
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, ' 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;
% Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Adver. Kates on Application

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

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZLA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 % Metama; 
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50 Ya Metams

Ląiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

II

I
k

No. 60 M SmT S1¥t«b.) m MAHANOY CITY, PA. LIEPOS, PETNYCZIA 26, 1946 (JULY, FRIDAY 26, 1846) v.uboc^m, wq> ana57 METAS

Komunis. Priesz MacArthur
■  ■■■■■■ I ..... ............... ■ ■ .   - , *  ' — .  * r~~— 1 ■■ ■■ ■■

Isz Amerikos Pagerbia Prezidentą Roosevelta

Prie Liepto 
Galo

WASHINGTON, D. C. — 
Jau dabar galima drąsiai saky
ti kad Prezidentas Trumanas 
mums gero velija, bet kad jis 
bejiegis ir kad Kongresas jo 
visai nepaiso ir neklauso.

Senatoriai parode Preziden
tui kad jeigu jam szita nauja 
kasztu sulaikymo byla nepatin
ka jis gali ir ja atmesti ir tada 
nebus jokiu suvaržymu ir vis
kas da dvigubai ir trigubai pa
brangs Senatoriai taipgi aisz- 
kiai parode Prezidentui kad 
jie jo nesibijo ir nepaiso ir kad 
jis netiki kad žmones Preziden
tą užtars.

Prezidentas taipgi drąsiai 
atsake Senatoriams kad jis ir 
szita j u sudaryta byla atmes 
jeigu ji nesuvaržys kasztus ir 
brangumus.

Senatorius Taft dabar viso
kiais budais nori pažeminti ir 
paniekinti Prezidentą Truma- 
na ir visa jo partija. Už tai jis 
dabar nori panaikinti visokius 
suvaržymus ir paskui per rin
kimus žmonėms sakyti kad 
Trumanas jiems niekuomi ne
padėjo. Jis tada su visais re- 
publikonais pirsztais badys in 
Demokratus ir sakys kad j u 
kalte kad viskas taip brangu.

Kongresmenai ir Senatoriai 
savo naujoje byloje panaikino 
visus suvaržymus ant mėsos, 
visztienos, galaviju, kiauszi- 
niu, pieno, sūrio, javu ir viso
kiu kitokiu daigtu maistui rei
kalingu. O suvaržymo instaty- 
mas kuris maisto kasztu nesu
laikys yra niekam nevertas. 
Prezidentas Trumanas sako 
kad jis ir szita byla atmes.

Politika, papirkimai ir dide
li bizniai panaikino visus su
varžymus, nes jiems bus da ge
resnis biznis kai jie gales imti 
ir lupti kiek tik jie norės. Tai 
isz tikro musu politika ir mu
su valdžia priėjo prie liepto ga
lo.

John G. Winant, buvęs Amerikos Ambasadorius /Ang
lijai, su drebaneziu ir jautringu balsu sako prakalbas pa
gerbti buvusis Prezidentą Rocsevelta, Kongreso kamba- 
ruose. Prezidentas Trumanas ir Roosevelto szeimynos na
riai dalyvavo szitose apeigose. Czia matyti kai John G. 
Winant kalba. Atsisėdę klausosi Senatorius Richard Rus
sell isz Georgia, Kongresmonas Alfred Bulwinkle isz North 
Carolina, Protestonu kunigužis Rev. James Montgomery, 
Kongreso kapelionas ir Rev Frederick B. Harris, Senatos 

kapelionas.

nune-

didelis 
apsisu-

Mažos Tautos 
Neturės Balso

Palaužti
Sparnai

Pavirto In Pragariszka 
Gaisra; Du K apitonai 

Žuvo

ežius ir besikelanezius in pa
danges apie jo ūki. Net ir ark
liai ir karves jau nesibaidė kai 
koks eroplanas žemiau nusi
leisdavo ir staugdamas pakil
davo kai rodos jis butu tuo- 
jaus medžiu virszunes 
szes.

Ana sanvaite baisiai 
eroplanas kelis sykius
ko apie jo t varta, žemiau nusi
leido ir vėl pakilo. Tai nieko 
naujo. Ūkininkas Boeshore 
nieko nepaisė nes eroplanai 
jam nebuvo naujiena. Isz Rea
dingo eroplanu stoties tukstan- 
cziai eroplanu kasdien iszlekia 
ir atlekia. Bet szita syki jau ir 
paprastas ūkininkas suprato 
kad czia jau kas nors nepapras
to. Jis pamate kad debesiai 
juodu durnu kaip isz kamino 
ėjo isz to eroplano, paskui vi
sas eroplanas suliepsnavo. 
Liepsna rodos isz visu pusiu 
sykiu iszsiverže ir eroplanas 
virto in baisu gaisra.

Ūkininkas Boeshore mate 
kaip tas degantis eroplanas pa
suko in lyguma kuri buvo apie 
dvi mylios nuo jo ūkio, bet tas 
nelamtas eroplanas tos lygu
mos niekados nepasieke.

Kaip žaibas ir griausmas jis 
nukrito in plota žemes kur ūki
ninkas buvo pasejes savo kvie- 
czius. Degantis eroplanas da 
ant žemes greitai nesustojo, 
bet viską ardydamas, žeme 
kaip su kokia milžino žagre ar 
damas nusigramzdino da apie 
tūkstanti mastu ir pavirto in 
pragariszka gaisra.

Ūkininkas Boeshore nusi
skubino prie tos vietos kur ero
planas nukrito ir rado’Kapito-

READING, PA. — Ūkinin
kas, farmerys George Boeshore 
netoli Readingo buvo pripra
tęs matyti didelius eroplanus 
fresisukanezius, besileidžian-1 na Norman A. Nilsen mirtinai

sužeista. Kitas ūkininkas, vi
sai kitame kraszte to ūkio ra
do Kapitoną Richard Brown, 
kuris buvo kaip koks akmuo 
iszmestas isz to eroplano kad 
jis krito in žeme. Abudu kapi
tonai buvo nuveszti in ligonbu- 
te. Kapitonas Nilsen niekados 
neatsipeikejo, mirė.

Didžiausias eroplanas, “Liz- 
bono Žvaigžde” isz padangių 
nukrito ir apart tu dvieju ka
pitonu keturi kiti lakūnai am
žinai nusileido.

Kai tik žinios apie szita nelai
me pasiekė eroplanu kompani
jų ofisus, ir kai tik valdžia da- 
žinojo kas czia Readingo mies
te atsitiko, visi tuojaus be jo
kio susitarimo iszleido greiž- 
cziausius insakymus, kokiu da 
nei kompanijos nei valdžia nie
kados nebuvo iszleidusios. Vi
siems tiems dideliems eropla-Į 
nams sparnai pakirsti! Visi tie 
“Constellation” eroplanai, ku-, 
rie yra didžiausi, greieziausi ir ( 
gražiausi visame pasaulyje' 
turi ant žemes tupėti, jiems ne
valia nuo žemes pakilti, nepai
sant kur jie dabar randasi.

Szitas griežtas instatymaSj 
už keliu minueziu pasiekė toli
miausius viso svieto krasztus. 
Nespėjo ta nelaiminga “Lizbo-^ 
no Žvaigžde” nusileisti ant 
Readingo miesto, 
joje visi tokie eroplanai gavo 
insakyma ant žemes tupėti. 
Pietų Amerika, Azija ir net to-Į 
Įima Afrika szitas insakymas 
už keliu minueziu pasiekė.

Žmones kurie buvo pasiren
gė keliauti ant szitu eroplanu 
turėjo taipgi ant žemes tupėti,1

(Tasa Ant 4 Puslapio)

-BombaPaskan- 
dino 11 Laivu .

Bikini LagūnojePARYŽIUS, FRANCIJA. - 
Jau visi dipliomatai rengiasi in 
ta Taikos Konferencija, kurio
je dalyvaus ir mažesniu tautu 
atstovai. Bet, kiek dabar ma
tyti tai'tos mažos tautos da ma
žesni baisa tenai turės.

Septyniolika mažu tautu su
sirinks su Amerika, Anglija, 
Rusija ir Francuzija ir tarsis! 
apie taika. Bet mažesniu tautu 
atstovai gales pasitarti ir pa
tarti, bet jokio balso neturės 
kai iszkils svarbesni klausimai. 
Tada tu keturiu didžiųjų tautu 
atstovai savotiszkai nutars. Jie 
nutars, “kas bus su Italija, 
Vengrija, Romunija, Bulgarija 
ir Finlandija?”

Mažosios tautos bus bejieges 
permainyti ar nustatyti kaip ta 
tvarka eis. Jos gales protestuo
ti, bet ir tas j u pasiprieszini- 
mas maža ka reiksz, nes jos nie
ko negales nutarti be tu ketu
riu didžiųjų tautu. Tai matyti 
kad maža ko galima tikėtis isz 
szitos visu tautu Taikos Kon
ferencijos.

