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Isz Amerikos AUTOMOBILIAI
IN STULPUS

TRYS SITDEGE

OKLAHOMA CITY.

MES TURIME 
ŽINOTI

Keturi Sužeisti, Vienas 
Užmusztas

Gaisras isztiko visus tvartus 
ir triobas ir tame gaisre žuvo 
trys žmones. Tame gaisre žuvo 
vienuolikos vaiku motina, Po-

Musu Vadai Intarti;
Pasiaiszkinimas

Reikalingas

WASHINGTON, D. C. — 
Owen Lattimore, Tolimu Rytu 
žinovas, iki sziol isztikimas ir 
gabus darbininkas valdžioje 
ežia Amerikoje ir užsienyje/ 
yra dabar intartas kaipo visu 
Komunistu sznipu Amerikoje 
vadas.

Senatorius McCarthy ji szi- 
taip dabar intaria, ir sako kad 
szitas žmogus dirbo sykiu su 
iszdaviku Alger Hiss, kuris 
neseniai buvo teismo nubaus
tas. /

Jeigu Senatorius McCarthy 
gali priparodyti kad jis žino 
ka jis sako, tai ežia jau labai 
svarbus klausimas visam musu 
krasztui. Tada butu aiszku kad 
dar daugiau neisztikimu žmo-j 
niu randasi Vaszingtone ir net 
paezioje Taryboje. Tada turėtu 
ir ktii vadai pasiaiszkinti kaip; 
ir kodėl jie buvo taip suvedžio
ti, kad jie tokius iszdavikus in 
tokias augsztas vietas buvo pa- i 
skyrė ir su jais darbavosi.

O jeigu visi szitie intarimai 
pasirodys neteisingi, tai ir vėl 
skaudus klausimas: Kaip ir 
kokiu budu atitaisyti ta pada
ryta skriauda. Nes dabar 
augszto ir garbingo žmogaus 
vardas yra inveltas ir sutersz ’ 
tas, jeigu jis tikrai yra nekal
tas.

Bet szitie intarimai ir nepa
sitikėjimai daugiausia žalos/ 
iszkados padaro musu reika
lams užsienyje, nes dabar kitu 
tautu vadai nežino kuriam isz 
musu atstovu pasitikėti.

Senatorius McCarthy turėtu 
pasiaiszkinti: Kodėl jis taip il
gai lauke, pirm negu jis to' 
Lattimore varda paskelbė?

Senatorius McCarthy pats 
nesilaiko savo nusistatymo ir 
pamirszta ka jis vakar ar už- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienas žmogus buvo užmusztas 
ir keturi buvo sužeisti, kai trys 
automobiliai susikūlė su stul
pais. Vienas tokis automobilius 
susimusze su stulpu in Plea
santville, N. J., kitas ant Balti
more vieszkelio netoli nuo Con- 
dordville, ir treczias ant Lin
coln vieszkelio netoli Paoli, 
Philadelphia.

Trisdeszimts trijų metu am
žiaus Arthur Nickerson pasi
mirė in Atlantic City ligonine. 
Jis su stulpu susikūlė apie an
tra valanda isz ryto. Su juo va
žiavo William Kennedy, ketu
rios deszimts septynių metu 
žmogus.

Herbert Grosebert, keturios 
deszimts septynių metu am
žiaus žmogus su savo automo
biliu taip davė in stulpą, kad 
jis nukirto visus elektros dra- 
tus. Jis su savo žmona Gertru
da ir dukrele Sigrid buvo su
žeistas.

Ponia Mildred Diffenderfer, 
penkios deszimts trijų metu 
amžiaus buvo sužeista kai jos 
vyro automobilius teipgi pa
taikė in stulpą.

