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290 Žmonių Pražus Per 
Liepos Ketvirta Diena

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Automobiliu Drau
gyste pranaszauja kad per Lie
pos Ketvirta Diena, kuri yra 
Amerikos Nepriklausomybes 
szvente, du szimtai devynios 
deszimts žmonių pražus auto
mobiliu nelaimėse. Apie de
szimts tukstaneziu bus sužeis
ta, mažai ar ant viso savo 
amžiaus.

Szita tos Automobiliu Drau
gystes pranaszyste yra parem
ta keletą praeitu metu apyskai
tomis.

Szitos draugystes atstovai 
sako, kad bus apie dvideszimts 
devyni tukstaneziai automobi
liu ant keliu ir vieszkeliu per 
tas szvęntes.

Sziais metais ta szvente pri
puola Panedelyje. Tai reisz
kia, dauguma žmonių pradės 
baliavuoti ar kur važiuoti Pet- 
nyczios vakara ir nesugrysz 
iki Utarninko ryto. Tai reisz
kia jie turės mažiausia trijų 
dienu vakacijas, atostogas.

Mes savo skaitytojams, kaip 
geriems ir seniems draugams 
patariame: Del Dievo meiles ir 
del savo gero, gerai apsižiūrė
kite, atsargiai važiuokite ir ne
siskubinkite. Kas isz to kad 
jus keliomis minutėmis grei- 
cziau kur ten pribusite, o savo 
gyvastį pavoju n statysite. 
Mums daug geriau gyvas skai
tytojas negu numiręs szveinta- 
sis. Mes pritariame policijai, 
kurie pataria kad sznapsas ir 
gazolinas nesimaiszo ir ne
eina nei vienam negerai. J eigų 
iszsigerite, tai jau nevairuo- 
kite automobiliu. O jeigu nori
te kur važiuoti, vairuoti savo 
automobiliu tai negerkite kol 
parvažiuosite namo. Per ilgai 
ant vieno sykio nė vairuoki te, i 
jnedraivinkite. Kai jaucziatiesj 
kad esate pailsę, tai sustokite ' 
kur nors pasilsėti. Daug ge- , 
friau kad jus vėliau nuvažiuosi- R/ i 

te, negu kad graborius jus in S |į| 
laika atgabentu.

WASHINGTON, D. C. —
Bernard Baruch, keliu Prezi
dentu patarėjas, vieszai kaltina 
Amerikos Tarbya ir Valdinin
kus. Jis sako, kad jiems labiau 
rupi politika ir sziltos vietos 
negu kraszto gerove! Politi
kieriai politikuoja, augszti ka- 
ininkai tarpu saves peszasi ir 
nei vienam sziandien nerupi sa
vo kraszto apsauga.

Bernard Baruch sako, kad 
svarbiausias klausimas, kad 
“mes dabar turime jau gink
luotis ir prie kito karo reng
tis!“

Lietuvis Privedė Ame- 
rikieczius Prie Krioklio

KOMPANIJOS NE
LEIS MAINIERIAMSį

3 DIENAS DIRBTI

PITTSBURGH, PA. — Ang- 
liu Kompanijos atmete Lewiso 
pasiulinima, kad visi mainie
riai dirbtu tris dienas per san
vaite, be jokiu straiku. Ir kad 
kai mainieriai taip dirbs unija 
galės derybas su kompanija 
tęsti toliau.

Kompanijos atstovai sako 
kad “jie negali tokios tvarkos 
priimti, ir negali užtikrinti kad 
visi mainieriai gaus tris dienas 
per sanvaite dirbti.“

Tie atstovai teipgi parodo 
kad “tokia tvarka baisiai bran
giai kompanijai kasztuotu.“

Kietos Anglies Mainieriu de
rybos dar neprasidėjo. Szitie 
posėdžiai prasidės kita sanvai
te, Liepos (July 7) septinta 
diena.

Unijų vadai nesiskubina 
straikas paskelbti, nes jie jau 
mate kaip Fordo kompanijos 
darbininkams straikos nepasi- 
seke.

Unijos dabar neiszdrysta už- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

CARACAS, VENEZUELA. 
— Pirmieji žmones prieiti prie 
ir pamatyti Aniuolo Kriokli, 
Orinoco upėj e, sugryžo in Cara
cas miestą ir papasakojo kiek 
bėdos ir kokius pavojus jie per
gyveno per kelias dienas, kol 
jie pasiekė augszcziausia kriok
li ant viso svieto.

Szita kriokli užtiko Jimmy 
Angel, Amerikietis lakūnas, 
1937 metuose, kai jis skrido 
virsz szitos džiungles, peikiu ir 
neiszmatuotu ir nepereinamu 
tankumynu, bejieszkodamas 
upes, kurioje, anot Indijonu 
pasakų randasi labai daug auk
so. Upe kuria jis isz padangių 
užtiko plaukia isz Auyantepui 
kalnu. (Auyantepui reiszkia 
Velnio Kalnas).

Slėnys per kuri ta upe teka 
yra baisiai gilus. Jis visas nu
klotas ir staeziai užsmaugtas 
supuvusiais meržiais ir kitais 
peikiu augalais. Kalnai stūkso 
kokia penkis tukstaneziu pėdu.

Szita vieta neprieinama ir da 
neiszmieruota.

Bet laikrasztininke Ruth Ro
bertson, kuri visur traukia pa
veikslus, buvo nuskridus in 
szita uždrausta slėni. Ji norėjo 
to krioklio paveiksią nutrauk
ti del vienos kompanijos kalen
doriaus. Ji atkakliai sake kad

Anglių Kompani
jos Nesutinka Su 

John Lewis
Daug Mokslincziu Bėga Isz So
vietu Berlyno Puses; Czekas Isž- 
sižada Savo Kraszto, NoriPasi~ 

LONDON, ANGLIJA. —Ka- # # W V
C ™! likti Amerikoje; LakūnasIszgel- 

ežiu per dvi kartas, apvaiksz- J • yĮ Jf V
cziojo savo asztuonios deszimts bit'llSž JOdYtlCtt
antra Gimimo Diena. Paveiks- w w v w

tina Valdininkus Washingtone 
savo ilgu metu. Paveikslas bu
vo nutrauktas kai ji su savo ka- 
raliszka szeimyna iszejo ant 
vakarienes.

----------------------------- * —------  ■------ - ' . g

SYDNEY, AUSTRALIJA. — Australijos Ana sanvaite, visi mainieriai 
nutarė viena diena nedirbti, 
taip kaip Suv. Valstijose Le- 
wisas buvo nutaręs, kad visi 
mainieriai per visa sanvaite 
nedirbtu. Jie nutarė sustrai- 
kuoti, jeigu jiems algos nebus 
pakeltos. Jie reikalauja sept- 
tynis dolerius ir asztonios de- 
szimts centu ant sanvaites dau
giau mokėti, ir penkias adynaai

Elek- mažiau dirbti.

žmones dabar, ju žiemos laiku, tikrai var
gingai gyvena ir blogai dirba.

Tik pažiūrėkime in Sydney miestą, kur
AMERIKOS SEKRE

TORIAUS BĖDOS , ... . A , ... , .
 penkta dalis visu Australijos žmonių gyve- 

Ne Vokietija, Bet Kini-na; apie pustantro milijono:
ja Dabar Rupi Szeimininkems nevalia gazo vartuoti dėl 

szilumos ar del kepimo ir virimo.