Rusija labiausiai szitai kon-. sj^enues stwiuse. -reniai jis m 
ferencijai prieszinosi nes ji ge-| skyle inlindo net del $347,076.- 
rai žinojo kad jeigu koks klau
simas butu paleistas ant balsu, 
jai visai nebutu vilties laimėti. 
Už tai Molotovas dabar viso
mis galiomis stengiasi viską 
gauti ir reikalauti pirm negu ta 
konferencija prasidės. Ir už tai 
dabar Molotovas taip gerinasi 
Amerikos Sekretoriui Byrnes 
ir Anglijos Ministeriui Bevi- 
nui.

Trumanas Sutinka Ant Naujos 
‘OPA’ Bylos; Komunistai Varo 
Savo Propaganda Japonijoje; 
Žydai Teroristai Padėjo Bomba 
Po King David Moteli Palesti- 

noje, S3 Žmones Užmuszti
O prie popieros pabrangini

mo da prisideda ir didesnes al
gas darbininkams. Tai szian- 
dien isz tikro redaktoriaus 
darbas nepavydėtinas.

Amerikos Komunistiszkas 
“P. M.” laikrasztis yra pa
skendęs skolose. Pernai jis in

27.. Bet jo redaktoriaus laime 
kad Chicagos milijonierius 
sztorininkas, Masrhall Field ji 
palaiko ir jo skolas padengia 
iv atmoka. Bet kitiems redak
toriams tai gyva beda-

Debesys Virsz Bikini

Redaktoriaus 
Bėdos

NEW YORK. — Kai Balan
džio (April) menesyje Ameri
kos Laikraszcziu Redaktoriai 
turėjo savo seimą New York 
mieste, jiems buvo pasakyta ir 
perspėta, kad j u iszlaidos. 
kasztai padidės, pakils. Jau 
tada jie numatė kad jiems bus 
bėdos prasimuszti.

Dabar ta pranaszyste iszsi- 
I ildo. Popiera labiau pabran
go! Jau szeszis sykius redak
toriams popiera pabrango, bet 
szita syki tai tikrai jau skauda. 

! Popieros fabrikai Kanadoje 
kai Angli- Pabrangino popiera net $6.80

ant tono. O beveik visa laik- 
į raszcziams popiera yra par
traukiama isz Kanados. Dabar 
ta popiera kasztuoja net $73.83 
už tona.

Dauguma laikraszcziu už 
1 tai ir pabrango. Kai kurie laik- 
i raszcziai dabar net dvigubai 
, pabrango. Kiti laikraszcziai 
1 negali iszsilaikyti!

Seredoj 5:35 vai., vakare, 
(E.D.S.T.), kai ta sprogstan
ti “Atom” bomba susprogo 
ant Bikini Laguna paskan
dino net 11 laivu ir daug ble- 
dies padare, szitoki baisu de
besį in padanges iszkele.
Paveikslas nutrauktas isz 

eroplano kuris buvo apie de- 
szimts myliu nuo tos vietos.

Skaitykite “Saule”

TOKYO, JAPONIJA. — Generolas Mac- 
Arthur jau davė visiems Komunistams Japoni
joje žinoti, kad jam nepatinka ju pasielgimas ir 
propaganda. Jis tikrai užpyko kai ana Utar- 
ninka Komunistu Spaudos Komisija pasikvie
tė Japonus laikrasztininkus ir jiems patarė 
kritikuoti ir kaltinti musu Karo Sztabo nusi
statymus kaslink darbo ir darbininku. Szitokia 
Komunistu propaganda yra prieszinga visiems 
MacArthur nusistatymams. Karo Sztabas yra 
aiszkiai pasakęs: “Jokios naujienos ar taip ži
nios ar propaganda negali būti svetimtaueziu 
skelbiama ar platinama Japonijoje be Ameri
kos Karo Sztabo žinios!” Bet, Komunistai nie
ko nesiklausė, varo savo propaganda. Kitas da
lykas baisiai inpykino MacArthur, kad Komu
nistai Japonijoje praszo ir gauna isz Rusijos dau
giau pinigu negu jiems reiki. Jie milijonus pra
szo ir gauna. Dabar MacArthur pareikalaus kad 
jie pasiaiszkintu: “Ka jie daro su tais pinigais?!” 
Komunistai užsispyrė ir neduoda apyskaitos. 
MacArthur taipgi užsispyrė ir dabar tie Kom
unistai nei vieno skatiko negauna tu pinigu ku
riuos Rusija jiems siunezia, nes visi tie pinigai 
turi eiti per Amerikos Karo Sztabo rankas. 
Generolas MacArthur dabar sulaikė visus Ko
munistu pinigus pakol jie jam duos apyskaita 
kur ir kam jiems tiek daug pinigu reikia. Ko
munistai Japonijoje dabar szirsta ir pyksta, bet 
nieko negali padaryti, o isz Rusijos neiszejo jo
kios žinios ka pats Stalinas pasakys apie toki jo 
darbininku pažeminimą, bet MacArthur yra vie
nas žmogus kuris Stalinui nepataikauja ir Kom
unistu Nesibijo!
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ir karo nematyti. Greieziausia 
bus ilgi paliaubos metai, kada 
visi krasztai viens kitam nepa
sitikės ir rengsis galingas ar
mijas ir gamins visokius karo, 
pabūklus. Viens kita gazdins ir Administrator o+‘ Vofpmns’ tik viena amata. Kada kuisąs 
grasins bet vargiai drys pulti. Affairs, pranesza, kad labai 

.. j daug veteranu pertrauke savo
Mažiems krasztams vidury- “!_________ ___ _

įje Europos dabar bus daug ge- ance” certifi'katus. 
riau, kai Anglija, Amerika ir niai mokeseziu 
Rusija jieszkosi draugu isz ma-iyra negeistini, bet mes tikime,- 
žesniu tautu. į kad bus pagerinti ir bus lygusi

Lenkijai Amerika prižadėjo su komercijinias apdraudos po-; sužiedotinis su okupacijos ar- 
didele paskola, o Sovietai, ne- lices. Visi vyrai ir moterys ra- nu ja Vokietijoj. Nori ten pas ji i

už-jnyba Merchant Marines nebus 
’ie'skaitomi prie punktu Laivyne.

Kl. — Buvęs leitenantas Lai-

VETERANAMS 
PAGELBA

■ nutarė pakeisti savo pasirinkta 
jamata. Ar gali?
j Ats. — Patvarkymai parupi- 

Omar Bradley, na> veteranai gali mokintis
of Veterans \

užbaigtas veteranas negali pa-'
sirinkti kito amato kurso. Gali į

National Service Life Insur- l()Paus lavintis parinktaniO| 
Dabartį- ania^0’ ^aul Saup

parupinimai 6ima isz Veterans Administra- Merchant Marines priesz insto- 
; tion. jinia in laivyną. Ar gali gauti

Generolas

■per menesi. Į būda pasiszoko likviduoti Lie-'apyvarta paleido 200,000,000
Catholic War Veteranas ma- (uvos finansus.

no kad szie numuszimai yra ne- Į
i JL XClVLUJkJ HITU LV/j įvilki u 

teisingi, ir organizacija dės pa- |)UV0 prilyginta 9 Rusu 
stangu kad Kongresas praves-

Į tu legislacija pakeisti szi padė
ti. I •

Kl. — Motina raszo, kad jos 
sūnūs tarnavo 14 menesius

j rubliu. Vidutiniai imant, ture- 
Pradejo nuo to, kad 10 litu jo'but paleista apie “milijar- 

i rtib- das rubliu.” Tuo budu, Lietu
vos ūkini buvo nusukta apie

Subatoj, Liepos 27-ta diena,
sukaks “Saulei” 58 metai nuo 
kada pirmas numaris iszejo 
Mahanoy City, Pa., 1888 mete.

Penkisdeszimts-asztuoni me- 
t

tai, yra tai puikus amžis del, 
Lietuvis zko Iaikraszezio’; 
“Saule”’ da vis randasi tose 
p,aczios rankose, norints josios 
uždetojas D. T. Boczkauskas 
jau silsisi kapuose 38 metai 1

I VlCl±V OU XL J LCIXO, OlA XVIA.J1JU, XX14.1 WCIKJ. XX XIXIXOIX |JX1.X1X<XX> 1V1KUCX.UU.;, ... ,1 I 1 XT 1 Ar

•• t y y i G- • y , i •• • | Ats. — N era jokiu patvaiky- vyne pranesza, kad Navai M.e-Saule 58 metai vienose^ daug daugiau parduoda ne- lieczia apdraudos atnaujinima.! . . ... U . ... L . .. , . .
rankose! Ar randasi kitas Lie-jgU galėjo Amerikai ir Anglijai!
tuviszkas laikrasztis Amerike pirmiau parduoti, 
idant pasiliktu vienose ranko
se per tiek metu? Ne, — nes ki- taikos ir prekybos sutarti su i 
ti laikraszcziai pere j o p/er dau
geli ranku ir užėjo visokios 
permainos, bet “Saule” da vis 
yra iszduodama per Boczkaus- 
kus nuo 1888 meto!