Du jurininkai buvo sužeisti 
kai jųdviejų automobilius nu
lėkė nuo vieszkelio ir apsiver- 
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nia Ebba Moore, keturios de
szimts keturiu metu amžiaus ir 
jos du vaikueziai, Carol Olene, 
septynių metu amžiaus ir Guy 
Neal szesziu menesiu amžiaus. 
Kiti septyni vaikai buvo apde
ginti, bet ne taip labai. Polici- 
j antas Earl Glenn sako kad 
gaisras prasidėjo kai kas nors 
užpylė gazolino ant pecziaus 
kur dege malkos.

i Į

SUVAŽINĖJO

SAVO MOTINA

FREETOWN, MASS. —
Trisdeszimts keturiu metu am
žiaus John Singleton, vanoda
mas savo automobiliu ant 
vieszkelio netoli nuo szio mies
telio, suvažinėjo viena mote- 
riszke. Jis ja insidejo in savo 
automobiliu ir ja nuveže in li
gonine, kur jis dažinojo kad ta 
jo suvažinėta moteriszke buvo 
jo motina. Jos veidas buvo taip 
su dumblu apdengtas kad jis 
nepažino savo motinos kol jis 
ja nuveže in ligonine. Jo moti
na, Miriam Singleton, szeszios, 
deszimts asztuoniu metu am-! 
žiaus moteriszke dabar guli li
goninėje su pramuszta galva.

VELYKOS
Kristus, tiesa, prisikėlė, 

bet žmonija dar tebelaukia 
prisikėlimo. Žmogus, priėjės 
prie Kalvarijos Kalno, dar 
nedaejo prie Velykų Ryto. 
Žmogus tik pradeda supras
ti, jog kelias in Taboro Kai
na, kelias in Velykų Ryta ei
na tik per Kalvarijos Kaina.

Kanczia iszskaistina nuo
dėmingus palinkimus, ir tuo 
budu parengia žmogų tobu
lėjimui, padeda žmogui eiti 
tobulybes taku.

Kaip Taboro Kalnas, taip 
ir Velykos yra mums ženklas 
to, ka žmogus prarado ir ka 
jis tikisi atgauti/

ft'\

Kalvarija yra ženklas to, 
ka žmogus turi pakelti, pa- 
neszti, bejieszkodamas 
rastos savo tėvynės.

Bažnyczia, insteigdama 
Kryžiaus Kelius, Stacijas,

POPIEŽIUS
SVEIKINA

SZVENTKELEIVIUS

VATIKANAS. — Szventas 
Tėvas Pijus 12-tasis pasveiki
no dvideszimts tukstaneziu 
szventkeleiviu, kurie buvo at
važiavę in Vatikana per Szven- 
tuosius Metus. Jis in tuos su
sirinkusius kalbėjo net penkio
mis kalbomis: Italijoniszkai, 
Vokiszkai, Prancuziszkai, Ang- 
liszkai ir Ispaniszkai.

Jo trumpas prakalbas tan
kiai pertrauke žmones, suszuk- 
darni:. “Lai ilgai gyvuoja 
Popiežius!”

Jis pesezias ne ėjo tarp susi
rinkusiu, ir ne davė savo ran
kos pabueziuoti. Tokis rankos 
pabueziavimas užimtu baisiai 
daug laiko. Popiežiaus gydy
tojas yra jam uždraudęs vaik-

pra- szczioti. Už tai jis buvo innesz- 
tas ir isznesztas isz to žmonių
susirinkimo.

Jis visus ragino pilnai pasi-

JIESZKO
SUBMARINO

Svetimas Povandeninis
Laivas Pasirodė Prie
Amerikos Kranto

EUREKA, CALIFORNIA.— 
Amerikos Laivyno kariszkas 
laivas “Colahan” iszplauke 
ant Pacifiko juru jieszkoti vie
no svetimo kraszto povandeni
nio laivo, sub marino, kuris bu
vo pasirodęs virsz vandenio, 
apie penkios mylios nuo Cali- 
fornijos kranto.