(Tasa Ant 2 puslapio)

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Automobilius Apsi
vertė; Du Žuvo

Geriausias Pauksztelis

įjįj

32 ŽMONES 
f- SUŽEISTI

Kai Eroplanas Nukrito /I

%

MEMPHIS, TENN.—Gabus 
ir apsukrus lakūnas nusileido 

* su savo deganeziu eroplanu ir 
iszgelbejo nuo pražūties ketu
rios deszimts tris žmones.

Trisdeszimts keturi žmones 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Chuck, vieno men., pauksz
telis, ežia tupėdamas ant Ma
rio Gordo, vienuolikos metu 
senumo vaiko galvos, buvo 
iszrinktas kaipo geriausias 
pauksztelis isz keliu tukstan- 
cziu New York mieste.

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Sekretorius pargryž- įjO faUVO paleista tik apIO thS Valandas ill 
damas isz Paryžiaus nesirūpi
no apie Vokietija, bet apie Ki
nija. Ir ne be priežasties; nes 
paežio j e toje Paryžiaus konfe
rencijoje Sovietu (Užsienio Mi- 
nisteris labai mažai kalbėjo a- 
pie Vokietija, bet atkartotinai 
primine visiems kad reikia pri
pažinti nauja Komunistine val-

O prie visu tu bedu, dar pri
sidėjo ir gamtos szposai. Lie-

diena. Negalima anglių pirktis del szilumos. tus uip n^i lijo kad daug ta-

Galima pirktis treczdali pieno, kiek reikia.
Daržovių baisiai sunku pirktis.

ir duonos teipgi jau sunku pirktis.
Szimtai fabriku jau užsidarė ir kiti

sykiu, mainu prisėmė ir mai
nieriai negalėjo kad ir norėjo

MeSOS birbti. Paskui viesulos ir 
' audros iszkilo ir traukiniai ne
galėjo tas anglis vežti isz mai
nu in miestus.

Valdžia, besistengdama su-UZ-
džia Kinijoje. Jis nieko nesako Sldarys. 1 UkStailCZiai dtirbll illlKlI gaUU3 sa- taupinti anglis, iszleido insaky-

PRINCETON, N. J. — Jau- 
nas vyrukas ir vaikas buvo už- 
muszti ir keli kiti žmones buvo 
sužeisti automobiliu nelaimėse. 
Jaunas vyrukas ir vaikas buvo 
užmuszti kai jųdviejų automo
bilius apsivertė ir jiedu buvo 
iszmesti isz to automobiliaus, 
netoli nuo Princeton miesto, N. 
J. Kitas tame paeziame auto
mobilyje buvo sužeistas.

New Jersey valstybine poli
cija sako kad žuvusieji buvo 
James Whitherspoon dvide- 
szimts dvieju metu amžiaus, ir 
Richard Lutz, septyniolikos 
metu amžiaus. Kenneth Morri
son, devyniolikos metu am
žiaus buvo labai sužeistas ir da-•
bar randasi ligoninėje. Jis taip 
labai sužeistas kad policija da 
negali jo iszklausineti kaip ta 
nelaime atsitiko.

Policijantai sako kad visi 
trys buvo isz to automobiliaus

(Tasa Ant 2 puslapio)

vo paskutines “Pedes” ir jiems jau darbo nėra.apie Komunistus, bet vis kalba 
apie reikalą investi kokia nors 
tvarka Kinijoje.

Per visa ta konferencija Ru
sijos atstovas mažai rūpinosi a- 
pie Vokietija ar apie Europa, 
bet apie Japonija ir Kinija.

Vishinsky pataria Užsieno 
Ministeriu Taryba turėtu isz- 
spresti Japonijos taikos sutarti
ir kad tos tautos kurios pasira- vejo, audru, 
sze ta taikos sutarti sudarytu 
taryba szita klausima iszspres- 
ti. : _
Kinijos valdžia stotu in szita 
taryba, ir Prancūzija butu isz- 
mesta isz tos tarybos. Tada Ko- 
munistiszka Kinijos valdžia su 
Rusija stotu priesz Anglija ir 
Amerika toje taryboje.

Bet Amerikos Sekretorius 
Dean Acheson nėra jau toks 
durnas. Jis visai nesutiko ta

Traukiniai tik retkareziais eina, ir daug'yra ™kalinga- 
kitu traukiniu visai sustojo. Ir kiteose 
Australijos miestuose tas pats.

Trys priežastys sudaro szita varginga ir 
prasta gyvenimą: Neesua anglių, per daug

Australijoje jau nuo seniai 
vis trūksta anglių.

anglių
anglių 
tenai

ma, kad fabrikams valia gauti 
tik puse tiek anglių, kiek jiems

k

(Tasa. Ant 4 Puslapio)
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PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Australijoje randasi gana 
po žeme, bet per ma- 
žmonems ir fabrikams, 
nusistatė teip, kad jie

nei žmones, nei kompanijos 
Jie szitaip galvoja:

Reiszkia, Komunistiszka jp (jgĮjg' 

žai iszkastu
Mainieriai 

nenori kad 
neturėtu gana anglių.
Kai nėra gana anglių, tai mainieriams ge- 

Kinijos ir Japonijos klausima riau ir lengviau derintis del didesniu algų, 
įskelti uzsiemo Ministenu ta-jje j reikalauja jr gauna didesnes algas, 
ryboje, bet pareikalavo kad tas j » »
klausimas butu pavestas Toli- Bet, jie trukdo visa kraszto pramone ir bizni, 
“UNoiystUv“Jiui nepasiseke kai jie nepristato gana anglių. Kai nėra 

(TasaAnt4Puslapio)^ 'gana anglių, tai trūksta ir gazo ir elektros.

Isz priežasties kad Ameri- 
koniszka Szvente, 
“Nepriklausomybes Diena“ 
arba “Independence Day,” 
szimet apvaikszcziojama Pa- 
nedelyje, Liepos (July) 4-ta 
diena, tai ateinantis Utarnin- > 
ko “Saules“ numeris neisz- 
eis, kad ir musu darbininkai 
galėtu apvaiksztinete ta, 
“Amerikos Laisves Diena!“

—“Saules“ Redakcija.
* F-FF-F-F-F-F-FF-F-F-k-F-F-F*-F-k*-R***** 
/cFFFFFFkFFFFkF.FFFF-kF-k-kF:-k-F1I
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Kas Girdėt
pasirinko savo kostumerius. bus valdžioje, 'bet jie visi alsi-

Generolas MacArthur prane- 
sza Wa shing tonui, kad Komu
nistams dabar labai sekasi Ja
ponijoje, kai Japonai iszgirsta 
apie Komunistu" pergale Kini
joje.

Valdžios Iždo Sekretorius 
pranesza, kad musu valdžia 
sziais metais insiskolino net 
$1,500,000,000.

Rusija reikalauja, kad visu 
krasztu armijos pasitrauktu isz 
Vokietijos. Ar Amerikos Sek
retorius ant tu sutiks ar ne mes 
dar nežinome; bet, mes drystu- 
me savo Sekretoriui patarti, 
kad jis tik tada sutiktu ant to
kio pareikalavimo, jeigu Rusi
ja sutiks šarvo armijas isztrauk- 
ti ne vien tik isz Vokietijos, bet 
isz visu kitu krasztu, kur jos 
dabar randasi.

Kolegijos ir universitetai be- 
davoja kad pinigu trūksta, kad 
jie turi ubagauti, pinigu pra- 
szyti. Bet ana sanvaite 
keli universitetai susilaukė 
stambiu dovanu: Massachu
setts Institute of Technology 
gavo $5,100,000 nuo General 
Motors Kompanijos pirmininko 
Alfred P. Sloan. Aliejaus kom* 
partijos bagoezius Walter C. 
Teagle padovanojo Cornell Uhi 
versitetui $1,500,000. John D. 
Rockefeller davė Harvard Uni
versitetui $5,000,000. Paul Me
llon davė Yale Universitetui ir 
Vassar kolegijai po du milijo
nu doleriu.

