '33 Dvi istorijos apie Neuzmo 
otbiif žiedas ir Apie Drūta Alksni. 

62 puslapiu  15e
No 13« Dvi istorijos apie Baisi

Zudinsta ir Apie Urlika Razbaiūinaa,
43 puslapiu...................  15e

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Attno- 
kejimaa kunigo. 47 pus............. .

No. 110 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine ezalna. i 
64 puslapiai ..........   20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu......................................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczne, 40 puslapiu 

....................15c 
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apvaizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................ 15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti, 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A»it keik užlaiko moteres paslaptį. 
61-* puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................15 c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ........................................ 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 Tiuaianin ................. !!»<•

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “Saule” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus!

No. 16U KjrtUrjollila ISUMTJU
Po laikui, Onytės laime; Per neatsu 
rguma in balta vergija, Pusiaugavo- 
nia; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del piraztinm; Api« 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua. 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas, apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 

20c I pasiskaitymui knygute. 100 pus Žbo
No. 161 Keturios istorijos apie 

prapulties »jramu, Mistrat. ir Krepe 
-zius, Kampelis duonos. Isz ko dideb 
ponai 105 puslapiu

No. 162 Try» istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka, Protas ątte 
proto; Kelete trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ..........   10®

No. 164 Septy nos istorijom apie J n 
rgis Skaptukas'. Ergeiei Pono Morka- 
c s; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
hzreiksztas Razbaininkas; Žydai kai 
tonose: Nevidonas 90 puslapiu 25e

No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Ikiaus; Išklausyt* malda vargszo; 
Geras Medėjus • - -

No. 170 Asztųonios istorijos spie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio km 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinau 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasfz 
ženeelis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ......................................  •

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paežiai 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jaani- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25«

No. 172 Dvi istorijos apie DukU 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
pvriapiu ..........................................15e

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isa< 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 15« 

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Kelota Juoku ir Paveikslo. 
Preke .................... 1*

Adresas: 
Saule Publishing Co, 
Mahanov Citv. Penna

r j ■ .’ •» y , . . • *

Valdžia dabar 'kalta kad vis- į. . •. V • .Į J . p I .
kas brangsta ir da labiau pa
brangs! Nes valdininkai geri
nami darbininkams ir juos kurs
to reikalauti kad fabrikantai 
jiems algas pakeltu. Paskui jie 
nusistatė priesz fabrikantu rei
kalavimus viską pabranginti, 
bet už dienos kitos nusileidžia 
ir jiems pavėlina. Valdininkai 
neduoda kad jie baisiai prieszi-j

O ka buvusis Vidaus Sekre
torius sa.kc apie tą,Pauley tai 

Gal isz tu pasikalbėjimu kas! turėjo būti szventa tiesa nes 
gero bszęis. Eina gandai kad da--niekas nedryso jiriparodyti kad 
bar iszkilo klausimas apie ta jis suklydo ai1 kad jis pamelavo, 
paskola Rusijai. Daug augsztu'O jis visiems aisz'kiai parode 
valdininku dabar vieszai ir kad tas Pauley norėjo valdžia 
dvasiai prieszinasi. Jeigu mes' papirkti, ir kad jam jiaeziam 
ta paskola Rusijai duosime tai tupi aliejaus szuliniai kuriuos 
Rusija turės mums nusileisti ir dabar
musu klausyti. Rusija turės su- Jeigu jis gaus ta vieta iii kuria 
mažinti savo kariszkas jiegas 
paleisti daug savo vaisko.

Mi
laivynas kontroliuoja.

Truniauas ji skiria, jam nerei
kės nei papirkti valdžios, nes 

Szitoks nusistatymas baisiai visas Amerikos aliejaus biznis 
nepatiks Rusijai. Ka ji darys h’ bus jo rankose, 
kaip ji mums atsakys, nežinia. ’ 
Bet geriau da’bar ilgiau nelauk- !

Mayoras Bill Cade, isz 
Lakeland, Florida nori kad 
jo miestas butu gražus ir 
szvarus. Kai nebuvo gana 
darbininku del apvalymo, jis 
pats in darba stojo ir padėjo 
miesto szviesas apvalyti.

“Talmudo Paslaptys”

Tas vadas yra geras ir gabus
!ti ir įsz Rusijos dažinoti ko ji kuris pats didelius darbus nu- 
siekia ir ko ji nori? Jau gana to veikia ar moka kaip pasirinkti J /Į fYį

cziebatu laižy- žmones kurie už ji tokius pa-'^'®/ -Ki. ff ftCz J f/fVlXnusilenkimo, to 
mo, to Stalino garbinimo. Jeigu

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15? ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanpx CM fe- Ę A Al

ežius kalnus nuverezia. Trūma
jam nepatiks, mes dabar nori-J nas nei pats negali dideliu dar-

— Nuje! Gerai sako! Kada 
czia tu, žmogus, sudetumei to
kia daugybe pinigu! Sakau bro
lau, važiuoti visiems ir gana!

— Važiuokit, važiuokit ! At
siliepė kitas. O kad negausite 
darbo,‘ka tada veiksite ? Keliais 
iiimauytuinet sugryžti namo!

Pamažu žmones sklaidėsi 
gryždami namo. Stoniai taip 

Į pat skubėjo in savo soda, Pake-

Viename būryje, kur buvo ir 
Stonis su savo žmona, stovėjo 
žmogus kuris žymiai skyrėsi nu 
visu kitu žmonių. Apsidaręs jis ■ 
buvo juodai, kaip koks ponas, 
ant galvos turėjo juoda aukszta 
skrybėlė, ant ranku, geltonas 
pirsztines, rankoje, skėti, ant 
kojų blizgėjo naujitelaicziai ka- 
lioszai. Visas būrelis žiurėjo in 
ji ir klausėsi jo kalbos.

— Ko ežia'daug ir bekalbėti! leje Stonis staigai tarė paežiai: 
ike jisai. Ne palyginti negali-1 ’— Ar žinai ka, Onele, man 

ma Amerikos su musu krasztu’ isz galvos neiszeina tas Paliulio 
Czia darbuokis, darbuokis žino- i 
gus, ir vos tegali iszsimaitint i. ■ ... IIr koks gi iszsimaitinmas: srebi j 
vis juoda putra, mėsos retai te-j 
matydamas. O Amerikoi. oho!; ,. ’ . . . |Tiesa, sunkiai reikia dar,mctis, Stoniene, ne pažinti 
bet užtai ir uždarbis toks kad’ jog tai tas pats žmogus!

apie Amerika pasakojimas. Pa- 
szelusiai ir sukrovęs pinigu,

■ reiketu po svetimas kerezias 
valkiotis. Bet vienu atsimini
mu, jogei gali iszvažiuoti, szir- 
dis dreba!