■ 1 Acziu visiems skaitytojams 
už platinima j u Iaikraszezio ir 
tikime kad toliaus darbuosia 
del labo savo Iaikraszezio ir ji 
užlaikyti da daugeli metu. 
Szirdingai Acziu!

— “Saules” Redyste.

didele paskola, o Sovietai, ne 'lices. Visi vyrai ir moterys ra
užsileisdami prižadėjo da dau-| ginami atnaujinti savo “Na- vykti. Klausia ar valdžia 

*giau aukso. Ltional Service Life Insurance, ” (mokės už transportacija nes jie
| Czekoslovakija dabar bizni kad apsaugojus savo szeimy-j;etina tonais apsivesti?
j daro su Rytais, su Rusija, kur nas. Ir musu pirmas klausimas! ...

liams.
Į Moskvos suktybei suprasti, ^60 iki 800,000,0.60 rubliu. Tarp 

pastebėsime, kad tuo metu 11 nrur'nr' UL.i
Moskvos “laisvajame turgu
je” 1 svaras sviesto kainavo 70 
rubliu, kuomet Lietuvoje už ta 
pati švara buvo mokama “ne- 

,r • y y • !kreditą už tarnyba Merchant pilnas litas.” Kitais žodžiais,Kl. — Mergina raszo, kad jos’ . . . % .... 1 . ..i -------- ---------- ----
Marines ? Į uz 10 litu Lietuvoje buvo gali-' mas buvo papildytas da tik va-

Ats. — Ne. Punktai už tar-

kitko, apie 11,000,000 litu liko 
visiszkai neiszkeisti; del ope
racijos staigumo daug žmonių 
taip ir nespėjo savo pinigus tik
rame pavidale perstatyti.

Antras Lietuvos apipleszi-

Francuzai siunczia naujus 
* automobilius in Brazilija, kur 

pirmiau Amerikos 'biznieriai 
vis siunsdavo. Matyti kad ir 
daug mažesni krasztai jau biz
ni varo su svetimais krasztais, 
o mes da czi'a namie tarp saves 
riejamies.

ma nusipirkti 12-13 svaru Į.ar “krauju sucementuotos” 
sviesto, kai už 9 rublius Mosk- draugystes Ruso bendrininko, 
vojo nenusipirksi ir “asztunt- Vokieczio. 1.941 m., Birželio 
dalio svaro.” Moskva aiszkino- g.aĮe įn Lietuva insiveržus, Vo- 
si esą, vienas doleris lygus “5 kiCcziai nustatė savo finajisini 

girdi, ekvivalentą,” 10 rubliu prily- 
bankas ginant prie vienos markes,” t.

j y. imant už pagrindą Moskvi- 
Black Market” kainas.

Atsiszvelgiant, kad net ir tais 
laikais kainos Lietuvoje 'buvo 
ar “ne szeszis kart mažesnes už 
Moskvinio turgaus kainas,” 
nesunku suprasti, kad Lietu
vos valstietis ar prekybininkas 
kiekviena karta szeszeriopai 
buvo plesziamas, o Vokiecziu 
ekonominis aparatas szeszerio
pai pasipelnė.

Kaip matome, vienas oku
pantas organizavo pleszima 
“taikydamas Gosbanko maste
li, antras Moskvos juodojo tur
gaus masteli. Abiem atvejais 
nukentejo Lietuvos žmogus ir 
Lietuvos ūkis.

ir pusei rubliu.” Taip 
nustato Valstybinis 
(Gos'banka).

Žinoma, yra tai
mokesz- Moskviniu žmonių

dical Board ji padėjo ant “In- 
.. ± . .. . I active list” del kovoje gautoKl.— Skaitytojas klausia v . _ T. , _ ... , . ... sužeidimo. Jis mano kad galijeigu vyras instoja m karino-' .'gauti “Retirement 

ežius. Ar teisybe?

Ats. — Taip. Patariame ape-' 
luoti savo atsitikima. Jeigu 
mums pasiusi fotostatine kopi
ja paliuosavimo certifikato ir į 
i praneszi visas informacijas 
I mes padėsime pristatyti ape
liacija.
— Cath. W. Vet. Empire State 
Bldg., New York.

mu GI kareiviu sužiedotinems.
Kl. — Isz tarnybos paliuo-' 

'suotas veteranas sustabdo savo' 
11. “National Service Life Insur-' 

iance,” bet dabar nori iszsiimti 
Rusija. Ir to neužteko: Rusijai 4 y v _ • A ; J I apdrauda mazesnoj sumoj. Ar

jis gali ta daryti? '

Ats. — Taip, gali. Jis gali 
apsidrausti mažesnėj sumoj. 
\ryrai ir moterys gali atnaujin
ti savo NSLI priesz Sausio 
(Jan.) 1d. 1947 m., be inedika- 
liszko perziurejimo (jie pasi- 
raszo paliudinima kad kada jie 
praszo atnaujinti, sveikata yra 
tokia pat kokia buvo kada ap
drauda buvo sustabdyta). At- 

reikia už
mokėti tik du inokeszczius. Pa

in Insur
ance Office, Veterans’ Admi
nistration, 346 Broadway, New 
York, N. Y.

Kl. — Szis veteranas gavo 
“mėlyna” paliuosavimo certi- 
fikata, Vasario men., ir sugry- 

' žes namon prasze peržiurejima 
jo viso atsitikimo pagal GI 
Bill. Jis ka tik gavo garbingo 
paliuosavimo certifikata ir 
klausia ar jis dabar gali pra
szyti “mustering out” mokesz
cziu nes jis tarnavo užsienyje 

pagelbos ir paszelpos isz Ame-'per 29 menesius? 
rikos. Amerikiecziu doleriai 
buvo geriausias pirszlys prisi
kalbinti Graikija prie vakari- 
•niu tautu.

Imant visas szitas tautu 
pirszlybas sykiu, matyt kad ir

Yugoslav!ja jau sudarė

pasižadėjo stoti Yugoslavams 
in pagelba jeigu kas kada nors 
ja užpultu.

Austrija da nesudare jokios 
sutarties su Rusija. Ji laukia 
pakol pamatys ka Anglija su 
Amerika jai pasiūlius. Ameri
kai su Anglija, kaip ir Rusijai 
Austrijos draugiszkumas ir 
prielankumas la'bai reikalin
gas.

Vengrija ima jau ant savu 
kojų pasistoti, visa savo bizni! 1)aujbiti apdrauda
ir pramone atsistato su Ameri
kos pinigais. Ji sutiko kad tas siuskite aplikacijas

mene priesz Birželio (June) 15 
d., ar GI Biliaus parupinimai ji 
padengs kada bus paliuosuo- 
tas?

Nors tikros taikos da nema
tyti, 'bet nematyti jokio reikalo 
per daug nusigąsti apie kita 
kara. Nors mažos tautos gali 
susikirsti ir kariauti, (kelios 
jau ir dabar kariauja). Bet di
džiosios nenori ir negali dabar 
kariauti. | . j

Rusija turi galinga armija, 
milijonus kareiviu' bet neturi 
gana eroplanu, gana bomberiu, 
neturi, kol kas, tos sprogstan- 
czios bombos, neturi gana ga
lingo laivyno.

Amerika savo 
greitai paleido, 
karas insipyko.

auksas, kuri mes jai- duosime 
nepapultu in Sovietu rankas. 
Vengrai taipgi su Francuzais 
sudarė taikos ir prekybos su
tarti.

Romunija dabar seilinasi 
prie Anglijos, Francuzijos ir 
Amerikos. Ji kaip koks ubagas 
iszmaldos jieszko ir praszo. 
Kas jai greieziausia ir dau
giausia duos tas bus jos drau
gas.

Graikai gavo ir gauna daug

perkareivius
Žmonėms jau 
Nei geriausia

jieszkosi ir randa draugu tarp 
tu mažesniu tautu. Anglija pri
žada paskolas ar dovanoja sko- 

propaganda. nesukurstys Ame- |as, Amerika duoda milijonus

Ats. — Taip. Nors paskutine 
diena buvo Vasario (Feb.) 2, 
1946 m., tinkamu veteranai, 
kurie neeme savo “mustering 
out” mokeszcziu, ir kurie ga- 

Ivo garbingo paliuosavimo cer- 
... . itilikata po perziurejimo dienos
11 ne'7 l7-nc< i i »» v»'o vi rl n 11 ■»» r» n t o ’

rikieczius eiti in kara del Eu
ropos krasztu kivireziu.