Mes jau kelis sykius raszeme 
kad maistas ima atpigti, kad į 
pragyvenimas dabar pigesnis, i 
Keli musu skaitytojai piktai 
musu paklausė: Ar mes kada 
nuėjome in buezerne apsipirkti, 
jeigu mes taip raszome. Mes' 
turime prisipažinti, kad ir mes 
nematome to 'atpigimo, bet taip 
visi valdininkai ir laikraszti- 
ninkai mums aiszkina. Kai ku
rie daigiai biski atpigo, bet 
vis dar viskas per brangu! 
Sviestas jau dabar pigesnis bet 
kad ir pigesnis, vis dar per 
brangus. Mesa turės atpigti, 
jeigu valdžia ežia neinsikisz ir 
nepalaikys tas augsztas, bran
gias kainas, prekes kaip ūki
ninkai dabar nori ir reikalauja.

Antru ranku automobiliai 
dabar labai atpigo, ir bus dar 
pigesni szi rudeni. Dabar daug 
žmonių, ypatingai jaunu kava
lierių perkasi antru ranku au
tomobilius, nepaisindami ar tai 
limozinas ar laužas, nes visi no
ri važiuoti kur. Bet kai vasara 
užsibaigs, tai jau tie antru ran
ku automobiliai dar labiau 
atpigs.

Galu gale tas Lietuvis, Lai- 
sake. Jie nenori dabar insivėl->me visus privedė prie pat to 
ti iri politika, nes jie jauezia krioklio. Tas radijo skelbėjas 
kad Amerikos Taryba, valdžia pranesze visam svietui per ra- 
jr Kongresmonai ne už ilgo bus dija: “Sziandien mes iszsiprau- 
kaltinami už prasta bizni be
darbe.

Kardinolas Mindszventy tik
rai jau neteko proto nuo tu 
kankinimu.
teistas iki gyvos galvos in ka
lėjimą. Kai jo motina nuėjo pas 
ji jis jos paklausė: Kada jo teis
mas prasidės ?

seme po kriokliu, kuris yra ant 
viso svieto augszcziausias.”

Dar tikrai tas krioklys nėra 
iszmieruotas, bet spėjama kad 
jis yra 2,650 pėdu augszczio,

žinote jis buvo nu- kur vanduo pirma syki krinta, 
paskui tas vanduo dar viena 
tūkstanti pėdu krinta antru sy
kiu.

Mums žinios kad keli žmo
nes pasiekė toki kriokli nebutu 
jau tokios svarbios ar žingei
džios, jeigu nebūtume iszgirde 
.kad tenai, tokioje beveik nie
kam nežinomoje vietoje atsira
do Lietuvis žmogus. Mes neži- 

I nome isz kur jis atėjo ir ka jis 
ten dare, tik žinome kad kai ta 
Amerikiete tenai nuskrido ir

AUGSZCZIAUSIAŠ
KRIOKYLS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

In Denver miestą vienas ka
reivis Sam’Fowler parvažiavęs 
del keliu dienu, pasakė savo 
žmonai kad ji nemokia kaip val
gi tinkamai pagaminti. Jis ait- 
sidure in ligonbute su penkio
mis kulkomis savo kailyje..

į* Trumanui dabar jau gyva 
beda. Biznieriai biedavojo, 
darbininkai darbo netenka. 
Jau dabar apie asztuoni mili
jonai darbininku be darbo; ar 
tik kelias dienas per sanvaite 
dirba,. Kai visi musu politikie
riai ir kiti žinovai sake kad ne
bus daugiau negu du ar trys 
milijonai žmonių 
mes “Saulėje” : 
kerne, kad bus

■ penki milijonai, 
si prisipažinsta, 
ninku be darbo 
jonai. Ir ežia dar tik pradžia. 
Szitokia padėtis nei Trumanui 
nei jo partija negera, nes žmo
nes pirmucziauisia ims kaltinti 
savo valdininkus ir ta partija 
kuri dabar valdo.

be dar'bo, 
raszeme ir sa- 
daugiau negu 
Dabar jau vi- 

, kad tu diarbi- 
• asztuoni mili-

yra galima ta krioklį pasiekti,
Ji ežia szitoje pustyneje su-!-------------  ------------------ -

tiko saule indėginta Lietuvi vado jieszkojo ji rado Lietuvi, 
kurio vardas yra Laime. Jis jai Laime, 
papasakojo kad jis buvo dau--------------------- •—
giau negu puse keliones in ta AUTOMOBILIU 
krioklį atlikęs, ir jis užtikrino 
jai kad su Indi jonu pagelba jis 
gales jai kelia parodyti ir isz- 
kirsti.

Susidarė kompanija: Panele
Robertson, fotografas Ernest! iszmesti kai jis apsivertė. Vie- 
Knee, Lietuvis Laime, radijo nas isz ju su tokiu smarkumu 
skelbėjas Enrique Gomez ir buvo iszmestas, kad jis atsidu- 
Amerikietis inžinierius Perry re ant namu stogo.
LOWery j Varvtnifle + r> aii+n-mnUil-icma

Niekas nesiseke isz pat pra
džios. Laime su Indijonais ėjo 
pirmiau. Jis prižadėjo susitik
ti su kompanija kai jis su Indi
jonais prakirs vieta kur eropla- 
nas gales nusileisti. Visi pakly
do, negalėjo viens kito susiras
ti. Paskui Indi j onai iszsigande 
pabėgo.

Užėmė kelias dienas pakol 
Laime susijieszkojo tuos Indi- 
jonus ir juos intikino kad nėra 
ko bijotis. Indijonai to slėnio ir 
to krioklio labai bijosi nes jie 
tiki kad ju protėviu duszios 
ežia gyvena.

Visi turėjo su kirviais ir pei
liais kirstis taka per tuos tan
kius miszkus. Kur galėjo tai

Darbininkai jau negali tikė
tis, kad jiems algos bus dar sy
ki pakeltos. Fabrikantai ir 
kompanijos dabar jau nesutin
ka ant didesniu 'algų, nes tie fa
brikantai dabar jau negali sa
vo tavora labiau pabranginti.

Geriausias ir tikriausias žen
klas kaip biznis eina visame 
kraszte jpareina nuo ženystvu. 
Kai tik biznis prastas, kai dar
bu trumpa tai tuo jaus buna ir 
mažiau ženystvu. Ir szitas ženk 
las kaip lazda turi du galu, ga
lima isz j u a tbulai spėti. Kai 
randasi mažiau ženystvu, tai 
tuojaus 'biznis suprastėja, nes 
reikia mažiau visokius daigtu, 
baldu, furnisziii, stubu ir kito
kiu rakandu. Mažiau ženystvu jie su mažomis valtelėmis plau- 
mažiau ir kūdikiu ir paskui 
mažiau žmonių to amžiaus ka- t°se valtelėse kad Indijo- 
da jie ženyjasi. Visa tai pavei- na,l su jomis nepabėgtu.