Kiek skaudėjo, kiek drebėjo 
biednos Stonienės szirdis, vie
nok Stonis nepametė savo su
manymą. Inkalbinejo paežiai, 
kaip bus gera, jam in Amerika 
iszejus: kaip uždirbsiąs daug 
pinigu, keletą metu pabusiąs 
tenai, paskui gi sugryszias, 
pripirksias žemes, busiąs sau 
ūkininkas, kaip reikiant; kaip 
vaikams busią geriau, galesia 

in moks-

ir valgai sau, kaip ponas, ir 
drabužius gerus nusiperki, ir 
da atlieka pinigu; per keb'ta 
metu gali sau koki tukstanf i su
sikrauti.

— Taigi, taigi, žinoma! Ge
rai sako! Kalbėjo žmones būry
je-

Amerikonas trauke toliau:
— Tik, žinoma, nereikia tin

gėti. Tinginys ar koks girtuok
lis vereziau teneeinie in Ameri
ka. Bet darbszcziam žmogui vi
sados patariu eiti.

—- O kodėl pats pargryžai

, dir koki viena, pagaliau 
tukstaneziu! Keturis metus pa- lūs leisti gal ir kunigu iszmo'ky- 
buvo ir dabar sau ponas!

— O kaip apsidaręs! Pridėjo J i'ikoj uždirbti.
negalima,! Beklausydama tu vyro žo- 

į džiu, Stoniene nusiramino. Isz- 
maiie ir ji, jog gera butu vyrui 
pinigu parneszus, ir guodėsi 
tarydama i kokie treji, betveri 
metai, ne visas juk amžių pra

šu vaikais, neduok eis -’ie’lle Juste nepajusiu, K su

šia, jei Dievas duos daug Ame-

' 7M0NIU daugybe suėjo in isz tos savo Amerikos? Pa’klau- A Z , - . . i ‘
me žinoti ka jis mausto daryti bu nuveikti, nei nemoka iszsi-j 
ar tikriau sakant ka jis gali da- rinkti tinkamu žmonių kurie ji| si'baigus, būriai 
iyti.

baižnyczia o pamaldoms pa-

pavaduotu. mai sau 
szventoriuje.

se kažin kas.
— Gana jau man: prisikro- 

szen'k nežinodami viau apie du tukstaneziu, bene
krosui pinigais kūrensiu!

1 — Dėlto! O kad tai]) man 
iszvažiavus iii ta Amerika ?

— O Jergutėliau! Suszuko 
Stoniene, o kai]) gi asz czia pa- 
sili’kczia.u ;
Dieve into’ki kelia iszleidus!

— Na ar vienas eina! Nuei
na ir vėl pareina., ir nieko jiems 
blogo neatsitinka, o pinigu par-j 
siunezia kiek! Asz ne juokais1 
sakau. Kuo asz 'blogesnis už ki-l 
tus? Uždirba kiti, uždirbsiu ir; 
asz; ne girtuoklis juk esu, ne 
tinginys koks. O ko czia namie 
sėdėti ? Ka asz czia uždirbsiu 
ant tu keturiu deszimtiniu? Su
krovęs kiek pinigu Amerikoj, 
galeeziau pripirkti žemes, 
butu kas kita!

— Gerai butu! Vaikams ne-

lauksiu savo vyro pareinant, 
jai tik Dievas sveikata duos.

Ir Stoniui nelengva buvo ant 
1 szirdies. Ir jisai gailėjosi palik- 
į ii paezia ir vaikus, kuriuos taip 
j n;ylejo, ir savo kraszta, kur gi- 
pne ir augo. To nebodamas, vie
nok nusprendė važiuoti.

Tuojau parasze savo pusbro
liui, kursai jau buvo Amerikoj, 
praszydamas jo atsiusti 1 i szip- 
karte,” ir pasiryžo rudeni isz- 

.1 keliauti. — S. R.
Ldl;

— GALAS -
• j
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Dievas Nekaltųjų ^eaoleidŽia Sniegas Girgžda, Saulute Svieczia

+ + X->X->X-M-X- + X-X-

(Tasa)

Marijona tuom tarpu 'bego 
spareziai per szventoriu linkon 
namu. Staptelėjo truputi prie 
kapo savo geradejo, numirusio 
klebonaus pasistatė pripildyta 
iszdarbiniais gurbeli ant žemes, 
nes szi ndien tik tie’k pardavė, 
kad ve Instenge nupirkti rei-į 
kaling raistu serganeziai mo-! 
tinai. Atsiklaupė prie grabo, ir; 
apsiaszarojus pradėjo garsiai; 
skustis: “O Dieve mano!” kal
bėjo su verksmu: ‘ ‘ ka. dabar da
rysim! Rytoj turėsim užmokėti, 
o czion nėra anei skatiko pini-j _ . . 
gu, nei daigtu, kurie turėtu ko
kia ąprs verte!” Nes iszpriežas- 
ties ligos ju motinos turėjo pa
siskolinti szimta doreliu. Bakas 
(terminas), kuriame turėjo nt-ii(. 
lyginti skola su palakiais, jau 
atėjo, o dovanais 'butu praszy- 
mai ir maldavimai kantrybes 
taip vadinamo rudojo malunin- 
ko, kuris vien tik del vilties pa
sekmingos bylos paskolino pa- 
mimetus pinigus. Isz priežas
ties antro skundo paskolintojo 
liepta jiems per suda, kad no
rint iszsisukti nuo egzekucijos, 
laike dvieju sanvaieziu sugrą
žytu maluninkui paskolintus 
nuo jo pinigus. Tokios mausti s 
apėmė duszia dievo-baimingos j 
Marijonos, nes iki laikui iszsi- Į 
mokėjimo buvo tik viena diena;! 
o nors manstino, kaip prasza- 
linti bloga, vienok isz niekur 
neinate pagelbos nei susirami
nimo.