Anglija su Francuzija, kuriu
žeme buvo karo laukas yra da- ipasįĮįeka. Nors Sovietai daug

ir kitus milijonus prižada, 
Amerika taipgi ir kitus milijo
nus maitina. Bet ir Rusija ne-

bar per silpnos, per daug nu
vargusios rengtis prie kito ka
ro. f

Kinijoje siauczia revoliuci
ja, Kiniecziai tarp saves pesza- 
si ir jokiu budu negalėtu dabar 
priesz koki priesza in kara sto
ti.

ko negali duoti ar paskolinti, 
bet jie prižada pagelba su savo 
galingomis armijomis. Tai da
bar tenai Europoje eina lenkty- 

' nes tarp Amerikos doleriu ir 
maisto ir Rusijos Raudonos 
Armijos ir Sovietu propagan
dos.

gali pasiusti aplikacija. Sius
kite in Army Central Adjust
ment Office, 4300 Goodfellow 
Blvd., St. Louis, 20, Mo.

Kl. — Veteranas pranesza, 
kad jis užbaigė devynių mene
siu kuršiai pagal GI Bill. Jis 
gali da dviems metams mokin
tis. Dabar nori pakeisti kursą, 
nori lankyti radijo mokykla,

Japonams ir Vokiecziams 
ims mažiausia dvideszimts

Kai jau syki moteris užsi
spiria, tai niekas josios jau ne- 

penkis metus atsipeikėti ir antį 
savo kojų pasistoti.

Tai nors taikos nematyti, 'bet

Pasiskaitymo Knygeles
Trys Istorijos apie Irlanda 

arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^

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.,

grynai nio 
indomaj

tiek pat toli nuo tikrovės, kiek 
yra toli ir Moskvinis gyveni- 

1 mas nuo Stalino konstitucijos.
Visiems yra žinoma, kad at

siskaitant už skolas, niekas 
I Moskviniu popiergaliu neima, 
o reikalauja aukso ar kitos ko
kios nors -verte turinezios va
liutos.

Isz tos visos sujungimos 
aukso bizni sau padare SSSR

i iždas ir Moskvos atėjūnu pul
kai (pirmiausiai užimantes ka
riuomenes kariszkiai), Lietu
voje pasijuto lyg butu pateko 
in milžiniszka “Raspredielite- 
liu,” kur tvirtomis kainomis ir 
neribotame kiekyje gali pirkti 
ka tik nori. Kaip žinome, tvir
tomis kainomis Moskvoje (ar 
kur kitur SSSR) gali insigyti 

. tik pagal korteles ir tai labai 

. ribotame kiekyje.
■ Sziaip ar taip, vietoje buvu

siu 220,000,000 litu Rusai in

Ats. — Vyrai, kurie instoja' 
in kariuomene priesz Spalio 
(Oct.) 6 d., 1946 m., GI Biliaus į 
padengti. Biliaus tinkamųjų 
parupinimai vis stovi — gar
bingas paliuosavimas ir 90 die
nu aktyvos tarnybos.

Kl.— Praeitais metais vete
ranas nusipirko narna ir gavo 
Valdžios garantija isz $2,000. 
Tada Valdžia tik tiek garanta
vo, bet dabar suma nustatyta 
iki $4,000. Ar szis veteranas ga
li praszyti da kita garantija isz 
$2,000?

Ats. — Taip. Antra garanti
ja negali but daugiau kaip $2,- 
000. Valdžia garantuoja tik iki 
;50% paskolos.

Kl. — Priesz instojima in ka
riuomene, veteranas iszpilde 
“Power-of-attarney.” Gryžes ]<aį Lietuva užėmė Moskvos 
isz kariuomenes jis nori panai-1 kariuomene. Tuo laiku, Lietu- 
kinti ta ingaliojima. Ka turimos finansinėje apyvartoje bu

vo paleista maž-daug 220,000,- 
000 litu. In anuometini dolerini 
ekvivalentą iszvertus, tas su
daro “apie 36 ir puse milijono 

T 1 • • •
doleriu.”

Lito perkamosios galios 
masteliu matuojant, kai-ku- 
riais>. atžvilgiais, ta suma buvo 
vertingesne už $36,500,000.

Sakysime už tuos pinigus Že
mes ūkio produktu Lietuvoje 
buvo galima nusipirkti kur kas 
daugiau nei už jo ekvivalentą 
doleriais Amerikoje. Tam tik-

LIETUVOS FINANSŲ
TRIGUBAS 

APIPLESZIMAS
NEW YORK. (LAIC) —

Kaip žinome, nepriklausomos 
Lietuvos finansai, nuo pat lito 
invedimo dienos, buvo pagirsti 
US valiuta. Dolerio verte nu- 
muszus, lito santikiai stabili
zavosi maž-daug ties G litais už 
doleri. Toks santikis laikėsi iki 

i pat 1940 metu Birželio (June)

Maldų Vainikėlis 
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

JUOKAI

Geras Szvilpikas į,

persznekes ir nepermainys. 
Niekas, tiktai gal kartais szer- 
mukszne, rože ar tinkamas v v- 
ras.

Raszytojas Kalcovas sako 
kad meile tai yra ugnis, bet 
mes gerai žinome kad isz ug
nies kyla gaisras.

Nors Amerikos ir Anglijos 
valdžia užsigina, bet jau dabar 
visiems laikrasztininkams ge
rai žinoma kad abieju vieszpa- 
tyseziu laivynas pasiuntė daug 
kariszku laivu in tuos vande
nius apie Trieste miestą, kur 
Yugoslavai rikiuojasi ir renka
si prie rubežiaus.

arba pradžia 
SKAITYMO

, ..ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.

MAHANOY CITY, PA.

Pįrkįę U. S. Bonus Sziadien!

daryti?
Ats. — Patariama kreiptis 

prie areziausio Army Personal 
Affairs Office Legalio Depar
tamento.

Kl. — Žmona pranesza, kad 
jos vyras buvo AWOL (pasi- 
szalines be leidimo), ir jai bu
vo pasakyta kad del to, jos mo- 
keszcziai gali būti sustabdyti. 
Ji klausia ar teisybe?

Ats. — Šeimynos mokesz- 
cziai mokami per tris mene
sius po kareivio pasiszalinimo riems produktams tas skirtu- 
isz tarnybos. Jeigu po trijų me-’ mas reiszkesi net 3-4 kartais, 
nešiu nepraneszta Office of Pav- Lietuvoje 1 svaras sviesto 
Dependency Benefits, kad jis1 vidutiniai kainavo 80 centu, 

kai Amerikoje už ta pati švara 
reikėjo mokėti 3 litu ekviva
lentą.

Vidutiniai imant žemes ūkio 
produktai Lietuvoje lyginant 
su US kainu indeksu buvo 2-3 
kart pigesni. Buvo ir atvirksz- 

I ežiu reiszkiniu. Sakysime, pu
siau sunkios ir sunkios pramo
nes fabrikatai. Jie Lietuvoje 
kainavo kur kas brangiau nei 
analoginiai fabrikatai Ameri
koje. Ir tik lengvos pramones

Dependency Benefits, kad jis 
vėl gryžo in kariuomene, mo- 
keszcziai bus sustabdyti.

Jeigu kareivis po AWQL isz 
trijų menesiu gryžta savano
riai, jo vyriausias karininkas 
pranesz Office of Dependency 
Benefits ir szeimynos mokesz- 
eziai prasidės nuo jo sugryži- 
mo pirmos dienos.

Kl. — Kita žmona pranesza, 
kad kada jos vyrai buvo pa- 
liuosuotas isz tarnybos jis buvo 
80% invalidas. Jo sveikata da-i fabrikantai (vietines pramo-
bar daug blogesne ir jam reikia 
daryti operacija. Ji klausia ar 
jo pensija bus sumažinta iki 
$20 kada jis eis in ligonine. Ji 
turi tris vaikuczius ir 'butu tik
ra sunkenybe?

Ats. — Invalidai veteranai
su užlaikomais asmenimis gau-bame reiszkesi labai kukliame' 

'laipsnyje. Visais atvejais, ne 
didesniame laipsnyje nei tas Į 
praktikuojama Amerikoje.

1940 m., Birželio (June) 15 
Lietuva užėmė Rusu pulkai.

Bankines operacijas sustab-

nes) kainomis lyginosi su ame- 
ri'koniszkais.