Jau kėlėt i kartu jurininkai 
buvo Laivynui pranesze kad 
jie buvo mate nežinoma ir sve
tima submarina ant mariu, bet 
Laivyno Sztabas vis neintinke- 
jo. Vienas Laivyno lakūnas 
buvo taip pat praneszes.

Tik vienas Amerikos subma- 
rinas randasi tose jurose, ir jis 
visai in Lietus y laukia, isz San 
Diego.

GAISRAS
LIGONINĖJE

Proto Ligų Namuose 
Žuvo Devyni; Ligonis

Padege Ligonine

PHILADELPHIA, PA. — ' 
Dvideszimts devynių metu am« 
žiaus buvęs kareivis, kuris bu
vo pasiunstas in Belle Vista* 
proto ligoms ligonine, prisipa
žino kad jis ta ligonine tyczią 
uždege.

Teismas dabar ji kaltina už 
žmogžudyste. Jis yra Nicho
las A. Verna, isz Upper Darbys 
netoli nuo Philadelphijos.

Kai gaisras isztiko ta ligoni
ne, daug tu ligoniu buvo užra
kinti savo kambariuose, kiti 
buvo net prie savo loveliu pri
rakinti su geležiniais lenciū
gais. Beveik visi langai buvo 
dratais ar geležimis užkalti. 
Apart to, aplink visa tos ligo
nines darža buvo augszta ir

VAIKAS SUIMTAS
Reikalauja

Buvo Pasivogęs $1,500

MIAMI, FLORIDA. — Pen
kiolikos metu amžiaus Robert 
L. Greene, kuris buvo dingės 
isz savo namu ana sanvaite bu
vo surastas ir suimtas in Villa 
d’Este vieszbuti, in Miami, kur 
jis to vieszbuczio virszininkui 
buvo prisipažinęs kad jis nega
li už savo kambarį užsimokėti.' 
Virszininkas paszauke polici- 
jautus, kurie dažinojo kad tas 

’ jaunikaitis yra tas pats kuris 
nuo savo moeziutes Philadel- 
phijoje buvo pasivogęs penkio
lika szimtu doleriu.

Vaikas buvo jau visus pini
gus praszvilpes. Jis pasiaiszki- 
no kad penkis szimtus doleriu 
jis praleido ant visokiu “rai
dų” valgiu, ir pasilinksmini
mu, o kad vienas to vieszbuczio 

I darbininkas iszviliojo apie asz- 
tuonis szimtus doleriu nuo jo.

Policijantai ji dabar laiko ir 
laukia kol jo tėvai atvažiuos ji 
pasiimti.

nurodė mums kelia, kuriuo- 
mi turi eiti visa žmonijos is
torija.

Žmonijos kelias yra kelias 
in Kalvarija. Kas nori di
džiu dalyku, tas turi didžiai 
ir iszkenteti. Musu dainius, 
poetą, Maironis mums ta la
bai gražiai ir aiszkiai yra pa
sakęs: “Kas daugel mylėjo, 
tas daugel kentėjo.”

Žmogus dar tebekeliauja 
Juo savo kryžiaus keliu, kuri 
sziandien galėtume pavadin
ti baime, nelaime, vargu ir 
vaina. Žmogus ir sziandien 
tikisi susilauksiąs tu Velykų 
prieisiąs prie to laimes, Ta
boro Kalno.

naudoti visomis Szventuju Me
tu malonėmis.

DUODA
DARBININKAMS

AUTOMOBILIUS

Lakunas, Al Chisholm pra
nesze kad jis ta svetima subma
rina buvo užtikęs ant juru. Jis 
sako kad tas povandeninis lai
vas iszrode kaip Vokiecziu tie 
submarinai per kara. Tuos 
Vokiecziu submarinus Sovietai

i
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stipri geležine tvora.
Kai policij antai ir ugniage

siai pribuvo, jie turėjo ta tvo
ra nugriauti, langus atlupti ir 
duris iszlaužti, pirm negu jie 
galėjo tuos ligonis iszneszti.