Kada taip verke ir meldėsi 
ėjo rudasis maluninkas per ka
pus, pasirameziuodamas ant 
storos, sidabru aptaisytos nen
dres. Buvo tai žmogus augalo
tas, suniurusio, rūstaus ir ne
dailaus veido. Lauke ir netvirta 
jo žiūra, ilgi raudoni plaukai, o 
barzda ruda ir sziurkszta, ne
miela ir atstumanezia dare jo 
stovyla. Ėjo isz kareziamos, in- 
kaites jo veidas ir netvirta jo 
cisana aiszkiai apie tai liudyjo. 
Prascziokiszkai atsistojo girtas 
užpakali je meldžiancziosios 
Marijonos, pajudino ja su nen
dre ir suszuko, juokdamasis su 
iszjuoka: Na, meldžiu ta panai
te vėl meldžiasi, ir nors tiek el
getauja (ubagauja) ir praszo, 
vienok nieks jai ten isz virszaus 
ant pagelbos neateini” — “Ne
zaunyk tamsta,” atitarė Mari
jona, atsistodama pąmaczius 
bedievi žmofgit. ‘ ‘ Ka po budędo- 
liu!” prasijuokė malunin'kas. 
“Kokia man puiki ponia! juk 
gali in mane pažiūrėti, tu kibias 
sutvėrimo. Praszau tiktai atsi
minti, ko pareikalausiu nuo 
motinos ir pagalvoti, kad jai 
neužmokesit, nežiūrint ant visu 
jusu szventuju, ‘ nuo kuriu pa
gelbos elgetaujate, jusu man ta 
(turtą.) galiu paimti.” ‘‘To vie
nok nepadarysi tamsta malu- 
ninke,” tarė persigandus mer
gina, supratus, kad geriaus su- 
min'ksztyti kieta szirdi to biau- 
raus ir laukinio ž m o g a u s.

I“ Tamsta maluninke” paantri- 
Ino Judoszius juokdamasis ir 
paglostė saunoriai savo pasipū
tusia barzda, “kad taip kalbi, 
miela panaite, tai ant tavęs 
pykti negaliu, o jeigu, tai kal
bėdamas prisiartino prie užkai
tusios mergaites, manes norė
tum už vyra, tai tavo motinai 

į netik skola dovanoju, bet duo
siu da jai tūkstanti doleriu. Ap
siimk ant to, panaite!” Suszu- 

| ko su didesniu gyvumu, “pa- 
j klausk tiktai kaime apie mano 
j Margarieta amžina atsilsi jos 
dusziai! Ji turėjo pas mane taip 

i gi visus gerumynus, o metais 
priesz savo smerti iszveisdejo 
kai}) rože. Apsiimk, panaite o 
tada pasibaigs jusu vargai. Ta- 

ida busi ponia maluninkiene, 
nieko’tau, prižadu nestokuos.”. 
Tai isztares isztiesc savo pur
vinas rankas prie Marijonos, o 
ta susigėdus prasitrauke ir su 
paniekinimu pažiurėjo ant ne
dorėlio. “Kaip man rodosi.” 
suszuko inszirdes malunin'kas: 
i 1 tai ta ubage da manstina, ka
da geras žmogus paduoda ran
ka, kad iszgellbeti nuo smerties - 
isz bado!” Dabar jau Marijona 
negalėjo ilgiaus susilaikyti ir 
su užsidegimu isztare: “Gede- 

nedoras žmogau, kaip.
I tamsta gali reikalauti nuo ma-; 
: nes taip pa’žeminancziu daigiu ?
Eikie sau pas paleistuves mo- 
teriszkes, tai gal priims tams
tos biaurias kalbas asz negaliu 
su tokiu girtuokliu ilgiaus czio- 
nai būti.” Tai isztarus atsigrę
žę nuo jo, pagriebė kuo grei- 
cziausia guibeli ir bonkute su 
vaistais ir norėjo atsitolinti. 
Staigai pargriuvo ant žemes, 
nes nenaudėlis kirto ja su nen
dre. Griūdama girdėjo da ap- 
szmeižiszka juoką piktadejo ir 
sudribo ant kapo, pridengan- 
czio jos geradejo kaulus.

Kada atsipeikėjo, pasijutę 
esant viena: kraujas sunkėsi 
isz smilkinio. Apsiverke ga.ilei, 
o susiriszus skepetaite sužeista 
galva, pažiurėjo in dangų apsi- 
aszarojusioms akimis. Menulis 
atspindėjo nuo augszto lango 
netoli stovinezios bažnyczios ir! 
apszviete szian ir ten kyszan- 
czius isz žemes kapo ir kryžius 
Tyluma nakties pertrauke tik a.kįu, lare jam susigraudinus: 
vienodas taksejimas bo’ksztinio “Alicias sunau! Tu taip rupinio 
laikrodžio. Vienam kampe gu-1 sj apie mane.” — “O vienok 
Įėjo supuvęs medis nuo iszkastu'neį negaliu pagelbėti,” at- i

sake Edvardas raudodamas ir, 
! užsidengė burna abiem ran-

. ‘ ‘ Neverk, mano sunau kad' 
ir tu isz susikrimtimo neapsirg-

Szitie paveikslai tuo paežiu sykiu nutraukti; vienas Floridoje, kitas Naujoje Anglijoje. 
Nepaisant nei oro nei karszczio nei szalczio, jaunieji randa kaip pasilinksminti ir kaip laika 
praleisti. In North Conway, New Hampshire, vaikai paeziužomis važiuoja ir cziuožia. Szitie 
vaikai užsimoka po doleriu in metus ir paskui juos mokina kiip tomis paeziužomis važiuo
ti.

O in Miami miestą tai ir sportas bet jau vien tik turtuoliams. Czia Mary Jane Coucci 
isz New York szoka in vandeni ir Kent Merkle isz Washington o ir Shirley Coucci in ja žiuri.

Jeigu kiszenius tuszczias, tai žmogelis turi pasilikti kur sniegas girgžda ir szaltis nosi 
kanda; o jeigu kiszenius iszsiputes su bumaszkomis, tai žmogelis gali ponu tapti ir po Flori
dos saulute kaip vėžys nugara nudegti.

sze sutvertojo karsztoje maldo
je pagelbos ir kantrybes savo 
nelaimieje. Pastiprinta tikru ti
kėjimu ir nuoszirdžia malda, 
atsikėlė ir ėjo iszblyszkus, pa- 
silpnejus ir krauju apsiliejus, 
linko namu kur perlangeli 
szviete silpna szviesa, panaszi 
m žiburį pas guoli mirsztan- 
czio.