Czia nuolatos lietus krinta 
nuo to krioklio. Czia kalnai 
stūkso apie devynis tukstan- 

Prezidentas Trumanas jau ežius pėdu, ir status kaip siena, 
kelis didelius biznierius prasze Jiems eme septynias dienas 
kad jie imtu atsakomingus dar- 1 prasikirsti trijų myliu kelia.

kia viso kraszto bizni ir pra
mone.

ke upe. Naktimis jie turėjo mie-

NELAIMES
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Varytojas to automobiliaus 
stengėsi pralenkti kita automo
biliu kai isz pryszakio atvažia
vo didelis sunkvežimis, trokas. 
Vaikas, szalia draiverio sėdė
damas stvėrė už rato automobi
liu pasukti in szona. Automobi
lius tada jau taip smarkiai ėjo 
kad visai nuo kelio nulėkė ir 
apsivertė. Policija dar negali 
dažinoti kuris isz j u ta automo
biliu vairavo.

Kitoje automobiliaus nelai
mėje netoli nuo Ambler, Pa., 
keturi buvo sužeisti, vienas ka
reivis. Kareiviui buvo galva 
praskelta.

William Ross, szesziolikos 
metu amžiaus vaikas buvo nu
vežtas in ligonine kai jo auto
mobilius sudužo in stulpą netoli 
nuo Franklinville, N. J.

— Lai skaitytojai neuž- 
mirszta atsilygint su prenume
rata už laikraszti “Saule,” juk 
laukėm gana ilgai, nes ir mums 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo biznio!

Pirkie U. S. Bonus

Vedybines Aukso Sukaktuves

Nanticoke miestelyje, Penn- 
sylvanijoje, mainieriai iszejo 
ant tu straiku del vienos san- 
vaites, kaip ir visi kiti mainie
riai. Bet už tos sanvaites, kai 
jie.sugryžo in savo vietos, jiems 
buvo pasakyta: “Kad jiems 
nėra ir nebus darbo. ” Du szim- 
tai mainieriu dabar be jokiu 
straiku, nedirba ir vargiai kur 
kitur darba ras. Kompanijos 
atstovai paaiszkino tiems 'dve
ji em s szimtams mainieriu: 
“Kad kompanija tas mainas 
visiszkai uždaro, nes mainie
riai mažai dirba ir daug reika
lauja, ir kad kompanijai visai 
neužsimoka toliau ta daiba 
vesti. ’ ’

■Biznis dabar prastas, bet 
bus dar prastesnis! Biznieriai 
ir fabrikantai turi dabar su
prasti, kad jie turi viską atpi
ginti, jeigu jie nori savo 'bizni 
vesti. Jau praėjo tos dienos 
kada biznierius buvo ponas ir

Pa-Už tai kad Martynas Urba 
septynios deszimts trijų me
tu amžiaus žmogus jau per 
asztuoniolikos metu yra 
las ir jau per tris metus 
lovos nepasikelia, ir už 
kad jo žmona, septynios

ak- 
isz 
tai 
de-

szimts dvieju metu amžiaus 
negali jau ateiti in bažnyczia 
Koncelerija pavėlino jųdvie
jų sunui, Kunigui Vladui Ur
bai, atlikti Szventas Miszias 
jųdviejų namuose, Chicago, 
Ill., Kunigas Urba yra jau

penkiolika metu kunigu, 
veiksle matome kai sūnūs 
Kunigas duoda savo palaimi- 
nima savo tėveliams. Kuni
gas Bolys jam' per Miszias 
patarnavo.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 

‘knyga, 404 puslapiu. 50c.
No. 102 Prakeikta, meilingas 

kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Išz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ila isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ii 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka, 
skausmai, Mocziutes 
mi, Eilės, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

pacziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

istorijos 
Lietuvos 
pasakoji-

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czria. 40 puslapiu. 15c.

No. 144- Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.'

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61 

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
dūkte. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydąg ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz - 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Ar žinotas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios istorijos 
apie Ant Prapulties Kranto,

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa., Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

Kitokios Knygos

No. 173 Trys istorijos 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaitės vaizde
lis, G ūdras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aim anavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176% Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

k n y g u t e 
iszmokejimo 
25c.
knygute

del kasieriaus

istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c?

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu 
draugystėms,
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 200 Eustakijuszas. Ištū
ri ja'isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga ma? 
du knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kum Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 195 Maldele Arcibrost- 
vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute

> reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
■ senoviszka būda 10c., pagal 
, nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1949 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Pirkie U. S. Bonus

apie

Ask where you WORK
Ask where you BANK

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

Pirkie U. S. Bonus



“SAULI” MAHANOY CITY, PA.

Į> GODUMAS Q
AULAS N... buvo geru be r- Į 
nu. Buvo ant tarnystes pas 

vaita. Sztai daižinojo kancela- 
rijoj, kad pasiliko laimingas po 
savo tetai, kurios niekad ne bu- į 
vo mates. Isz pradžių negalėjo 
tam intiketi. Bet isz džiaugs
mo pasiėmė kepure, iszdume isz 
kancelarijos rodos papaiko, 
tiesiog in kalve Teodoro, su 
kurio duktere jau nuo senei bu
vo susižadejas.

Czionais apsakė savo gilinki 
Mariukai, jog toji net paleido 
viedra su pietų, La persigando 
Kaulo, mielindama, jog jisai 
staigai iszejo isz proto. Nes 
iszklausus jo viso apsakymo 
nudžiugo labai. Pradėjo su tė
vu patarautis, kada turi duoti 
ant užsaku? Kaulas aplaikes 
likusi turtą po tetai, nupirko 
dirvos ir apsipaeziavo su Ma
rinka.

Po aplaikymui netikėto tur
to Kaulas labai persimainė. Ki
tados, kada nieko neturėjo, bu
vo linksmas, atviras, ne karta 
užfundydavo draugams kaip 
kada alaus, dalinosi paskutiniu 
skatiku su ubagais, o kiek kar
tu buvo mieste, vis parveždavo 
isz jomarko kringeli del apleis
tos sierateles Jadvigutes, kuri 
valkiojosi po kaima be jokios 
prieglaudos.

Dabar nuo laiko kada aiplai- 
ke turtą, Kaulas persimainė su
vis kitokiu! Vaikszcziojo užsi- 
dunksojas, atsakinėjo Mariu
kai trumpai kada, norėjo turėti 
kelis skatikus del naminiu isz- 
davimu, szvogerimi atsake ke
liolika rubliu kuriuos norėjo 
paskolinti, o sieratele Jadvigu- 
te, kuri primine karta apie 
kringeli, iszmete isz grinezios 
laukan. Isz to visko pasirodė, 
jog per aplankytus pinigus 
Kaulo szirdis užsikietejo godu
mu! Geide neiszdavineti nei 
skaitikelio isz savo turto, nes 
kanogreieziausia padaugint 
dvigubai.

Pats ėmėsi prie statymo grin
ezios. Murino, pats kirto me
džius idant tik nemokėti dar
bininkui. Rudeni grinczia jau 
buvo pabaigta.

Jaunai porai pasivedė gerai 
ant naujos gaspadorystes. Kas 
Petnyczia, Kaulas važiavo in 
miestą su malkoms, o Mariute 
nesze prikrauta gurbą sviesto 
ir kausziniais. Kaulas apskai- 
tydavo kožna skatikėli savo pa- 
czios, jog nebagelei nepasitik
davo nei skatiko ant naujos 
skepetos arba žiurstelio. Už 
tai kada Kaulas sugryždavo isz 
miesto, vietoje pavalgyt, ėmėsi 
prie perskaitimo pinigu ir di
dėdavo in bleszinia, kuria pa
slėpdavo in skiepą su bulvėmis.

In metus laiko, Mariute pa
gimdė dvynukus. Tėvas buvo 
daugiau susiraukęs isz tosios 
dovanos, ne kaip džiaugėsi.