Ta ligonine buvo intaisyta 
del septynios deszimts ligoniu. 
Bet jeje buvo net suvirsz de-

Ponia Jieva V. Hooverie- 
ne, naszle Pittsburghe, Pa., 
per teismą reikalauja labai

- didelio turto: septyniolikos 
milijonu doleriu. Tas turtas j 
buvo Henriettos Garrett. Ji 
sako kad ji buvo Ponu Gar- 
rettu nepageidaujama duk
rele. Ji sako kad ji turi laisz- 
ka nuo savo motinos, ir kad 
ji gali teisme tikrai priparo
dyti kad dabar visas tas tur

tas jai priguli. I

Mes sakome kad jis tiki, 
bet neturi vilties. Už tai jis 
taip smutnas ir nusiminęs, 
už tai jis toks liūdnas, už tai 
rytojus jam toks baisus. Bet 
Kristaus prisikėlimas duoda 
tam žmogui vilti, jog ir jis,) 
jeigu ne sziandien, tai rytoj; 
beT visgi prisikels.

Su ta rytojaus viltimi, mes 
drystame visus savo skaity
tojus sveikinti. Su tuo, in 
ateiti pasitkiejimu, sveiki
name jus ne del sziu Velykų, 
bet del tu Velykų, kada 
skaistesne auszra žadės 
mums gražesnia diena, kada 
nakties ir žiauros žiemos 
glūdumoje rasime gražesnio 
pavasario, laimingesnio gy
venimo grūdeli.

—Redakcija “Saules.”

SPRINGFIELD, MASS. — 
Ana sanvaite dvideszimts du 
darbininkai isz Ideal Power 
Lawn Mower kompanijos inli- 
po in autobusą, nuvažiavo in 
Springfield, Ohio, kur kiekvie
nas gavo raktukus naujam au
tomobiliui. Kiekvienas darbi
ninkas insisedo in savo nauja 
automobiliu ir kaip ponas sau 
parvažiavo namo.

Kompanijos Prezidentas Dal-' 
las E. Winslow sako kad kiek
vienas darbininkas, kuris ar 
kuri yra iszdirbes viena meta 
jo fabrikuos?, dabar gali gauti 
visai už dyka nauja automobi
liu, ir ta automobiliu gali var
tuoti kaip tik jis nori. Jeigu jis 
nori važiuoti in Florida ant sa
ve vakacijos, tai jis gali su tuo 
automobiliu važiuoti.

Darbininkai ir darbininkes 
kurie niekados neturėjo auto- 
mobiliaus ir nemokėjo nei kaip 
vairuoti, draivinti, dabar mo
kinasi kaip vairuoti kad galėtu 
savo locna nauja automobiliu 
turėti.

Kompanija jau yra taip už 
dyka savo darbininkams iszda- 
linus du szimtu ir trisdeszimts 
penkis naujus automobilius, 
Fordus ir Oldsmobiles.

Prezidentas Dalias E. Wins
low, laikrasztininkams pasi
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Kaipo Kaucija Del 
Neužmoketu Skolų

vynios deszimts, ligoniu, kai 
tas gaisras isztiko.

Valstijos instatymai uždrau
džia prirakinti ligonu prie lo
vos. Valdžia teipgi nustato ir 
reikalauja daug visokiu apsau
gos intaisymu, kuriu toje ligo
ninėje nebuvo.

Pennsylvanijos Labdarybės 
Sekretorius, William C. Brown 
sako kad tos ligonines savinin
kas Roland L. Randas, isz 
Three Turns yra kaltas už tai 
kad jis savo ligonine taip buvo 
apleidęs ir nebuvo intaises jo
kiu apsaugos priemonių ir ne
silaikė valstijos instatymu. Jo 
pavelinimas vesti ligonine bus 
atszauktas.

Sandra Wessel, buvo teis
mo sugražinta savo tėvams, 
Ponams Frank Wessel. Ji 
buvo per visa meta laikoma 
kaipo kaucija už tai kad jos 
tėvai buvo savo kaimynams 
Ponams Joseph Kotecki sko
lingi devynios deszimts dole
riu už burda ir už liekarstas 
tai mažutei.