Edvardas sėdėjo prie lovos 
serganezios motinos ir stengėsi 
jau beveik isz tusezios citrinos 
iszspaust kelis laszus skystimo,' 
paskui sužarstinejo likuczius1 
cukraus, kad isztroszkusiai, de
ginamai baisios karsztliges mo
tinai, kaip galint sutaisyti pa
stiprinanti geryma. Konedary- 
dams bet tik kelis laszus isz- 
pausti instenge. Pakele akis in 

j dangų ir gaili aszara insirito in 
geryma. Motina patemija sū
naus nuliūdima ir silpna ranka 
nuszluoszczius aszaras nuo

grabu ir menka mete szeszeli 
ant vietos isznaikinimo. Mari
jona kaip szmekszla sėdėjo ant']<oni 
geradejo 'kapo. Praeivys but’
nai iszsigastu pamatęs iszblysz-1 tu,m> atgręžk velyk mintis savo 
kuse esybe, kuri kai}) murmuli • | prįe Dievo. Jam patinka kildi
nę stovyla instebeili jo akis in kiszka malda. Jis prilaiko pri- 
dangu.
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kaip kiti galecziau duona už-Į pajiegia da iszlaikyti savo mo
tinos, ir tik 'kaip elgetas (uba
gas) kitu pagelbos szaukesi; — 
kada kalbėjo, kad mes turėjo
me 'blogai elgtis, nes kitaip ne
galima, kad toks pusėtinas tur
tas galėtu sunykti; kada jiems 
priežastį to nelaimingo atsiti

dirbti ir motina gelbėti, kaip 
tik atsimenu, kiek kartu veltuo 
maldavau negailingu žmonių, 
kurie man su iszjuoka atsaky
davo : yra tai labai instabus 
baigtas, kad jaunas žmogus 
dvideszimtam antram mete ne-

BALTRUVIENE

spausta, ant 'bandymu iszstaty- 
nusiže- ta. “Ak motina!” Atsiduso 

re drebanezia ranka sukruvin-, jaunikaitis: “Juk asz tolydžio 
lūs plaukus ir pasilenke prie meldžiuos, o vienok t o vienio 
gurbelio; bet greitai riktelėjo'vargas tik didinasi.” “Palikim 
isz iszgaszczio, nes bonkute su tai Jo valiai,” atsake nąszle: 
vaistu buvo sukulta, o tokiu bu-j“ nerugo'k niekad ant Dievo ap- 
du negalėjo motinai ant mirtinoj veizdos niekados! Pamink, nors 
patalo gulineziai, parneszti nei czion ant szio svieto jau niekad 
to pastiprinimo. Perimta nauju j pagelbos tikėtis negalėsime.” 
iszgaszcziu, pasirėmė an: ant-( “Atleisk man mamyte, kalbėjo 
kapio ir paskendus neiszpasa-^ Edvardas, bueziuodamas ranka 
kytame liūdnume, žiurėjo in su- motinos: “Niekad jau to neda- 
kultus stiklus, isz kuriu isz>iim-’ rysiu. Vienok kaip tik užeina 
ges pastiprinantis vaistas susi- man ant mineziu, kad ir asz szio 
gere in žeme. Ką czia darytC—• to iszsimokinau ir kad lygiai 

neturėjo su savim nei skatiko; -----------------------
piiegtdm buvo naktis, O mic.,- jar Neužmirszkite Guodotini Skai
tąs dvieju myliu atstume. Griu- tytojai, atsilygint su prenumerata ui 

vo pertai ant paszventvtos že-“s»u,e” kyie T*’ “4;
x miražo ir prasze idant nesulaikyti

mes, o laužydama rankas, pra- Uikr—paskubinkite j i j

Netoli Mosteri,
Buvo vestuve,

Prisirinko daug moterių,
O ir nemažai merginu,

O kaip viena mergele apsiėjo,
Vemti pradėjo,

O nekuriu 'badai,
Nupuolė net ir drese,

Yra ten ir tokia,
Kur su savo vyru negyvena,

■ O tas vyras,
Betgi gana davadnas.

Ilgai provojosi,
Ir ant galo persiskyrė.

Dabar ta motore,
Bomauja per dienas,

O kaip gyvenimą pabaigs, 
Kada. Dievas pas save 

paszauks?
* * *

Primysiu da karta, nors 
jau sakiau,

Ir visados persergejau, 
Idant in mane neraszytu, 
Nepažinstami nesikisztu.
'Sakiau, kas ne skaito 

laikraszczio,
Tam joje ne yra vietos, 

Kad ir geriausios 'žinios butu, 
Tai vis in gurbą nugarmėtu.

* * *
Viena boba per.nakti bomavo,

kimo pasakojau, praszydamas:'jaueziu, kad m,ane pajiegos jąu 
duok man, tamsta, koki darbu, apleidžia.” Marijona apsiliejo, 
raszysiu arkusza už du skatiku, vėl gailioms aszaroms ir per įl- 
o mano gera motina tamsta lai- gą laika žodžio isztarti negale- 
mins, -— kada, nežiūrint ant ko- jo. 'Paskui pradėjo silpnu bąl- 
iio nusižeminimo, atsakydavo su: “Kada ėjau per . kapus ir, 
traukindami peęziais: negaliu kaip paprastinai, prie kapo įpu- 
laves pagelbeti, reikia nueiti su geradejo meldžiaus pąmą- 
pas ka kita, o kitas praszantis cziau staiga už manes stovinti 
ros tik inejo, tuo jaus gavo dar-1 maluniirka. Užgauta jo juoką-' 
ia, mane-gi kaipo nereikalinga, A iniais, norėjau atsitolinti, jis 
•u nieku iszsiuncziama, tada iszvadino mane puikia kalbėjo 
mama kaip ta viską atsimienu,Iapie musu skola, ir iszfantavd- 
atleisk, jok ka tik galiu mels- jima, o kada prisiartinau prie 
tis. ” Motina tylėjo, susiderėjo'jo su maldavimu, siūle nenau- 
r.ankas ir užmigo. Edvardas pa-!delis savo ranka su iszrerszki- 
.'kendes mastyse insmeige akis mu, kad jai noreczia pasilikti jo 

in kerne ir tik retkareziais žiu- paezia, ne tiktai motinai skola, 
rojo ant mot inos, kuri užsimer- bet da apart to tūkstanti dole- 
kus labinus paneszejo in numi-1iu mums dovanoti žada. ” A Ta

vęs jis nori vesti, suszuko Ed
vardas:” “O biaurybe! Tu 
nieko nežinai apie meile, nieko 
apie tikėjimą! Tikra ir gryna 
meile yra vienatiniu jausmu, 
kuris niekina savpatmeile; o tu 
gyveni del pinigu ir savo kuilp.