— O! Mariuk, Mariuk, ka 
tu dabar veiksi su tais dvynu
kais? Tiek dabar sugaiszinsi 
laiko! * Dakar jau negalėsi užsi
imti kitokiu darbu. O kiek tai 
suvalgysi idant prisotyt dvi 
burnas tuju rėksniu! O mano 
nelaime!

Mariuką tokia kalba labai 
užpyko.

— Sarmatykis Kaulai, to-

kius daigius kalbėti. Vietoje 
padekavot Dievui, tai tu 
priesztarauji Jam, kaip ant ko-į 
kios nelaimes. Jeigu tau grau
du bulviu tai esiu pas tęva!

Kaulas truputi užsisarmati- 
no ir kalbėjo paežiai, jog tik 
ant juoku teip kalbėjo.

Žiema praėjo, vaikucziai pa
augo, o buvo tai drūtus kūdi
kiai; ba motina slaptingai mai-; 
tino juosius pienu.

Apie Szvento Jono, popietu 
Nedelioje, Norkai sėdėjo ant 
suolelio priesz grinczia darže
lyje, o vaikai jovijosi ant žoles. 
Sztai szuo pradėjo loti. Ga.spa-1 
dorini varegejo artinantese ko-1 
kia tai senuke. Kaulas prisižiu- ' 
rinejo senai moterei ir tuo vi
sas sudrėbėjo. Pažino ja kaipo! 
viena isz savo giminiu, kuria ; 
senei ne buvo mates, sena teta!

— O tu ka czion veiki'! Už-. 
klausė senukes, pasikeldamas! 
isz vietos.

— Pažinai mane Rauluk?! 
Žinau, jog isz tavęs geras bro
lėnas ir savo senos tetos ne isz- 
guisi isz grinezios!

— Na jau gerai, genai! Kur 
asz tave iszguitau isz grinezios! 
Gali pas .mane pernakvot ir pa
valgyt vakariene. Tik stebiuo- 
siu, ko teip toli atėjai nuo na
mu! Kais do reikalas tave ad- 
gujo pas mane?

— Mano mielas Kauleli, ta
ve Dievas apdovanojo giluku, 
apliaikai turtą, turi savo grin-
ežia ir lauka. Nes tiavo sena te
ta niekad neturėjo savo pasto
ges. Vaikio jausi tik po gimi
nes, kurie apsunkinėjo mane 
darbu, o valgio kone ne davinė
jo; dabar pasilikau ir be prie
glaudos, ba senas Juozas pas

. Paskutinis Matyti
J. V. Forrestal

Jurininkas Robert W. 
Harrison isz Springfield, Ill., 
gal buvo paskutinis žmogus 
matyti buvusi apsaugos Sek
retorių James V. Forrestal 
gyva, pirm negu jis iszszoko 
per langa, krito nuo szeszio- 
likto augszto ir užsimusze.

Slauges ir daktarai labai 
prižiūrėjo Forrestal, nes jis 
buvo baisiai nervuotas ir 
jam protas maisziesi. Bet ta 
vakara jis iszrode geresnis ir 
jam buvo pavėlinta iszeiti isz 
savo kambario.

Jis ta vakara buvo skaitės 
vieno garsaus Graiko raszy- 
tojo knyga, kurioje jis rado 
pastaba kad: “Kai sielos 
liepsna užgesta, tai vereziau 
viską baigti negu visa gyve
nimą dvasiniai szlubuoti.” 
Perskaitęs tas eiles jis iszejo 
isz savo kambario, kitame 
kambaryje rado neužrakyta 
langa ir iszszoko, 

kuri buvau, o pikiu J ieva, jo 
pati iszgnjo mane lauk neduo
dama pasiimt nei senu szkar- 
malu su savim. Atsiminiau a- 
pie tave, mylimas Kauleli, o tu
rėdamas paczia ir grinczia, ma

Garsios Vestuves

Rita Hayworth, Amerikie
te loszike, isztekejo už bago- 
cziaus Aly Khan. Laikrasz- 
cziai per kelias sanvaites 
apie szituo du raszinejo ir 
pasakojo. Jie du pas skvai- 
jeri apsiženijo.

Laikrasztininkai isz Ame
rikos nuvažiavo tenai vien 
tik kad jie galėtu ka naujo 
ar ka daugiau apie tas vestu
ves pasakyti, paraszyti.

Rita ir Aly apženijo Vall-

Vipnam Skulkine mieste, 
Vyrai turėjo parte, 

Guzutes turėjo invales, 
Rots, gerti nesigailėjo, 

Pyle ingerkles kiek 
norėjo, 

Bet ant galo musztynes 
pradėjo, 

Sako kad ir kraujo 
iszliejo.

Ir policija ten pribuvo, 
Tada musztynes galas buvo.

Ana diena buvau Džeržeje, 
Keletą ten Lietuviu 

užtikau,
Yra ten ir davadnu,
Ne jokiu vėjavaikiu,

Ka laikraszczius skaito, 
Ir in bažnyczia atsilanko,

Ir gražiai apsieina.
Asz tikrai galu sakyte, 

Kad per 4-ta Džiulajaus 
Visi turės “Gud-Taim!” 

* H *

Viskonsine vals., mieste, 
Namie vienoje, 

Davadni vyrai randasi, 
Ka per naktis valkiojesi. 
Pareja nakti duris daužo, 

O kada kokia ten moterėle 
atkeliavo,

Sztai vienas pas ja 
nukeliavo,

ne priglausi, kitai].) t u reta u Nes Kaula toji kalba suvis ne- 
uha gaut ! j sugra.ud i no.

Iszsikalbejus senuke pradėjo] — Kai]) tai, atsiliepe, uzpy- 
graudžiai verkti. Mielaszir- kės, ar tai asz ant to apteikiau 
dingą Mariuką inbego in grin- pinigus, idant dabar- maitintai! 
ežia atneszti puodeli pieno, kitus už dyka ! Blusti tetuk,

auris miesto burmistras, ku
ris yra Komunistas. Po tam 
jie du iszvažiavo pasivažinė
ti Viduržemiu Juros pakran- 
cziuose.

Kiek mums iszrodo, tai 
jau ne tokios baisiai dideles 
naujienos ar žinios, bet kai 
visi laikraszcziai tiek daug 
rasze ir raszo tai ir mes nors 
j u paveiksią savo skaityto
jams indedame.

o o □

Mat, norėjo prisikalbyti, 
Su autobilium piszketi.

Gal nieko nenaudojo, 
Badai isz stubos iszjojo,

Už tai pare jas duris 
sudaužė, 

Bosas nuo burdo iszvare, 
Ir da pas vaita padavė,
Ir bausme užmokėjo!

Kita Panedelyje, 
Pripuola Amerikos 

“Laisves Diena,” 
Arba tikrai sakant, 

‘ ‘ N eprikl ausomybes Diena, ” 
Kuria szvenezia visi 

žmones, 
Po visa Amerika!

Amerikos Laisves Diena, 
Likos ingyta per, 

Patrijotiszka pasiszventima 
gyventoju, 

Kurie praliejo savo krauja, 
Kad visiems butu lengviau 

gyventi, 
Ant szio szvieto!

Taigi, ir mes visi geidžiame, 
Apvaiksztineti, ta “Laisves 

Diena,” 
Po kuria sziandien mes 

visi gyvename, 
Ir esame dėkingi!

Jonas Ir Srolus
Ant Mariu

Inbega Jonas trepais že
miu in laiva ir szauke: Ach 
pas mano ir valkelei mano!

Srolus paszoka nuo lovos 
ir klausė pabūgtas: — Vosi- 
dos, Jonai kas tau darosi ko 
teip rėki?

Jonas: Sroluk, del. Dievo! 
Musu laivas skensta...............