Teismas pasakė kad neva
lia žmogaus laikyti kaipo 
kaucija del neužmoketu sko
lų.

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

Tokiu ligoniniu prižiūrėto
jai jau kelis sykius buvo insa- 
ke ir perspėja kad ežia daug 
kas reikia pataisyti. Buvo in- 
sakyti panaikinti lenciūgus ant 
lovų. Bet ligonines virszinin- 
kai ir savininkas nieko pana- 

| szaus nebuvo padare.
i Szita nelaime nepirmutine ir 
nebus paskutine, jeigu valdžia 

i nepasielgs grieszcziau .ir .ge
riau neprižiures tokias ligoni
nes, kuries yra vedamos pa
prastu žmonių del pelno.

Jau laikhs kad miestas, vals
tija ir valdžia visas tokias li
gonines ir instaigas gerai ap-
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SAULE” MAHANOY CITY, PA

Kas Girdėt
Visiems musu Skaitytojams, 

linkime Linksmu Szvencziu 
Velykų! Lai Dievas visus už
laiko sveikatoje ir sergsti nuo 
visu nelaimiu, kad sulauktu- 
mem sveiki kitu Velykų.

To viso vėlina iszszirdies, 
—Redakcija ‘ ‘Saules.’ ’

Katalikai, Luteronai, Kalvi
nistai ir Protestonai iszkilmin- 
giasiai apvaikszczioja ir szven- 
czia Velykų Szvente.

Velyku szvente turi daug ry- 
S/.iu ir daug ka bendra su stab- 
meldiszkomis saules ii’ gamtos 
szventemis.

Telykos yra pavasario pra
džios szvente.

Krikszczionims, ypatingai 
Katalikams ir Pravoslavams 

lykos yra brangiausios, nes 
tai yra Kristaus Prisikėlimo 
szvente.

Tie kurie sako kad Kristus 
niekados negyveno, ar kad Jis 
neprisikele isz numirusiu nega
li Velykas szvesti.

tas Kūdikėlis Jėzus davė mums 
pirmutine dovana. Per Velykas 
mes jau savimi rupinamies, ir 
save pasipuosziame, už tai kad 
mes norime vėl ta Kristų pa
sekti ir nors kaip save atsinau
jinti.

Per Velykas matome kaip 
gražiai merginos ir moterys 
pasipuoszia su naujomis sukne
lėmis, dresemis ir tomis kvai- 
liomis skrybėlaitėmis.

Velykos iszkilmingiausios 
Italijoje, o ypatingai Romoje.

. Sziais metais, per Szventno- 
sius Metus ta Velykų szvente 
bus dar iszkilmingiau szven- 
cziama Romoje. Czia visi Kar
dinolai, Vyskupai ir visi kiti 
Bažnyczios vyriausybes vadai 
sudaro iszkilminga procesija 
ir eina in visas tas garsias baž- 
nyczias, Verbų Nedelioje ir Ve
lykų ryta.

Itali jonai dar palaiko ta gra
žu paproti szventinti Velykų 
v Jgius. ’

Lenkai taip pat ta valgiu 
szventinimo paproti palaiko. 
Bet musu Lietuviu tarpe jis 
jau ima nykti.

rspanijoje Velykos y r a 
džiaugsmo szvente. Velykų isz- 
kilmese dalyvaudavo ir kara
lius. Jis mazgodavo kojas 
dviems seneliams pavarge- 
iiams.

Graikijoje dar yra užsiliku
si qs senovės Greku pagoniu ap- 
( i gos, kurios būdavo skirtos 
-zviesos ir pavasario szven- 
reins. Už tai Grekai ir vadina 
Velykas “Lampre” kuris 
reiszkia “spindulys.”