Pridursime, kad visas Lietu
vos ekonominiai-finansinis 
aparatas buvo pagristas pa- 
klausos-patickos laisvu mecha
nizmu. Valstybine intervencija

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinima*.
Pasilikai.
Kalendorių*.
Maldos Rytmetine*.
Vieszpatie* malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo ^prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* 
Gailesczio.
Maldos vakarine*.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldo*.
Psalme 45.
Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldo*.
Maldo* pirm Iszpažintie*. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento
Malda
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano i*z 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzau* vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

Saule Publishing Co., 
MAHANOY CITY, PA.
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Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Tamosziaua. 
Vieazpaties Jėzau*. 
Panos Szvencziausio*. 
Bernardo prie Szv.

na pilna kompensacija kada 
ligoninėje. Veteranu, neturin- 
cziu užlaikomu asmenų, mo- 
keseziai sumažinti. Vyrai su 
tarnyboje ingytoms ligonis 
gauna $20 in menesi kada li-
gonineje ir veteranai be tarny- de, okupantai isz vietos, pagal j 
boję gautu sužeidimu tik $8 isz anksto Moskvoje nustatyta

Mikoliene — Ka tavo sū
nūs dabar dirba Baltruvie
ne?

Baltruviene — Ana ve, ji
sai dabar yra maszinstu ant 
geležinkelio, o tai iszmintin- 
ga galva turi tasai mano sū
nelis, kad tu matytumei kaip 
jisai moka varyti ta didele 
maszina!

Mikoliene — Jau ka moka 
tai moka, tiktai mano galva 
negali suprasti, kad taip 
silpnas žmogus galėtu taip 
garsiai szvilpti!

Ant Ulyczios
Žmogus užklausė einan- 

czio vaiko, kuris vede už ran
kos neregi:

— Nuo kada 
nemato?

— Paprastai 
tos valandos isz 
vintos vakare.

tavo tėvas

nuo septin- 
ryto lyg de-

Susimildami, jeigu iszkeliatb 
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, nea 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszezio 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 laiszlku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas . galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas raszo 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau« 
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site lai'kraszti. Kitaip ant muą 
nerugokite, jog Iaikraszezio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyst©
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Skarbas Girioje
kia pasiliko ir po szliubui. Ty
ki, kaip avuke, sutaiki, clarbsz- 
ti, prasta ir del savo vyro la
bai prielanki.

Užtai seni Matukai matyda-
(Tasa)

, VIII.

Triukszmas pas Vaita
Kada Rasalelis su Matuku I 

stojo Sarnave pas vaita, pasa
kė jog razbaininkas juodu nu
girdės, pabėgo, vaitas Kuosa 
net nuo kėdės paszoko ir už 
galvos nusitveręs paszauke:

— Ar judu žinote kas judu^ 
ir mane laukia!? Tai dabar rots' 
bus! O matote, sakiau po kelis 
kartus, kad su Vokiecziu nieko 
nekalbėt! Bet manes nepa
klausėte, nesisaugo jote! 0 ma
no Dieve, mano Dieve.

Ir užlaužė vaitas rankas, ro
ve sau nuo galvos plaukus ir po 
kanezelarije bėgiojo, jog net 

’baisu buvo ‘žiūrėt.
Kancelarijoj buvo didelis 

triukszmas ir sumiszimas. Nu
bėgo sargas pas zemskius. Pri
buvo ir du isz savo kvatieru 
rasztininkai, Smalenskas ir 
Senkauskas, ir vaitas tuojau 
liepė raszyt isz Rasalelio ir Ma
tuko protokolą. Perpykęs Kuo
sa norėjo tuojaus abudu gaspa- 
doriu ant nakties uždaryt in 
koza, ir vos nuo to atsiprasze.

Jau buvo vėlyba naktis, kaip 
abudu mužikai po ilgam kvoti
mui ir baimei, likosi paleisti ir 
galėjo nusiduot in savo kaima 
Neklanina.

Paskui da kelis kartus buvo 
szaukti in kancelarija.

Ir ant dideles užsineszinejo 
del jųdviejų provos.

Bet kad 'buvo žinomas SzulcA 
latras, jog ir priesz tai visada 
savo vartauninkus prigavo ir 
ant kelio pabėgo; tai ant galo 
ir Matukas su Rasaleliu likos 
per valdžia nuo bausmes at- 
liuosuoti.

■ į IX-
Jaunu j u Laime

— Baltruk brangiauses!
— O'Agotele mylemiause.
— Jieszkau tavęs.
— Ir asz tavęs!
— Tai žinai apie tai kas pa

sidarė ?
— Žinau! Ir isz džiaugsmo 

maž nesiuntu.
Tokiais žodžiais sveikinosi 

kiemelije jauni insimyleja, su- 
eja su savim.

Ir apsvaigę džiaugsmu, me
tėsi sau ant kaklu.

— O ka? Ar ne asz turėjau 
geros jauslos?

— O laime, laime! Suvis to 
nesitikėjau, kalbėjo susigrau
dinęs vaikinas, glamonedama- 
sis su ranka merginos. Jau man 
dabar to negaila ka iszkente- 
jau! Kada iszgirdau nuo mano 
tėvu, jog busi mano, manstinau 
jog dangus ties manim atsida
rė!

— Taip buvo ir su manim.
— Tai-gi matai, tavo tėvas 

taip labai buvo prieszingu.
— O dabar nori tave už 

žentą!
— Gal stojosi stebuklai!
— Czia turėjo kas tokis pa

sidaryt, ko asz nesuprantu. 
Tiek to, bile tiktai už tavęs isz- 
tekesiu! Už tavęs, kuris esi ma
no didžiausiu prietelium! Už 
tavęs doraus vaikinelio, kuris

Geltonplauke Betty Jo
nes, 21 meto gražuole buvo 
iszrinkta kaipo Atlantic City 
Karalaite. Ji savo grožio ka
ralystes sostą palaikys per 
gražuoliu paroda Rugsėjo, 
(Sept.) menesyje kada bus 
visos Amerikos gražuole isz
rinkta.

tas man pražilo!
— Bus del mudviejų rojum!
— Netrukus bus sugertuves.
— Ir vestuve ne po ilgam!
— Ir niekas mudu neatskirs.
— Tiktai smertis.
Abudu buvo dideliam 

džiaugsmo. Ir netikėta savo 
laime, negalėjo invales prisi- 
džiaugt.

Netrukus atsibuvo s. gertu- 
ves ir vestuve.

Agute Rasaliute likosi pati 
Baltraus Matuko.

Vestuve buvo iszkilminga. 
Per kėlės dienas linksminosi. 
Po vestuvei, kraitvežei nuga
beno pas jauniki kraiti, o Bal
trukas savo mylima Agute par
sigabeno in savo nameli, kur 
tėvai pavede del jaunavedžiu 
sekly czia.

Godus Rasalelis, apart geros 
vestuves, kokia iszkele ir krai- 
cziu, nedavė dauginus ne ska
tiko. Ncsiprovojo pinigu tęva. 
Baltraus, ne jis pats. Ba ne taip 
godus, kaip Rasalelis, ne pini
gus apstojo, o lalbiaus cienevo- 
jo dora Agutes szirdi, ir bile 
tiktai teko Baltrukui, tai jau 
daugiau nieko nenorėjo.

Agute buvo neužmokama, ba 
kokia buvo priesz szliuba, to

nai, jog ju sūnūs yra laimingu, 
kas diena labinus prisiriszinejo 
prie jos.

Matukas, tėvas, insimylejas 
in savo vaikus tankiai nusida- 
vinejo ant jomarku, o sugryž- 
danias kas kartas szi ir ta tin
kame gaspadorystei parvežine- 
jo. Kucz'barke pirko pora kar
vių, pora ja.ueziu, nauja veži
mą ir briczką. Žuramine pirko 
pora puikiu arkliu. Malave ke
lis bieziu spieczius, du naujus 
geležinius ringus, pora ake- 
cziu, kelis dalgius, pjautuvus, 
ir apart puikiu drapanų ir in 
grinezia daigtu, pirko taipo-gi 
samavora ir sienini laikrodžiu, 
ba ir tai reikalingas. O vėl di
delis buvo del Agutes džiaugs- O O |
mas, kaip senis pirko kėlės ant 
vestuves avukes ir tris kiaules! 
Marti negalėjo atsidžiaugt. O o

Ant to viso iszdave senis 
tūkstanti rubliu. Darėsi da, 
kad nupirkt del vaiku szmota 
dirvos ir apsodyt juodu ant 
locnos ukes.

Suims su paezia ir kaimuo- 
czei, nežinodami kur Matukas 
turi tiek pinigu, manstino, jog 
pinigus gavo nuo turtingo Ra
salelio, Agutes tėvo.