Srolus: — Uj, Jonai, kokis 
tu kvailas, ka ežia verkt ir 
klikaut bene tasai laivas mu
su locnas, tegul jiam skensta.

nesi randa pas mane vietos del 
tavęs! Prisižiurekie tiktai kiek 
asz burini turiu iszmaityti! 
Mus Jvejiesia ir du vaikai, o 

i priek tam da ir bernas! Gyvėn- 
! imas brangus, o priek tam ir 
bulviu nesiranda o užderejimas 
blogas. Priek darbo netinkat, 
o vaikszcziot po grinezias ir po

terėlius kalbėti da pajiegsi!
Kaulas net užspringo kalbe- 

! damas teip greitai, o vėlino sau 
isz szirdies idant sena boba nuo

i jo atsikratytu.
Mariuką užsiėmė už sena te

ta, savo vyro kalbėdama:
— Ar-gi tau nesarmata isz- 

įsiunsti sena teta svietą ubagau
ti, juk kožnas mielaszirdingas 
žmogus priimtu mote,re pass sa
ve o tu jai iszmeti isz grinezios! 
() ant galo da senuke gali prisi- 

į duoti man grinezioje. Juk pri- 
baibotu grinczia ir skustu bul- 
ves, kada kur iszeitau.

Toji kalba truputi sulaikė 
godumą szirdyje Ratilo. Po 
trupain svarstymui sutiko, jog 
teta pasiliks pas juos, nes turės 
garny ti gyvulius. Tuo jaus ant 
rytojaus iszvare piemeni.

Nuo pribuvimo tetos, Kaulas 
persiėmė da didesniu godumu! 
Maitinosi tris kartus ant dienos 
bulvėmis ir barszcziais, mėsos, 
suvis nevalgė kavos nei gere, 
ba Kaulas tvirtino jog tai grie- 
kas pirkinet cukriu. Del pa- 
czieduma nežibino aliejum tik 
skiedromis, kurias užkiszo ka
mine.

Vasara prabėgo gana mal- 
sziiai Kluonas prisivilde je- 
vais, du skiepai bulvėmis. 
Tvarte radosi tris karves ir ar- 
lis, deszimts aviu ir daugybe 
aneziu, visztu ir žasu.

Buvo jau vėlybas ruduo. 
Kaulas pavakaryje parvažiavo 
namon su trimis nkirstais pu- 
szais, žinoma vogtais, teipgi ga
na Slinku maisza, kuri innesze 
in grinczia ant pecziu.

— Na bobos, turite czion 
puikiu grusziu! Szauke duo
damas po sauja paežiai ir tetai 
o kur tu jais gavai? Užklausė 
nudžiugus Marinka.

— Szvogeris padovanojo. 
Bus apie puse karezio. Puse 
suvalgysim, o likusia pusią par
duosiu rytoj mieste. Gruszios 
brangios, badai duoda už jais

Geriausia Skaute

Vahnai Duffield, devynio
likos metu senumo mergina 
isz South Australia, laimėjo 
garbe būti paskirta kaipo ge
riausia, ir mums iszrodo gra
žiausia Skaute. Ji atstovaus 
Australijos Skautes sziais 
metais in Juliette Low vasa
rnami, Adelbodeh, Szveica- 
rijoje.

keturios auksinius už czverte.
— Gana jau, gana, nepar

davinėk, juk tai dovanotos. 
Geriau patys su valgysi m.

! T . • v •Insipyle 'grusziu m žiurstą 
' sau ir tetai.

— Kaulas nudavė jog to 
neinate, nes szirdyje mistino 
kaip ežia paslėpt nuo bobų gru- 
s-zes ?

Po vakarienei, nusidavė visi 
ant atilsio greieziau ne kaip pa- 

! prastinai, La ant rytojaus Ma- 
I rinka turėjo eiti in miestą su 
sviestu. Viskas jau buvo pa
rengta in kelione. Gurbas sto
vėjo su sviestu kampe. Czeve- 
rykai ir skepetos gulėjo lant 
skrynios, idant rytoj nevilkyt 
laiko.

Raidas atsikėlė szvintant 
idant inpilt arkliui avižų. Už
degė parengta skiedra ir nusi
davė in tvarta. Sztai praeida
mas pro miegante, teta užkliu
vo ant kokio tai claigto. Pasi
lenkė ir pamate maisza su griu- 
szioms.

— Gerai kad lant jo užėjau, 
pamisimo nudžiugęs. Nune- 
sziu ant pastoges, Iba bobos ry
toj viską suėstu!

Paėmė maisza ant pecziu, no- 
rints teta jau nuo senei nemie
gojo ir susirūpino baisiai, kada 
pamate jog Raidas griuszes 
isznesze.

Nunesze su dideliu vargu ant 
pastoges ir fenais paslėpė tarp 
senu drapanų, ir ketino jau eiti 
žemyn. Tame pakele deganezia 
skiedra in virszu nuo kurios už
sidegė sziaudinis stogas. Aki
mirksnyje užsidegė tuojaus isz- 
džiuvusi sziaudai.

Raulas su baisium riksmu 
nulipo žemyn kopecziomd. Vie
toje pabudyt paczia ir vaikus, 
nubėgo in tvarta atriszti gyvu
lius. Iszleicles, paregėjo stovin- 
czia savo sena teta marszkinuo- 
sia. Senuke iszgirdus Raulo 
riksmą iszbego tuojaus laukan. 
Raulas liepe tetai eiti paiskui 
gyvulius, o pats puolė in grin
czia budint paczia ir vaikus. 
Nes tuom kart atsiminė, jog pi
nigai yra paslėpti skiepe tarp 
bulviu. Pamėtė paczia, greitai 
atidarė duriukes in skiepą ir 
pradėjo jieszkoti pinigus.

Mariuką pati pabudo pusiau 
apkvaitus kuria durnai trosz- 
kino ir ede akis. Mato ugni, 
griebė vaikus isz vyges ir nori 
bėgti. Nes langai visi užkalti, 
ba Raulas gailėjosi iszduoti ke
lis skatikus aut kabueziu ir zo- 
viesu. Prie kuriu jau nespasa- 
bas dasigauti! Nelbage puolė 
ant grindų su vaikais. Tame 
sugriuvo! Teta Urszule stovi 
kaip isz akmens ant lauko ir 
szauke pagelbos. Pakol žmo
nis subėgo isz kaimo, jau pa- 
gel'ba. buvo nereikalinga.

Diena, užėjo, saule szviete ant 1 . * .: krūvos degusiu. Žmonis pra
liejo ardyt griuvėsius ir iszimi- 
net apdegusius lavonus. Rauta 

:surado skiepe. Rankoje laike 
bleszine su pinigais, tasai di- 

! džiausiąs jo skarbas, del kurio 
paszvente gyvaste savo paezios 
su vaikais. Mariuką su vai
kais sudege aut anglies.

Ant rytojaus surinko visus 
kaulus patapiau in viena gra
bą, ir nunesze ant kapiniu. Kle
bonas kunigas, kuriam Urszule 
apsakė apie visa atsitikima su 
grusziomis, turėjo ilga pamo
kinanti pamoksta, kuriame isz- 
rodinejo, kaip godumas veda 
žmogų ant prapulties!

-- GALAS--
SKAITYKITE “SAULE”

! “SAULE” YRA
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Istorija apie Amžina Zyda. 
Jo kelione po svietą ir liudymaa 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
Saule Pub. Co.. Mahanoy Citj}

• arba pradžia |
: SKAITYMO 1
J ... 11...

i RASZYMO |: — i
• 64 pus., Did. 5x7 col.t 
: Dabar Po 25c. |
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“SAULE”
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Choose The Right Point 
fOT 

The Way You Write

Can’t L,eak - Won’t Flood

Writes 300 words
without dipping' 

Saule Publishing Co., , 
Mahanoy City, Pa.