Net po gaidžiu namo 
pasibaladojo,

Jos- vyras balsiai užpyko, 
Kaili bobai iszlupo.

Toji pas skvąjera nuvyko,
Varanta iszpirko,

Priesz skvajera atvede, 
Skvajeris tuom nubaudęs,

Liepe i’aina užmokėt, 
Nebagelis pinigu neturėjo

Nuėjo in džela. atsedet.
Jo pati isz to džiaugėsi, 

Ir net didžiavosi,
Jog vyra proto pamokino, 

In džela pasodino.
' Palauk tu monkie kada 

vyrelis sugryž, 
Tai tau gerai kaili 

pamanksztys.
* * *

Gavau isz daugeliu vietų, 
Skundus apie vagius, 

Ka isz baksu pacztiniu,
Vage laikraszczius.

Aisgi tokius rūkalius galima 
priskaityti prie žmonių? 
Turite tokius nutvert, 
Ir torius isztasz'kyt,
Kad net burbulas 

raudonas iszsiverstu.
Tie ka vogtiniu bildu skaito 

tai duok Dieve, 
Idant toki apjaktu, 
Ir gerai nubaustu.

* * *
Daugelis moterių turi daug 

naravu,
Dirba liccus akysia ir už akiu, 

Ir tokiu daug atsirado, 
Ka savo duszia prarado, 

Taigi tikėjimo iszsižadejo, 
Velniui duszia pažadėjo.

Tokios moteres nei svietui 
nei velniui netikia,

Nuo pikto niekada negina, 
Kas bus isz tokiu vaiku, 

Priveis daugybia palaikiu!

rusia, negu in gyva. Czion su- 
barszkino kas in duris. Ligone, 
euri tik lengvai snaude ir at- 
plesze akis ir iszžadino sunu, 
paskendusi mastyse duodama 
jam suprasti, kad atidarytu.
‘Tai tikrai Marijona,” tarė:
“atidaryk kuogreieziausiai, Meile yra tavo kalboje, kaip ir 
Edvardai, jaueziu dideli silp- darbuose tavo melu. Tavęs ne- 
n.uma ir man reikia vaisto.” 
Edvardas skubiai paszo'ko, vel
ias jo užkaito, nes džiaugėsi, 
kad sesuo pargryžta. “Vargsze 
mergaite tikrai ka nors del mo
tinos parnesze, padūmojo sau ir 
atkiszo stunia. Bet kas jo buvo 
nusistebėjimas, kad pamate se
serį iszblyszkusia su perriszta 
galva. “Marijona!” suszuko 
persigandęs: “tu iszblyszkus, 
kaip smertis, o kojos po tavim 
linksta, o ta sukruvinta skepeta 
ka reiszkia ? Sakyk, kas atsiti
ko?” Marijona tylėjo, bet aut 
galo suspausta daugybe jaus
mu, kurie jos jauna krutinę ver
žė, mėtėsi in glebi brolio. “Ar 
miega motiną?” paklausė jo 
povaliai atsikvoszedama (atsi
peikėdama). “Tika pabudo,” 
atsake Edvardas, labai laukia 
tavęs, yra labai silpna, ir reika
lauja pastiprinimo. Bet sakyk 
kas su tavim atsitiko? Sakyk! 
Tavo tylėjimas mane baugi
na.” Motina iszgirdus, kad 
duktė sugryžo, szukteleja ja, o 
ji, kaip galėdama slėpdama sa
vo didi liūdnumą, inejo su bro
liu in menka įpirktele. “Sveika, 
miela dukrele!” Tarė motina 
silpnu balsu ineinaneziai, ir isz- 
tiese prie jos savo sudžiūvusias 
rankas, “Saugokis, kad tavęs 
naktis daugiaus neužkluptu, 
nes ji niekam ne maloni. ” Ma
rijona prisiartino, o kad motina 
patemi jo, kad jos galva buvo 
perriszta skepeta, atsisėdo su 
dideliu sunkumu lovoje nutrau
kė nuo akiu didele skepeta, ku
ria dėvėjo del tuointipino (nuo- 
la'tro) galvos skaudėjimo, ir rū
pestingai klausė dukters, kas 
jai atsit iko. ‘ ‘ Ak mylima mo
tin!” atsiduso Marijona, vie
nok staigus gaikszcziojimas 
pertrauke jos žodžius. “Varg
sze mergaite! Tarė suskausmu 
motina, o gausios aszaros riedė
jo per jos iszgeltusius veidus. 
“Kas tau yra? Sakyk, nes bai
me mane slopina. ’ ’

‘ ‘ Perbėgau 
szian ir ten, 
Marijona:

pastiprina dievo baimingas^; ti
kėjimas, turintys pajigga 
szventa ir pastiprinanezia, ku
ria ja ir didžiausias nusidėjėlis 
pastiprintas pakajingai mirsz- 
ta. Tugi drebi ant vieno. pSr 
manstinimo apie smerti. Su isz- 
juokianeziu nusiszypsojimu ant 
veido praeini pro duris bažny
czios, o vienok tiesi savo suter
liotas rankas prie to aniuoloj’ 
Motina prasze jo, kad nutiltu,;o 
užkaitus Marijona toliaus pasa
kojo: “Kalbėdamas paskuti
nius žodžius, pažiurėjo in mane 
tai}) paniekinaneziai, kad man 
szirdis iszgailesz'czio plyszo ir 
kada užgauta traukiausi nuo 
begėdžio, iszvadino mane pui
kia ubage. Negalėdama ilgiau,s 
susilaikyti iszvadinau ji grubi- 
jonu ir norėjau atsitolinti. Jisai 
gi kirto su lazda man in g’alva, 
kad griūdama nuo smarkaus 
smūgio sumusziau bonkute su 
vaistu. ... . - y-

—BUS DAUGIAU—
—■ -I' - -■ '............................

Ant Gavėnios

Graudus verksmai arba p.asi- 
budinimas prie apmislinįino 
Kanczios Vieszp. Jezusp Kr.is- 
tuso, pagal senoviszka būdą, 
10c. Stacijos arba Kalvariją V. 
Jėzaus Kristaus 10^. Laisžkąs 
arba muka musu Iszganytojąps 
Jezuso Kristuso 5^. Tretininku 
Seraphiszkas officium 10U Np- 
vena Stebuklingo Medalio 
Dievo Motinos Garbei 10^. Is
torija apie Amžina Žydą, jd ke
lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 20U Maldų Vaini
kėlis knygute 75$!.