Tyrinėjimas

Keli menesei prabėgo Bal
trukui su mylima Agute, kad 
sztai ant kart isz nežinių pra
dėjo pasklyst paskelba ir tai 
kas kartas labiaus. In kaima 
Neklana tankiai pradėjo polici
ja, paskui žandarai atsilanki- 
net ir isz to buvo didele kaime 
maiszatis.

Kaimuocziai ne visi jautėsi 
czystais. Daugelis isz ju užsi
iminėjo kantrabandais. Žinojo 
jog ant to yra abiezezikai, bet 
kad žandarai? Tai jau kas ne
paprasto! Ko jie czia nori? 
Baime visus apiminejo. Szis ir
tas drebėjo ir rokavosi su san- 
žine. O czia kone nebuvo tos 
dienos, kad ne pereitu per kai
mą žandarai. C) Dieve! Nusi
gando taipos-gi abudu senei — 
Rasalelis ir Matukas. Kaip ro
dos dieglais suimti, saugojosi 
diena sueit ir pasikalbėt, tai 
naktimis sueja sznabždejo il
gai, bet Dievas žino apie ka! 
Patemijo tai Baltrukas su Aga
te; bet niekas daugiaus, nes 
kaip jau priminiau, buvo daug 
tokiu, ant kuriu galvos kepure 
isz baimes doge ir kožnas tiktai 
mausto apie savo locna kalte, o 
ne apie kito.

Sztai viena diena pasidarė 
kaime didelis triukszmas.

Pribuvo isz Sarnavo vaitas 
Kuosa, su lenciūgu ant kaklo il
su medaliu; drauge abudu 
i asztininkai, Smalenskas ir 
Senkauskas su popieroms po 
pažaste, sledovatelis isz Mala- 
vos, trys zemskiai ir trys 'žan
darai, tarp kuriu ir zemskiu 
naczelninkas.

BALTRUVIENE

Ten kur Indianoje, 
Badai galvas bolbos prosije, 

Nekurios ir britva panaudoja, 
Taip szirdeles kvailioja, 

Tai nieko, asz jasias 
pamalszysiu, ? 

Kaip tik in ten atsilankysiu, 
To nedovanosiu.
* * *

Mano rūteles, tik tam 
Szenadoryje, 

Tankiai pakyla musztyne, 
Tarp nekuriu moterėliu, 

Užsigerusiu.
Acziu Dievui tik tiek gerai, 
Kad darbe nesiranda peiliai, 
Tik su liežuviais makalauja, 

Badai per kėlės dienas 
nepaliauja;

* * *

Naujas Anglijos Ambasadorius Ir Byrnes

Mandri Ir Graži Jodike

Raiteliu Karaliene, Elęanop Lamb laimėjo lenktynes su 
arkliais ir parode kad ji moka kaip net arkliais jodinėti, bet 
ir tuos arklius su kilpa sugauti ir paklupdinti. Didele paro
da ir gražus szumas buvo surengtas raiteliams Las Vegas 
mieste, kur geriausi raiteliai isz visos Amerikos suvažiavo 
in lenktynes. Szita gražuole paroda kad ji gali ir su geriau 
siais ir drąsiausiais raiteliais susilyginti.

Pribuvo tiesiog pas szalty- 
sziu.

Iszcjo tuojaus kaimo perde- 
tinis prieszai uredninkus, pri
sikabinės ant krutinės bloke. Ir 
atemes nuo vaito paliepima, 
tuojaus isziunte krivulę su- 
szaukt visus gaspadorius.

Tas daigtas labai asztriai už- 
sineszinejo.

Už valandėlės isz visu to kai
mo szaliu, pradėjo kaimuocziai 
traukt pulkais, vyrai ir mote- 
res su vaikais. Nuo žmonių net 
ulyczios mirgėjo. Ėjo visi kone 
nusigandę. Pribuvo taipgi po
nas daraktorius, augsztas ir 
žilas muliorius Raczolewskis 
su duktere ir kas tiktai buvo 
gyvas. Visi buvo akyvi, ka-gi 
iszgirs?

Iszejo isz szaltysziaus grin- 
czios aficieras ir davė su ranka 
ženklą, idant apsimalszintu.

— Yra davadai, sake jis jog 
isz to tai kaimo Neklanu iszsi- 
luidineje netikri pinigai. Nuo 
keliu menesiu daugybe ju pa
sklydo po jomarkus ir turgus. 
Kas isz jus iszleidinejete tuos 
popierinius pinigus?

Nusidyvijo kaimuocziai.
Senei-gi Rasalelis su Matuku 

nusigando, rodos szale jųdvie
jų perkūnas trenkė. Dabar su
prato, koki tai skarba del jųd
viejų inteike Szulca. O nie'ka- 
dejus! Dave jiems be jokios 
vertes pinigus ir da dadeczke 
beda ant jųdviejų užtraukė.

— O kad tave! Užkeikė abu
du savije, taip tai viskas kas 
isz Vokiecziu ranku1, tai vis kas 
niekai!

Ir nuo 'baimes vos galėjo ant 
kojų pastovet. O tuom laik ofi- 
cieras paantrino:

— Niekas man neatsako. 
Bet tegul kaltininkas pfisipa- 
žinsta. Ar sziaip, ar taip, val
džia iszras kaltininkus. Jei'gu- 
gi u'žsigynės, tai bus szlek- 
cziau!

----- Toliaus Bus------

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

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

50c., o apiaikysite knygas per paczta.

ant mano praszymo numetei 
Prūsini surdota ir paėmei mu- 
žikiszka sermėga!

— Numecziau surdota, ba 
man gera rodą davinejei: Agu
te, Agute! Kada jau žinau, jog 
mano busi, tai net szitas s vie-j

Lord Inverchapel, po kairei, naujas Anglijos Ambasa
dorius del Amerikos pasisveikina su Amerikos Sekretoriu
mi, James F. Byrnes, kai jis padare savo pirma vizitą, pir
ma atsilankymu in Washington. D. C. John Balfour, užpaka
lyje Byrnes, yra Anglijos Ministeris. Jis sykiu atsilankė su 
ambasadoriumi.

Jau jeigu kone visur 
yra valkatų, 

Tarp lietuvaicziu nuo kitu, 
Tai Pittsburge gali užtikti, 
Kada vakare kur iszsivelka, 
Tai ant kitos dienos namo 

parsivelka.
Motinėlių nieko nesako ant to, 

Kaip atsitiks su dukrelia, 
Su saviszkiais visai 

ne nori užsidėt, 
i Ir ne kalbėt, 

Nenori nei ant ju žiūrėt, 
Veluk kelis kitokius turėt;

Negana kad su musu 
neszneka, 

Bet da ant juoko palieka, 
Jus gi vyreliai sustraikuokite, 

Del tokiu mergeliu, gero 
neduokite, 

Nes jeigu su jumis 
taip apsieina, 

Tai ir dęl jus kitaip neiszeina.
Taip padarykite, 
O nesigailesite.* * *

Baidai sako, kad boba 
didesne,

Tai visame piktesne,
O kuom mažesne, 

Tai piktesne ir biauresne.
Asz to tikrai nežinau, 

Tiktai nuo kitu girdėjau, 
Kad tie maži veidukai, 

Tai pikti kaip velniukai.
Ir tarp moterių taip 

gali būti, 
Jeigu katra negalėjo užaugti.

i Asz tiktai apie viena žinau, 
Ir ja maeziau. i 

Trumpa ir stora,
Kuri savo vyrui pirti užkure. 
Turėjo clrožt in platu svietą, 

Ba locnam name nebuvo 
jam vieta, 

Staboje meszlo pilni-kampai, 
Vienoje lovoje guli vaikai.

Nenoriu daugiau sakyti, 
Turiu viską del 

saves pasilikti.

Adresavokite; SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City. Pa.
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
tninaliszka apraszymas, 202 pus. 85c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu. puslapiu. 85c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

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

No. 111 Sziupinis (8 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu........................................... ,15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
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 istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T-uoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
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. 45 puslapiu . ...................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT 
“SAITE”

ISTORIJE apie Gregorius 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debeseli*.
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SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT 
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi
ni! eras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu............... 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu......................................15c

No. 184 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Uriika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................15c

No. 189 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
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; Osieczns, 40 puslapiu 

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

nka apveizdos; 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 paslapti. 
61 puslapiu .................................15c

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

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

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 nunlapin ...............................15f

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

No. 160 Keturiolika istorijų 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke m»» 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir. kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesį 
Meszla-vežis; Grapas; apie EgK 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik/ 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25-.,

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe* 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu............... . .210

No. 162 Trys istorijos apie Baisfl 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas anti 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymą. 
23 puslapiu ................................. lOe

No. 164 S.eptynos istorijos apie Ju« 
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka* 
ns; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25<

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
iliaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 154

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta* 
maybe in szviesa; Pasitaisias prasi* 
žengelis; Duktė m&lkakerczio. 121 
nuslapiu ..........................................254

No.. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmai 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia? 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo muša 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausia 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni* 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25<

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61 
puslapiu ..........................................15<

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam i»»* 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 154

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

Adresas: * <
Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Penna.
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Žinios Vietines Kumeles Keliauja In Europa

Į ■ ------------------

— “Saule” gyvuoja 58 me
tai!