Žinios Vietines
miesto, nes jis labai panaszus 
in Szwaibowicziu. Bet tuo lai
ku Ramanauskas buvo namie.

Nelaime atsitiko Panedelyje 
apie 8-tia valanda ryte.
Czia, szitoje skylėjo, kur jie 
anglis kasė, jie pereita Petny- 
czia buvo infaise dūlio sziu- 

Tie sziuviai ne tik akme- 
ir anglis suardo, 'bet ir tos

Isz priežasties kad Ame- 
rikoniszka Szvente, “Nepri
klausomybes Diena” arba “In
dependence Diena,” szimet ap- 
vaikszcziojama Panedelyje Lie-]V1US- 
pos (July) 4-tia diena, visi Ame- ]ni'S 
rikos bankai, pacztai, fabrikai/akyles propus ir lubas paleido.] 
angliakasyklos, kromai, sztorai czia dii'bo nežurint kad vi- 
ir laikraszcziai apvaiksztines 
ta dienia, taigi, ateinantis Utar- 
ninko “Saules” numeris (Lie
pos-July 5-ta diena) neiszeis, 
kad ir musu darbininkai galėtu 
apvaiksztinete ta “Amerikos 
Laisves Diena!”

—‘ ‘ Saules ’ ’ Redakcija.
— Petnyczioj pripuola Ima 

diena Liepos - July.
— Tai ir Džiula jus!
-—- Vincas Vilkaitis, nuo 

627 E. Mahanoy uly., tprejo 
operacija Locust Mt. ligonbute.

— Nedelioj pripuola ket
virta, Nedelia po Sekminu.

— Panedelyje Szventos Ber
tos; taipgi ta diena yra “Ame
rikos Nepriklausomybes arba 
Laisves Diena”; ir ta diena 
1948 metuose Szvedu DC-6 cro
plands susimusze su Anglijos 
kariszku eroplanu, trisdeszimts 
du žmones žuvo ant to eroplano 
o septyni ant to kariszko Ang
lijos eroplano.

— Utarninke Szvento An
tano Zacharijo; ta diena 1264 
m., Lenkai iszvaike ir iszskirs- 
te Lietuviu kaimynus-Jiatvius; 
taipgi ta diena 1810 metuose 
gimė P. T. Barnum, kuris su
tvėrė didžiausias cirkas Ame
rikoje; ir ta diena 1948 jauna 
gražuole loszike Carole Landis 
nusižudė savo namuose.

— Seredoje pripuola Szv. 
Isaio; ir ta diena 1340 metuose 
mirė Didysis Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Gediminas; ir ta die
na 1944 m., baisus gaisras iszti- 
ko cirkas, 167 žmonių žuvo.

— Ketverge SS. Kyrilio ir 
Metodijų; ta diena 1898 metuo-, 
se Amerika pasisavino Hawa
iian Salas, kur dabar darbinin
kai straikuoje.

— Petnyczioj Szv. Elzbie
tos; ta diena 1839 m., gimė ba- 
goezius John D. Rockefeller, o 
kai jis numirė jis paliko lapie 
bilijoną doleriu; taipgi ta diena 
1303 smarkus žemes drebėjimas 
Žemaitijoje.

si kiti mainieriai nedirbo ir .Siu
vo deszimts dienu vakacijas 
szvente. Szitokios nelaimes yra 
ypatingai skaudžios už tai, kad' 
likusi iszeimyna jokios paiszel-j 
pos negauna.

J. Swalbowiczius paliko pa-; 
liko paezia, tris sūnūs, dvi dūk-i 
terys, taipgi broli ir seseri. Pri
gulėjo prie Szv. Onos Lenku 
parapijos. Laidotuves invyko 
Ketverge ryta. Juozas Vinskis 
gyveno pas savo duktere Marg. 
Koncziuiene, Maizevilleje.

s ’ S X n L E ’ j MAHANOT CITY, PX.

Pirmutine Laszisza

O
&

AMERIKOS SEKRE-viena vaIanda isz ryt0 ir viena'
valanda vakare.

TORIAUS BĖDOS Kai anglių nėra, tai fabrikai 
nedirba, tai visa pramone ir 
biznis sustoja. Apie trys szim- 
tai penkios deszimts tukstan- 

ap- ežiu darbininku dabar randasi

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikos Sekretoriui akis 
muilinti ir ji suvedžioti, bet isz darbo.

1 tu jo pastangų paaiszkejo kad 
Rusija mažai vilties turi ka ;
daugiau laimėti Europoje, bet KOMI ANIJOS NE“ ■

LEIS MAINIERIAMS
3 DIENAS DIRBU

kad ji dabar žiuri in rytus, in 
Kinija, Japonija ir visa Azija.

AUSTRALIJOJE
VARGAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. .— .Jonas 
Sucziauskas, senas angliakaisis 
numirė Utarninke, 2:15 valan
da popietu, Ashland ligonbute, 
sirgdamas trumpa, laika. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal, ir gyveno 
pas savo seseri Uržule Raga- 
žinskiene, kuri mirė 1946 me
tuose. Velionis paliko keletą] 
anūkes ir viena anuka, taipgi ] 
pus-broli Juozą Simonaiczia isz 
Paterson, N. J. Laidojo Petny- 
czios ryta isz graboriaus Leva-Į 
naviezio koplyczios, 206 N. 
Main uly., su \apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9-ta valan-

Prezidentas H. Trumanas 
džiaugiasi ir laiko už garbe 
kad jam buvo padovanota 
pirmutine laszisza, (žuvis) 
pagauta Maine valstijos eže
ruose. Deszimts svaru la
szisza, salmon žuvis, yra tri-

ju pėdu ilgumo. Ja Prezi
dentui Trumanui inteikia de
legacija Maine valstijos Kon- 
gresmonu, kurie aszmesisz- 
kai atvyko ir ta žuvi Prezi
dentui paaukojo. Delegaci
ja susidaro isz Kongresmono

Robert Hale, szalia kurio 
stovi Prezidentas Trumanas; 
ir Kongresmonai Fr. Fellows 
ir Charles Nelson. Visi trys 
tos delegacijos nariai yra 
Republikonai, o Trumanas 
Demokratas.

In New South Wales valdžia 
uždraudė deginti szviesas vi
suose sztoruose, ofisuose ir ki
tuose vietuose. 
szviesos nežiba, 
szviesas deginti namuose ir vi-1 silpnesne 
sai nevalia namus 
Virti ar kepti su gazu valia tik; panija.

kibinti didžiąsias automobiliu 
kompanijas, nes jos dabar daug 
drąsos gavo isz Fordo kompa
nijos pergalėjimo. Unijų va
dai sznekasi ir tariasi, kad gal 
butu geriau ir ju kailiams sau-

Ant ulycziu giau, jeigu jie paskelbtu strai- 
Valia tik dvi kas priesz kokia mažesne ir 

kompanija; kaip 
szildyti. ‘Packard’ automobiliaus koin-

ta jo eroplanui nusileisti.
Vienas to eroplano inžinas 

liepsnojo kai jis pasikėlė nuo 
Memphis miesto, skrisdamas 
in Nashville, Tennessee.