Saule, Mahanoy City, I ■

Siuncziant pinigus per Ran
kini czeki arba ekspresini nąo- 
ney orderi in iszdavysta ‘ ‘Sall
ies,” pridekite desziipts centu 
prie paskirtos sumos nes niu§p 
bankos reikalauja deszįmts 
centu už iszmokejima czękiu.ir

visas ulyczias ekspresiniu kvitu. Busime 
pasakojo ant galo ’ dėkingi už tai ir neužmirszkite 

visur siūliau savo!ateityje, kada siuąsite cze’kius 
iszdavbinius, bet niekas nenore- arba ekspresinius money or.de- 
jo ju pirkti. Ant galo pasisekė rius, pridėti deszimtuka. Bet 
man parduoti krepsziuka už jeigu sinusite money orderiu 
puse vertes, nes tikrai turiu ■ per paczta, tada pacztas neimk 
pripažinti, kad vilnos man dau- • ekstra už iszmokejima money 
giau kasztavo, nupirkai už tai, orderio. Acziu visiems, 
vaistu, o apart to, nieko dau
ginus gauti negavau.” “Mielas 
vaikeli!” tarė motina, kaip esu

“Saules” Redyste,

Istorija apie “AMŽINA ŽY-
Jo kelione po svietą ir

ta pastiprinimą parnesziai.' liudymas apie Jezu Kristų. 
Vienok pirma nei iszpasakosi 
ta atsitikima, paduok man vie
na szaukszcziuka to vaisto, nes

I ’. ................. - A

20 Centai.
SAULE PUBLISHING CO 

Malianoy City, Pą,.
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Žinios Vietines
'■— Kovas —March,

— Ketverge, Vasario (Feb,)
16ta diena, 14 vyrukai iszkelia- 
yo in Wilkes-Barre kurie bus 
priimti in tarnyste. Visi iszke
liavo ant boso 7-ta valanda ry
te. '
Mahanoy City, Pa.

Angelo L. Tiboni, William P. 
Freda, John J. Evans, Adam F. 
jechentine, John H. Dolbin, Jo
seph V. Forgaeh, Joseph E. Le
high, Albert J. Moueheron 
Joseph C. Lynn.
Vulcan:

Joseph Wargo. ; »
Boston Run.

John H. Reese.
Silver Creek:

Fdward J. Laskus.
Middleport

Irvin R. Reed, Jr., ( 
^Honolulu, Hawaii.

Bernard S. Lokitus.
- Senas 'gyventojas Motie- 

^U3 Yanuszka, 84 metu amžiaus
ejnuo 805 EL Market Uly., mire 
t namie, Seredos ryta. Velionis

Bingo per koki tai laika. Pribu- 
I'yo isz Lietuvos 56 metai adgal, 
ir per ta visa laika gyveno 

t mieste. BuVo anglialkasis per 
daugelis metu. Paliko savo pa
ezia Katarina ir sekanezius vai
kus; 2 sunu ir 4 dukterys: 
Mykolą ir Juozą namie; Patri
cia pati Edward Ryan, Yates
ville; Elzbieta pati John Day, 
mieste; Julia, pati Tarno Matu- 
laviczio, Bowmans; ir Marie 
įiati Guy Messersmith mieste, 
taipgi penkis anukus ir anūkes. 
Laidos Sukatoje, su apiegomis 
Szy. Juozapo bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte ir kūnas bus pa
laidotas parapijos kapuose. 
Graborius Liudvikas Traskaus- 
kas laidos.

— Kareivis T/5 Mat. G. Du- 
linskas, nuo 1038 E. Pine Uly., 
ir Kapitonas Jonas A. Kunigo- 
nis, nuo 439 E. Pine Uly., likos 
^paleisti isz tarnystes.
• •— Laike cziužinejimo, Jur
gis Szukaitis nuo 702 E. Pine 
iUly., puolė ant ledo ir pažeido 
sau pirszta. Gydosi namie.

— Pone M. Gormaniene nuo 
$V Centre uly., aplaike liūdna
žinia, kad josios brolis Antanas Szv. Kazimiero bažnyczioje ir 
Vasilauskafe isz Filadelfijos mi- palaidotas parapijos kapuose, 
re Panedeli nuo szirdies liga. 
Velionis gimė Minersvilleje. 
Paliko paezia Veronika Liatu- 
nikiene, trys dukterys: Marga
reta pati Frank Sweitzer, Sum
mit Station; Pranciszka pati 
Mat. Gormo isz miesto, Laura 
pati Paul Gratcofsky, Philadel
phia; Helena pati B. Sausnavi- 
ezio isz Minersville. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge popiet ir pa
laidotas anf Metodistu kapinė
se Minersvilleje.
1 — Subatoj, Szv. Juozapo 
bažnyczioje, 5:30 valanda po
piet Kunigas P. C. Czesna suri-

■ bzo mazgu moterystes Tese Ko- 
vickiene duktė Ant. Sluzevicziu 
nuo 1115 E. Pine Uly., ir Joseph 
Soper, sūnūs Thomas Soper, 
McAdoo Heights. Svotai buvo 
Ona Minkavieziute ir Thomas 
Soper. :

— Ketverge, Vasario (Feb.) 
28-ta diena, iszkeliavo 16 vyru
kai in Wilkes-Barre, ant dakta-

riszko peržiūrėjimo in kariuo
menes tarnyste. Visi iszkeliavo 
ant Iboso 7-ta valanda ryte.
Mahanoy City:

Michael Ciparik, Ivor L. Te- 
chentine, Joseph J. Pitinsky, 
Clyde M. Brandau, John A. 
Clews, Joseph F. McNamara, 
Harry R. Shaner.
New Boston:

Nicholas Fecko, '
Morea: |

Joseph Backo, Nelson B. Ho-*W 
wer ir Edward F. Johnson.
Vulcan. -

Augustine Smulligan.
Bark Place:

Philip E. Roberts ir Robert 
A. Gill.
Philadelphia, Pa.

William P. Bankes.