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Onos.

— Ateinanczia Subata, Lie
pos 27-ta diena, “Saulei” su
eis 58 metai kaip gyvuoja Ma- 
hanojuj, kurios pirmas nume
ris pasirodė 1888 mete. Daug 
per ta laika Malianojuj užėjo 
permainų, daug iszmire ir 
daug užgimė. Miestas iszrodo 
visai kitaip nuo kada iszdave- 
jai “Saules” atvažiavo in ji, 
jame užaugo ir vienas gimė. 
Mahanojus tada mažai buvo 
žinomas po Amerika, bet “Sau
le” ji praplatino, nes kur ran
dasi laikrasztis, tai ir miesto 
vardas yra žinomas visiems.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Natalijos.

— Pone M. Novakiene nuo 
512 E. Pine uly., aplaike žinia 
nuo savo dukteria Mariona Ry
der isz Philadelphia, Pa., kad 
josios vyras Ronald E. Ryder 
likos užmusztas ant Subway 
geležinkelio Nedėlios ryta. Ve
lionis paliko savo paczia Ma
riona (po tėvais Novakiute isz 
Mahanoy City); tėvelius; du 
Įbrolius ir viena seseri. Laidotu
ves invyko Ketverge, Toledo, 
<Ohio.

J — Kita sanvaite: Nedelioj *
pripuola 7-ta Nedelia po Sek
minių; Panedelyje Szv. Mor
tos; Utarninke Szv. Abdono; 
Seredoj Szv. Ignacio; Ketverge 
Pirma diena R u g p i u c z i o 
(Aug.) taipgi Szv. Petro ka
lėjime; Petnyczioj Szv. Alfon
so Ligorijo; Sukatoj Szv. Ste
pono Rel.

— Panedelyje, Liepos-July 
29-ta diena, 7 valanda ryte, isz- 
keliaus 11 vyrukai in Philadel
phia, Pa., ant daktariszko per
žiūrėjimo del kariuomenes tar- 
nysta:
Mahanoy City, Pa.

Stanley J. Sekula ir William 
J. Sluzalis.
St. Nicholas:

Walter Davidson.
Quakake:

Elmer D. Faust.
New Philadelphia:

Joseph A. Dunelavage ir 
Hugh A. Stutz. t 

"State College, Pa.
Laurence F. Dempsey.

Alexandria, Va.
John R. Petchul

Baltimore, Md.
Paul F. Kraska.

Detroit, Mich.
Edward W. Kasputis.

Caracas, Venezuela
John F. Farrell.

Amerika siunezia tris szimtus kumeliu Europai. Vienas ūkininkas isz Des Moines bu
vo paskirtas visas szitas kumeles paženklinti ir suskaityti. Yra sakoma kad jas veža in 
Lenkija. Kumeles buvo supirktos nuo ukininku-farmeriu isz Illinois, Minnesota ir South 
Dakota Valstijų.

nyczioje 9-ta valanda ir palai
dota parapijos kapinėse. 1

Paterson, N. J. — Ketverge 
Liepos (July) 11 d., parapijos 
salėjo czia invyko BALF 86 
skyriaus gražus susirinkimas. 
Pirmininkaujant p. Treiniui, 
sekretoriaujant p. Jokubavi- 
cziui, atlikta eile svariu reika
lu.

Kalbėjo BALF Drapanu-Rn- 
bu Vajaus vedėjas Jonas Va
laitis, kap. P. Labanauskas, 
svecziai isz Europos, p. Mikuc
kis ir Romanas.

Susirinkime nutarta skelbti 
platu vaju rūbams ir kitoms 
dovanoms. Intensyviai viską 
rinkti numatyta per Rugpiu
czio (Aug.) men. Tam tikslui 
inpareigotas p. Jokubaviczius 
gauti Amerikiecziu ir kitu tau
tu spaudos ir radijo talkos.

BALF invyksianeziam Sei
mui Rugsėjo 2 New Yorke isz- 
rinktia delegatais p. Jokuba
viczius ir ponia Adomaviczie- 
ne.

Nutarta rengti kokia nors 
pramogėlė su laimėjimais, tiks
lu surinkti Seimui dovana, 
bent szimtine.

Paszelpos reikalams czia pat 
susirinkime parinkta auku. Su
lenkta nupirkti rūbams ar 
maistui $52.

32-tra Lietuviu Diena 
Rugpiuczio (Aug.) 15 
Lakewood Park, Pa.

Geras Pjūtis Rusijoje

diecezijoje. Du menesiai atgal 
Szventas Tėvas, Popiežius pa
skyrė tai diecezijai drąsu vys
kupą, Benjamino Socche.

Ana menesi vienas senas ir
visu mylimas kunigas, Don
Umberto Pessina skubinosi na
mo. Tik sykiu pasigirdo sziu- 
viai, Kunigas krito ant vietos. 
Paskui, jis vos ne vos, pri- 
szliauže prie savo klebonijos. 
Tenai galvažudžiai ji sukapo
jo-

Da ana sanvaite tie žmogžu-
i

džiai nebuvo suimti. Vyskupas
Eocche iszleido Bažnyczios
griežeziausi insakyma priesz 
visus gyventojus. Misziu nebus 
laikoma, Sakramentai nebus 
suteikiami, Bažnyczios bus už
darytos visoje jo diecezijoje 
tol kol tie žmogžudžiai nebus’ 
suimti ir nubausti. Jis paskui' 
isz sakyklos pasakė savo žmo
nėms kad jeigu jis bus nužudy
tas, tai visi žmones gales žinoti

Czekoslovakijos
Ambasadorius

’palaužti sparnai
(Tasa Nuo 1 Puslapio) < g 

ar prie kitu eroplanu kreiptis. 
Tie “Constellation” didus ero- 
planai veže daugiau negu 2,500 
žmonių skersai mares kas san
vaite, ir daugiau negu 4,000 
kas sanvaite ežia po Amerika.

Visiems jiems buvo sparnai 
pakirsti už tai kad valdžia nori 
isztirti kodėl tiek daug j u in to
ki trumpa laika susidaužė. Jau 
treczias toks eroplanas užside
gė ir susidaužė in pastaruosius

Juraj Salvik inteike savo 
visas ingaliojimo popieras 
Prezidentui Trumanui. Jis 
pareiszke savo kraszto dė
kingumą už pagelba, kuria 

Amerikiecziai suteikė jo 
žmonėmis.

Žuvo Apie 3,000

deszimts menesiu.
Pirmutinis toks ‘ ‘ Constella

tion” veže kareivius ir nukri
to netoli Linn, Kansas, Rugsė
jo (Sept.) menesyje. Antras 
leke atgal in Anglija isz toli
mu salų ir veže daug losziku, 
aktorių. Jis iszmete viena savo 
inzinu, kuris ore užsidegė, ir 
paskui nusileido in Williman-

cento parapijos choras isz Gi
rardville vadovaujant vargo- 
ninkui p. Šoriui.

9 vai. vakare prasidės szo- 
kiai. i,

Lietuvos Partijanu
BR1UZELLES. (LAIC) —

Belgu laikrasztis “Vrai,” Ge- 
(May) 11 d., insidejo

Shenandoah, Pa. — Mare 
Makuniene isz miesto turėjo 
operacija Locust Mt. ligoiibute.

Minersville, Pa. J Prancisz- 
ka Gelcziene nuo 434 Heffner 
uly., numirė Panedelyje sirg
dama ilga laika. Apie 50 metu 
a ei ga i pribuvo isz Lietuvos. Ve
lione kitados gyveno Szenado- 
rije. Prigulėjo prie Szvento 
Pranciszkaus parapijos, L. R. 
K. Susivien. ir Ražansavos 
draugytia. Paliko penkis sū
nūs: Vinca isz New Bedford, 
Mass., Andru, New Philadel
phia; Petra mieste; Mikola, 
Frackville ir Povyla namie. 
Taipgi dvi seserys: M. Mander- 
beck isz Reading, Pa., ir R. 
Leonardiene, Baltimore Md., ir 
deszimts anukus. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge, su Szv. Mi
niomis Szv. Pranciszkaus baž-

ISZ MOSKVOS. — Jeigu 
viskas taip eis kaip dabar isz
rodo, tai Rusijoje sziais me
tais bus visiems gana duonos, 
nes kviecziai ir visi javai labai 
gražiai užderėjo. Kuban lau
kuose jau pjauna javus. Czia 
apie 500,000 margu žemes la
bai gražios ir derlingos pjūties 
susilaukė. Taipgi ir Kaukaze 
ir Ukrainu rytuose pjūtis gra
ži. Tai, jeigu tik bus lygiai pa
dalinta, visiems tenai užteks 
duoneles.