Lakūnas buvo labiausiai su
žeistas. Jis dar ir dabar taip 
nervuotas, kad negali paaisz- 
kinti kas ten atsitiko, bet visi 
keleiviai vienbalsiai giria jo 
drąsumą.

da ir palaidojo iii parapijos? Tik minuta praėjo kai jis bu- 
k-Tninp^ vo pasikėlęs nuo žemes, kai jis

_________________ pranesze, kad vienas jo inžinu 
7 M n N r Q____ užgeso. Jis pasakė, kad jisoZ L 1V1 V IN o ] greitai nusileis, bet pirm negu 

SUŽEIST! jis galėjo apsisukti, tas inžinas 
užsidegė ir lakūnas turėjo labai 
greitai susirasti vieta nusileis
ti.

buvo sužeisti, bet tik septynio-' Eroplanas jau buvo užside- 
lika isz tu buvo taip labai su- ges kai jis nusileido, bet darbi- 
žeisti, kad jiems reikėjo pasi- ninkai ant žemes greitai užge- 
likti ligonbuteje. sino liepsnas. Jeigu tas eropla-

Lakunas, eroplano vairuoto- nas. Jeigu tas eroplanas butu 
jas Ed. Hatch iszvenge baisios 
nelaimes kai jis savo liepsno
janti eroplana pasuko žemyn ir 
ka tik iszvenge dratu, kurie ne- 
sza baisiai daug elektros. Jis 
nusileido ant C. B. Hale’s ūkio, 
nes tai buvo vienatine lygi vie-

ISZDAVIKE, 
KOMUNISTE

norėjo in szita klausima kisztis 
jie butu szita durna boba palei
dę ir visai jos nebutu suaresz- 
tave, nes jiems rūpėjo didesni 
ir pavojingesni Komunistai, 
bet Amerikos Tarybos nariai 
privertė FBI policija parodyti 
ir vieszai paskelbti ka jie žino

WASHINGTON, D. C. — 
Judith Coplon, kuri yra intar- 
ta ir suaresztuota kaip savo, 
kraszto iszdavike pasižiūri in
savo rankos laikrodi, kiek yra apie ta boba. FBI policija jau 
laiko pirm negu jai reikes stoti seniai ta boba seke ir dar daug 
in teismą ir pasiaiszkinti, ka ji 
dare su Komunistu, Sovietu, 
Valentinu A. Gubitchevu.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

palietes tas gijas, tuos dratus, 
tai visi butu buvo sudeginti.

JUDITH COPLON

daugiau apie ja žinojo, bet jie 
jos nesueme ir nesuaresztavo, 
nes jie lauke suimti didesnius 
ir intakingesnius Komunistus 
del kuriu szita durna boba 
dirbo.

CZEKH INSIPYKO 
KOMUNISZTISZKA 

VALDŽIA

Neužmirszkite kad daba) 
Saules” prenumeiata in Su

Frackville, Pa. —Du mainie
riai dirbo skylėje, kuria jiedu 
buvo iszsikase. Kai pairusi 
žeme, viena mainieri pagavo,] 
užgriuvo, tai jo draugas ‘bude’ 
szoko jam in pagelba. Tada vi
sos lubos ‘tapas’ ingrinvo. Ne
laime atsitiko netoli nuo Gil- 
bertono. Juozą Szwabowicziu, 
63 metu amžiaus, mainieri isz 
miesto, iszeme jau negyva.
Antras mainierys Juozas Vins-] 
kis 64 metu amžiaus, 'buvo už- ' 
grautas ir greieziausiai sutrin
tas ar uždusintas, paeziame tos1 
skyles dugne. Kai tik nelaime] 
atsitiko, tai beveik visi sake,! 
kad vienas isz tu mainieriu bu
vo Juozas Ramanauskas isz

WASHINGTON, D. C. — 
i Hugo Skala, kuris atvažiavo 
in Amerika isz Czekoslovakijos 
pasitarti su Amerikos atstovai 
apie pramone, bizni su krasztu, 
atsisakė nuo to darbo, iszsiža- 
dejo savo kraszto ir dabar pra- 
szosi kad Amerika ji priimtu ir 
kad jam nereikėtų gryžti in sa
vo tėvynė.

Jis szitaip iszdryso iszsi- 
reikszti tik tada, kada jis daži- 
nojo kad jo žmona ir sūnūs pa
bėgo isz Czekoslovakijos ir da
bar randasi Vokietijoje, kur 
Amerikiecziai valdo.

Kai tik jam tos žinios atėjo 
in New York miestą, jis viską i 
mete ir vieszai pasakė, kad jam į 
jau insipyko ta savo kraszto 
Komunistiszka valdžia.

Jis buvo ežia pasiunstas, kad 
susitartu su Amerikos biznie
riais, kad Amerika pirktu daug

vien. Valst. yra $5.00 metama Amerikos slapta FBI policija 
o $3.00 ant puses meto. ja sueziupo kai ji norėjo per-

’ duoti szitam Sovietui labai 
daug svarbiu ir slaptu žinių isz 
Amerikos Tarybos ofisu.

Per teismą ji visiszkai užsi
gynė, sakydama, kad ji visas 
tas žinias rinko, nes ji rengiesi 
paraszyti knyga apie Washing- 
tono didžiūnus.

Slapti FBI policija priparo- 
de teisme kaip ji su tuo Gubit
chevu buvo susidraugavusi, 
kaip ji jam daug visokiu žinių 
inteike ir kaip jie rengiesi va
žiuoti in Rusija. Kai ji visa tai daigtu isz Czekoslovakijos ir 
užsigynė, tai ta FBI slapta po- kad Czekai galėtu mums daug 
licija priparode kaip ji kelias visokio tavoro pasiunsti.
naktis praleido su svetimu vy- Dabar, kai tie krasztai kurie 
ru vieszbucziuose, koteliuose. yra Rusijos valdomi, ima jau

Ji dar vis ginasi ir sakosi, derintis su Amerika del Užsie- 
kad ji yra savo krasztui iszti- nio biznio, tai aiszkai matyti, 
kima, nežiūrint to kad FBI po- kad jiems tikra beda. Lenkai 
licija priparode kad ji daug taip pat jau kreipiasi in Ameri- 
slaptu žinių inteike tam Rusi- ka ir jieszko kaip tik tokio biz-i 
jos agentui Gubitchevui. nio. Pirmiau Rusija visai ne-]

FBI slapta policija visai ne- butu pavėlinus nei vienam, nei 
------------- ■-------- -------- ■----- - kitam krasztui užvesti pramo

nes santykius su Amerika; bet 
dabar matyti, kad ta ‘ ‘ Geležine 
Siena ar Uždangalas” ima pa
ežius Komunistus spausti.

Kai Rusija užkirto visus ke
lius in Berlyną, tai ji pati sau 
užsidarė duris in Vakarus ir 
bizni vesti, bet Rusija be Vaka
riniu tautu yra dingus.

Iszkasa Vaika
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
, :: Reikalams ::
535 WEST CENTRE STREET 

Telefonas Nr. 78 
MAHANOY CITY, PENNA.

Szesziu metu senumo Ray
mond Wolf bovinosi su ke
liais kitais vaikais ant tusz- 
czio loto, kai žeme rodo atsi
vėrė ir ji prarijo. Kiti jo 
draugai iszsigando ir pabėgo 
niekam nesakydami. Mažu
tis buvo beveik ligi galvos

peskose paskendęs. Jis per 
visa valanda verke ir szau- 
kiesi pagelbos, kol vienas Su
siedas Jack Dolce iszgirdo jo 
szauksmus pagelbos ir atėjo 
ir ji iszkase. Vaikas visai 
nebuvo sužeistas bet gerokai 
iszsigandes.

O?"3 Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, ' kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIUI

“Saules” Redyste.