Pas Lietuvius yra ar buvo 
paprotys pastatydinti sargus 

k orie Kristaus karsto. Szitie 
sargai, pakaitomis, eidavo sar- 

. .. ba per visa nakti. Czia, Ame
rikoje tie sargai beveik visur 
; ra dabar panaikinti, nors dar 
vis Lietuviu bažnyczios būva 
atdaros per visa nakti.

Per Kalėdas mes kitiems 
duodama dovanas už t--------

SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAŽNYCZIA
Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd., LL. D.

Iszverte Petras Aiksznoras - Kun. J. A. K., Premijuotas Vertimas

(Tasa)

Negalima prieiti prie taikos j No. 133 Dvi istorijos 
apiplesziant ir bežuda'nt žmo-j Neužmokamas žiedas, ir 
nes, kai]) Komunistai buvo da-j Drūta Alsui. 62 puslapiu, 
re Ispanijoje. Ar neteisingu- No, 134 Dvi istorijos 
mas gali būti kelias in dangų ? į Baisi žudinsta,

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

apie
Lie-

apie 
apie 
15c 

apie
apie Urlika 

į Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.
No. J38, Keturios' istorijos: 

! Irlanda, Robertas Velnias, Me- 
Skripko- 
ponu, 78

172 Dvi istorijos 
Mariu, Sr'uolis isz 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos

Duktė 
tuvos.ties? Meile isz neapykantojkad tik vienas nuoszimtis, vie- 

; nas isz szimto Ruskiu priguli 
prie Komunistu partijos. Tai 
tau kur laisve!

Rusijoje negalima, straikuo- 
Tegu musu Amerikiecziai 

į darbininkai ir unija nariai, ge
rai supranta szita Rusijos nusi
statymą. Czia, Amerikoje ran
dasi daug Komunistu musu 
unijose, ir jie sukelia straikas, 
už kurias Rusijoje jie butu nu
galabinti. Tegu musu raudon- 

Komunizmas panaiki-' s^ni *a* pasimokina isz szito 
Jis nepainaikina!Knsi-ios '"’sistalymo. Rusijoje 

sutveria savo-i žmo8,,s 8ali buti d!u'bc 1,n’ 
skriaustas ir isznaudotas, bet 

s, ...atima nuo pis ,le8ali nei vaptoleti.
Darbininkas negali pakelti 

savo balso, negali pasiprieszin- 
kurie 1' savo darbdaviui diktatoriui; 
aklus jis turi marszuoti parodose ir 

Re- 
aplin- Darbininku Drangas

! as!” Jis jokiu teisiu neturi nei 
ja darbe, nei bažnyczioje, nei san- 

I) a r b i i n i n k a i Rusi j o j e

LYGYBE

Kadangi mes paaiszkinome 
K omu n i zm o n its i st a t yma, j o į 
paties žoždiais, dabar pažiurę-; 
kime in Komunizmo klaidas:! 
Iszskiriant visiszka suirimą.,

(BUS DAUGIAU)

Negalima pamirszti ir mar-
gucziu, kuriu ne tik vaikai bet į kuris invyktn jeigu Komuniz- 
ir suaugusieji laukia.

Velykų ir Joniniu szventes 
rodos turi daug ka bendra, ro
dos, isz tos'paczios bendros ru- 
szies iszsivycziusios, nes Vo
kietijoje žmones per Velykas 
sukuria didelius laužus ir szo- 
ka' per juos.

Kiti tiki kad dvylikta valan
da nakczia vanduo pavirsta in 
vyną, kaip ir Kucziu vakara.

Verbų Nedėlios ryta motina 
ankseziau atsikėlusi plaka su 
kadugiu szakele ar su verba ir 
sako: “'Ne asz plaku, verba 
plaka,” “Verba plake, links
mai sake - Nedelioj Velykos!”

Reikia visus su verba ap- 
muszti kad jie butu sveiki.

Kas ka myli, tai laibiau ver
buoja, rėkt nedera kad ir sopa.