Clare Luce, Kongres-
moine Tapo Katalike

Anglija Mums Skola Atmoka Sovietai Pasipiktino

ir

— Gerai žinomas biznierius 
ponas Juozas Palukas isz Shaft, 
Pa., ana diena lankėsi mieste su 
reikalais, prie tos progos atlan
kė ir “Saules” redakcija, at
naujinti prenumerata už laik- 
rasztifldel savo motinėlė ipone 
M. Palu'kiene. Acziu už atsilan- 
kyma.

t Aleksandras Langaviczia, 
nuo 1027 E. Pine uly., likos už- 
musztas laike darbo Maple Hill 
kasyklosia. Utarninke, 2:30 va
landa. popiet, kur jis likos su- 
teszkintas per nupuolimo ang
lies. Nelaime atsitiko penktam 
Icvale prie 46^2 gangves. Ve
lionis gimė Lietuvoj, atvyko in 
czionais 40 metu adgal. Prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos. Paliko paezia Margareta ir 
viena sunu. Laidotuves atsibus 
Subatoj su Szv. Misziomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9-ta va
landa ryte ir 'bus palaidotas pa
rapijos kapinėse. Graborius L. 
Traskauskas laidos.

NEW YORK. — Kongresme
ne, artiste ir turtinga redaktore 
trijų didžiausiu žurnalu Ameri
koje, tapo Katalike ir buvo pri
imta in Kataliku Bažnyczia, 
Szvento Petriko Katedroje. 
Monsignoras,. Prelatas Fulton 

j J. Sheen ja prie Kataliku tikė
jimo privedė.

Kongresmene ir artiste Clare 
Luce yra garsi raszytoja, isz- 
kalbi Amerikos Kongrese, gra
ži ir gabi artiste, aktorka ir re- 
daktorka žurnalu ‘ ‘ Fortune, ’ ’ 
“Life” ir “Time.” Visi szitie 
žurnalai yra kuo placziausiai 
skaitomi Amerikoje. Ji pirmiau 
prigulėjo prie Episkopalu Baž- 
nyežios. Jos vyras yra Protes- 
tonas. Ji sako kad ji dabar ne
stos in rinkimus ir pasitrauks 
isz politikos, nes kai kurie žmo
nes norėtu invelti jos tikėjimą 
in politika.

Jos vienatine dukrele, Anne 
Brokaw du metai atgal žuvo 
automobiliaus nelaimėje.

Pone Clare Luce ėjo mokslus 
Episkopalu mokykloje. Ji pasi
mokino Kataliku tikėjimo nuo 
Monsignoro Fulton J. Sheen ir 
paskui per ji priėmė Kataliku 
tikėjimą.

Monsignoras Sheen yra mo
kytas ir iszkalbus kunigas, ku
rio pamokslu per radijo klau
sosi baisiai daug augsztu ir mo
kytu žmonių kurie nėra katali
kai.

Shenandoah, Pa. t Pone J. 
Arminiene nuo 331 W. Wash
ington Uly., aplaike žinia kad 
jos Įbrolis Jonas Burba isz New 
Yorko mire Kings County li- 
gonbute Brooklyne. Velionis 
■gimęs Shenandori. Paliko se- 
kanezius pus-brolius ir pus-se- 
serys: L. Sikors'kiene, Vinca, 
Violet Sorokiene, Edvardą 
Daugai ir Alberta Daugai ir A. 
Yaneziuliene visi mieste, Anta
ną Daugai isz New Hampshire 
ir Blada Daugai isz Philadel
phia. Graborius J. A. Oravitz 
laidos.

Plymouth, Pa. — Gerai žino
mas Mykolas Szamaskis, nuo 6 
W. River Uly., kuris mirė Va
sario 12 d., likos palaidotas Va
sario 16 d., su Szv. Misziomis

Velionis paliko savo paezia, 2 
dukterys, sunu ir 4 anukus. £

— Pone Mar. Stan'keviczie- 
ne, nuo 52 Elm Uly., pasimirė 
17 d., Vasario ir palaidota 20 d., 
Vasario, su apiegomis Szv. Ka
zimiero bažnyczioje, ii- palaido
ta parapijos kapuose. Velione 
paliko dideliam nubudime, 
dukterį ir sunu taipgi seseri ir 
broli ir daug anuku.

Kingston, Pa. — Laidotuves 
a. a. Vinco Dūkio, nuo 268 Hill
side Ave., isz Edwardsvilles, at
sibuvo 22 d., Vasario su Szv. 
Miszomis Szv. Marijos bažny- 
czioje ir palaidotas parapijos 
kapuose. Velionis paliko paezia 
vienuolika vaiku ir keturiolika 
anuku ir anūkes, taipgi dvi se
serys ir viena broli. A. a. Vincas 
mirė 18 d., Vasario. — G.

Tik keli menesiai atgal szitas 
iszkalbus ir mokytojas kunigas 
priėmė in Kataliku Bažnyczia 
Komunistu laikraszczio ‘ ‘ Dai
ly Worker” redaktorių, Louis 
Budenz. Keli metai atgal gar
siausias korespondentas ir ra- 
szytojas Haywood Broun tapo 
Katalikas per Monsignora 
Sheen.

Musu Komunistėliams ir vi
siems Protestonams baisiai ne
patinka ir jie paszielusiai pyks
ta kad Kataliku kunigas pri
traukia prie Kataliku Bažny- 
czios mokycziausius Amerikos 
žmones. O musu Komunistėliai j 
vis sako kad, tikėjimas tinka■ 
tik bobom, nors mokyti ir 
augszti mokslincziai randa ke
lia in tikra bažnyczia, ne per 
kokius prietarus ar per baime, 
kaip mums Komunistėliai aisz- 
kina, bet per mokslą.

Pacztorius Skubinosi

ISZ PRANCŪZIJOS. —
Prancūzas pacztorius, Louis 
Colla labai skubinosi iszneszio- 
ti laiszkus nes jo mylimoji jo 
lauke. Jis nespėjo visus laisz
kus iszneszioti, tai numėtė ant 
ulyczios apie 1,200 laiszku ir 
trauke pas savo “giri frenta.” 
Kai valdžia ji suėmė, jis pasi- 
aiszkino kad jis savo mergele 
taip myli kad jis staeziai netri- 
vojo pakol jis galėjo ja pama
tyti.