Kasmet szios apylinkes Lie
tuviai susirenka in Lakewood 
Parka 15 diena Rugpiuczio, 
kad atgaivinus savo tautinius 
jausmus, sustiprinus senas pa
žintis, kad pasidalinus bėga
mojo laiko iszpudžiais.

15 diena Rugpiuczio (Aug.) 
automobiliu virtines traukia 
nuo pat ankstyvo ryto in Lake
wood Parka, Rusai prisigrūdę 
žmonių, net atskiri traukiniai 
siuneziami in parka. Kuomet 
oras pasitaikydavo gražus per 
“Lietuviu Diena,” žinovu ma
nymu, apie 50,000 Lietuviu ap
lankydavo parka ta diena.

Sziais metais “Lietuviu Die- 
skiriamas in tris dalis: sese- 
rims Kazimieretems, seserims 
ITanciszkietems ir Nukryžiuo
to Jėzaus seserims.
uos” valdy'ba sudaro sekantie
ji kunigai: Garbes Pirminin
kas, Kun. P. C. Czesna, Pirmi
ninkas, Kun. K. Batutis, Vice
pirmininkas, Kun. K. Rakaus
kas, Raszt įninkąs, Kun. P. 
Laumakis, Iždininkas, Kun. J. 
Gaudinskas, Presos Komisija 
sudaro Kun. P. Mockus del Lie
tuviu spaudos ir Kun. K. Ra
kauskas del Anglu spaudos.

Programas: 4 vai., po piet in- 
vyks “Lietuviu Dienos,” pro
grama dalyvaujant Lietuvos 
atstovui Ponui P. Žadeikiuis 
Washington, D. C. Ponas Ža- 
deikis suteiks vėliausias žinias 
apie pavergta musu Tėvynė.

Teisėjas Vincent Dalton isz 
Schuylkill apskrities teismo 
pasakys kalba Anglu kalboje. 
Kalbos bus-paįvairintos daino
mis, kurias iszpildys Szv. Vin-

“ Lietuviu Dienos” pelnas

UŽDARE
BAŽNYCZIAS

BOLOGNA, ITALIJA. — 
Isz ryto, per pietus ir vakare, 
bažnyczios varpai garsiai ir di
dingai skamba ir szakiu in 
žmones melstis. Per pastaruo
sius metus bedieviai tiems var
pams atsake nužudydami pen
kis kunigus Reggio Emilija

kas dabar Italija valdo.
Bažnyczios buvo tuoj aus už

darytos. Misziu nei vienas ku
nigas negalėjo laikyti. Žmones 
negalėjo prieiti prie sakramen- gūžes
tu. Visu bažnycziu varpai nuti- reikszminga straipsni apie Lie
to. Dabar net ir tiems bedie- Į tuva, antraszte ‘ ‘ Lietuva po 
viams baisu, nes Italijonas be Sovietiszkuoju batu.” Prane- 
bažnyczios, kaip Jurgis be ke-'szama, 
pures. Italijonas, kad ir razbai-' sensacingos žinios apie 
ninkas ar žmogžudys nori atei- kius Lietuvoje: i-----
ti in bažnyczia ir praszyti Pa- 40,000 Lietuvos tremtiniu, taip 
neles Szvencziausios kad jam pat daugeli tukstaneziu Lietu
je žmogžudystes ar vagystes j vos vaiku iszvežtu neva in 
darbas pasisektu. Dabar ne tik j techniszkasias Rusijos mokyk- 
dievobaimingi katalikai, bet tas mokytis, protestuodami 
net ir bedieviai atjauezia baž- priesz ir dabar nesiliaujancziusį

tic, Conn., ana menesi. Abudu 
sykiu liepsna pasirodė prie in- 
žino ir paskui visas inžinas už- 

,e_ sidege.
liol Lakunai jau seniai nepasiti

kėjo szitais dideliais eropla- 
nais ir nedryso keltis augsz- 
cziau negu 10,000 in padanges.

, kad juos pasiekusios Armijos lakunai visai >ais ne'
1 invy-j Patikėjo ir savo tokius ero- 

atsimindami Planus ™ai aeiszleido. Ir kom-
panijos kurios tuos eroplanus 
state, taipgi žinojo kad jie yra 
pavojingi, ir kad jie gali grei
tai užsidegti. Už tai ant tu ero
planu buvo parūpinta visokios 
apsaugos nuo gaisro ir užside-

nycziu uždarymą. Per szimtme- trėmimus (kuriu skaiezius kas glm0- Net lr keturi inzmai
czius bažnycziu varpai skar- menuo siekia apie 3-4,000) dau- 
džiai skambėjo po laukus. Da- gelis Lietuvos vyru iszejo par- 
bar jie nutilo ir neszaukia žmo-1 tizanais in miszkus. Toji da
nių prie maldos, nes vyskupas. kartinio Lietuviszkojo pože- 
Socche pasakė visai valdžiai niio armija osa siekia aie 30,- 
kad ji turi gryžti prie Dievo.

Ketvirtoji Karaliszkoji Karta

Retas atsitikimas kad karaliszkoji szeimyna tęstųsi in 
antra ar treczia karta, nes karaliai ir karalaicziai tankiau
siai staiga mirszta, gala gauna. Bet ežia matome net ketu
rias Karaliszkas kartas, kai Szvedijos Karalius Gustaf ant 
ranku laiko savo po-anuka, karalaiti Carl Gustav. Mažojo 
karalaiczio tėvas, karalaitis Gustav Adolf stovi ir žiuri in 
savo vaika, jo tėvukas Augsztas Karalaitis Gustaf Adolf, 
szalia jo.
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THAT THE CURE FOR THIS PLIGHT 
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amt.

^nįotį iki
• ■ -

taip buvo intaisyti, kad jeigu 
vienas kuris užsidegtu, butu 
galima ji iszmesti ir tik su tri
mis nusileisti. Bet tokios ap
saugos nebuvo gana, kai tas 
treczias užsidegė ir nukrito.

Tie “Constellation” eropla- 
nai yra didžiausi ir geriausi in 
visa svietą, bet da kas jiems 
trūksta, ir valdžia visiems

000. Toje kovoje jau žuvo apie 
3,000 patrijotu. In iszžudytu ir 
isztremtu vietos Rusai gabena 
tukstanezius isz Sovietijos.

Už suteikimą 
sakramentu mirsztantiems 
partizanams kunigai aresztuo- 
jami.

Lietuvos universitetu dar
bas atydžiai Rusu komisaru se
kamas; Malkovas stropiai pri
žiūri, kad Vilniaus universite
to personalas iszeitu privaloma 
marksizmo, leninizmo, Stali
nizmo kursą, kuri dėsto Sovie
tu profesoriai. Sena ir vertinga 
Vilniaus biblioteka apiplėštai Nors szitos er0Planu nelal- 

1 mes iszgazdino dauguma žmo
nių, bet visgi turime pasakyti 
kad eroplanu važiuoti daug 
saugiau negu automobiliu, bo
su ar traukiniu, nes prilyginus 
kiek nelaimiu atsitinka trauki-

paskutiniu jiems sparnus pakirto pakol
mokslincziai suras ir pataisys 
kad jie neužsidegtu. Kai kurie 
mokslincziai sako kad tie ero- 
planai padaryti tik augsztybe- 
se lakioti, o kai tik jie areziau 

• J prie žemes nusileidžia jie taip 
inkaista kad užsidega. Dabar 
jie sako reikes dvejopus inži- 
nus in juos indeti; vienus var
toti padangėse, o kitus areziau 
prie žemes.

ir daug vertingu dalyku isz jos 
iszsiusta in Moskva ir Minską.

In pabaiga laikrasztis pridu
ria: jei tos didvyriszkos (Bal
tijos) tautos nesiszaukia in pa
sauli, tai del to kad jos to nega- nįaįs įr automobiliais važiuo
ti. Pagaliau su Ironija pastebi: jant, tai eroplanai yra daug 
tos szalys neturi nei žaibalo, saugesni. Paprastas žmogelis 
nei mineralu, nei akmens ang-j tada apie eroplanus iszgirs- 
liu, nieko, tik žmones. O kurita kai koks susidaužo ar nu
gi galybe dabar interesuotusi 
žmonėmis?

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 15^ ::
Saule Pub. Co., Mahanoy City, P*.

krinta, bet nežino kad del vieno 
kuris susidaužė keli tukstan- 
cziai pakilo ir nusileido be jo
kios nelaimes.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 
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