1 s i 
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LONDON, ANGLIJA — Į 
Rusijos valdžia sako kad visi 
Sovietai pasipiktino isz Kana
dos valdžios pasielgimo kaslink 
to sznipinejimo ir paslapcziu 
iszdavimo. Kanados valdžia su- 
cziupo ir sugavo Rusijus szni
pus kurie sprogstanezios bom
bos paslaptis pasivogė ar nusi
pirko isz darbininku. Sovietai' 
dabar aiszkina kad jiems tos 
paslaptys ar tos žinios visai ne- 
reikalingos nes jie dabar tiek aP^e Jeza Kris tu
zino apie ta sprogstanezia bom-^^ centai. ._----

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numetąs 78 
S2O W. Centra St., Mahanuy City

b a kiek Kanada ir Amerika sy
kiu.

Istorija apie Amžina žydą, 
i Jo kelione po svietą ir Ii adymas 

' . Per paczta 
Adresas:

Saule. Mahanoy City. Pa.

PUIKI ISTORIJA

nepraneszdama 
negu vieszai šu- 

Rusijos pasiunti-į 
Jie ežia mato ne!

Kapitonas
Tukstancziai moterų ir vaiku dabar atvažiuoja in Ameri

ka isz Anglijos. Tos moterys tenai Anglijoje apsiženijo su 
Amerikiecziais kareiviais ir dabar atvažiuoja ežia pas savo 
vyrus ir sykiu atsiveža savo vaikus. Amerikos valdžia tas 
moteris su ju vaikais greitai paima nuo laivo ir pasiunezia in 
visus Amerikos krasztus kur j u vyrai su nekantrumu j u lau
kia.. Tos jaunos moterys stebisi kad mes tiek daug visko turi
me, kad musu drabužiai tokie geri ir gražus ir kad mes tiek 
daug visko turime valgyti.

Gal szitaip Anglija mums atmoka dali tos baisios skolos 
kuria ji užsitraukė perkąrą. Vieniems szitokia tvarka patin
ka, kitiems ne, vieni mato daug gero isz tokiu ženybu, kiti 
sako kad nieko gero isz ju nebus.

Jie sako kad Kanados val
džia visai neprotingai ir negra
žiai pasielgė 
Rusijai, pirm 
aresztuojant 
nius, sznipus.
tiek Kanados insikiszima kiek 
Anglijos. Sovietai sako kad szi- 
tokiu budu Anglija nori Rusijai 
atkerszinti už Anglijos atstovo 
Bevin susikirtima su Rusijos 
atstovu Vishinsky Taikos Kon
ferencijoje.

Jeigu szitas sznipinejimas ir

Velnias
TIKTAI,. . . 50c

SAULE PUBLISHING CO 
MAHANOY CITY, PA.

galime tikėtis kad daug žmonių j 
augsztose vietose bus inveltaj * 
intraukta ir pasirodys kad *rį ■ 
Amerikos piliecziai susitersze 
savo nagus su Sovietu pinigais.

Pasiskaitymo KnygelesBAŽNYCZIOSKUNIGAIS SZCZIAI taueziu kardinolu jis ir savo 
darbais parodo kad jo žodžiai 
ne tuszti.

ISZ RYMO, ITALIJA. — 
Popiežius Pijus XII inszventi- 
no trisdpszimts-du naujus kar
dinolus. Dabar, pirma syki in J 
daugiau negu szeszis szimtus 
metu randasi daugiau kitatau- 
cziu kardinolu negu Italijonu.

Szitokiu paskyrimu, Szven- 
tas Tėvas, Pijus XII parode ne 
vien tik savo žodžiais, bet ir 
darbais, kad jis nori visiems' 
priminti kad Kataliku Bažny-j

Su tiek daug kardinolu isz 
visu pasaulio krasztu, Popie
žius dabar turi labai gera ir mo
kyta Senata arba patarėju ko- 

i miteta kuris jam gali daug pa
dėti ir patarti. Nei jokis kitas 
tikėjimas, nei viena kita baž
nyczia nieko panaszaus neturi 
ir negali turėti.

Amerikietis Kardinolas Spell- 
I man labai augsztai stovi Ame- 
i rikos valdžioje pas ji ateina pa

ezia nėra kokios vienos tautos i sitarti ne vien tik kunigai ir 
ar vieno kraszto bažnyczia, bet j Katalikai, bet augszti valdinin- 

' kai kurie Kataliku tikėjimo ne- 
pripažinsta. Jis visiems aisz
kina kad verktinai reikalinga 
kad ne vien tik žmones, bet ir 
tautos turi gryžti prie Dievo 
jeigu norime kad taika vėl 
vieszpatautu.

Popiežius pareiszke kad tik
ros taikos mes neturime ir ilgai 
neturėsime jeigu kiekviena tau
ta jieszkos galybes ir viena ki
tai nepasitikės. Jeigu mes no
rime su savo broliais sugyven
ti, mes pirmiau turime su savo 
Dievu susitaikinti.

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip t 
Kuzma Skripkorius li'ko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, . . 2CF

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
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j kad ji nori visoms tautoms ir 
! visiems žmonėms būti tikra mo- 
i tina.

Raszytojai kurie visai netiki 
in Bažnyczia ir valdininkai ku
rie nieko bendra neturi su tikė
jimu pripažinsta kad Kataliku 
Bažnyczia palaiko tikra tikėji
mą, kad ji yra amžina, kad jis 
nesimaino su madomis, kad ji 
niekam nenusilenkia kaslink ti
kėjimo ir kad ja jokia galybe 
ant svieto negali permainyti.

Pats Popiežius per szita pro
ga aiszkiai pasakė kad “Kata
liku Bažnyczia nepriguli nei 
vienai kokiai tautai, nei vie
niems kokiems žmonėms, bet 
visai žmonijai visame pasauly
je.”

Jis tais žodžiais da karta pri
mena kad Kataliku Bažnyczia 
yra visuotina, reiszkia, ji yra 
visu žmonių Bažnyczia. Ir pa 
skirdamas tiek daug svetim-

Ne vien tik Katalikai susido
mėjo szitais naujais kardino
lais, bet visu krasztu valdinin
kai ir visu tikėjimu raszytojai, 
nes jie mato kad isz tokio 
mokslo ir tokio nusistatymo ga
li kilti nauja taikos viltis.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
lai'kraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mu.- 
nerugokite, jog laikraszczio ne 
aplaikote. “Saules Redyste.

SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

Pirkie U. S. Bonus Skaitykite “Saule”

ItDDY KILOWATT

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

. „ . . PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
.... Accentuate the Positive

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
(aiszke. i1 !l

Saule Publishing Go., 
Mahanoy City, Pa. į