Kas nebus bažnyczioje gauti 
verbos, tam velnias inbraukia 
savo uodega.

Žmones laiko verba per isz- 
tisus metus, ja užkisza už žer- 
kolo, veidrolo ar paveikslo ir 
tiki kad perkūnas netrenks in 
tuos namus kur randasi verbos 
szakele. Taip darydavo pago
nys su savo szventa ugnimi: 
Parsineszdavo szventos ugnies 
namo ir su ja užkurdavo savo 
peczius ir krosnis ir ta ugnele 
palaikydavo iki kitu metu.

Raseiniuose buvo paprotys 
apneszti ta szventa ugnele apie 
visus brobesius, kad iki kitu 
metu jie nesudegtu. Tos ugne
les niekam niekados neskolina, 
nes tada ji pasidaro jau ne- 
szventa, ir neturi jokios jiegos. 
Su ta szventa ugnele verda ir 
Velykų marguczius.

mas užvieszpatautu, randasi 
dar dvi kitos klaidos tarpe dau
gybes kitu. Viena klaida: Ly
gybe arba beklasiu, be klases 
tvarka. I 
na laisve, 
nelygybe, bet 
tiszka nelygybe. 

‘ ‘ Komunizmą: 
žmogaus laisve, nuskriaudžia 
visa žmonija ir paszalina visus 
doroviųius sulaikymus, 
suvaldo visus žmogaus 
prasiszokimus. (Divini 
demptoris” Popiežiaus a 
krasztis).

Tik pažiūrėkime in nauja j 
Sovietu Konstitucija: 124-tas; žineje 
posmas tos Sovietu Konstitu-j Yra visi lygus, kaip vergai yra 
cijos uždraudžia visokia pro-pyS118? arba kaip kaliniai kale

no jime yra lygus. Geriau būti be- 
tureziu, geriau badauti ir lais- i .! vam būti, negu su pilnu pilvu 
vegauti. Kas isz to kad pilvas 
pilnas, bet laisve ir sanžine yra 
suvaržinta? Kiaule knisasi 
purvyne ir yra patenkinta kai 

: pilvas pilnas. Žmogui reikia 
ko daugiau.

Kęmunistai teisingai sako 
kai jie mums inrodyna kad Ko
munizmas panaikina visas tur
to nelygybes. Bet tokis panai
kinimas atima isz vienu ir ati
duoda kitiems. Pas mus mili
jonieriai ir bagoeziai laiko ir 

! valdo pinigus, Rusijoje, valdi- 
I ninkai ir Stalino padupeznin- 
j kai tuos paežius pinigus ir tur
tus valdo. Tai koks czia skir
tumas tarp Kapitalizmo ir Ko
munizmo? Komunistai iszžu- 
de visus bankierius ir in ju 
vieta, stojo Raudoni vadai.

kosere szukauti: “Valio
St a Ii n -

Mes kiauszinius kvarbuoja- 
me, marginame, už tai, kad 
Kristaus kūnas buvo taip su- 
musztas, kad jis buvo juodas 
ir pamellynaves.

Margutis, kiauszinis gyvas
ties ir vaiszingumo ženklas.

Lietuviai tikedamo kad tas, 
kuris pirmutinis grysz namo 
isz Bažnyczios Velykų ryta, 
tam pirmiausia pasiseks tais 
metais apdirbti laukus.

Kiausziniu lukszfa yra nau
dojami burtams.

Velykų diena jokis protin
gas žmogus neeis in sveczius, 
bet namie pasiliks.

Jeigu norite nuo blusu ir ki
tu blogybių apsisaugoti, tai 
Velykų ryta atsikeikite priesz 
visus kitus, ir nuogai iszsiren- 
ge iszszlokite asla ir 
sziukszles iszpilkite in 
ma sanszlavyna.

visas 
sveti-

tai kad Pirkie U. S. Bonus

apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.
. No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Knczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
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 
LietnviszJku vaiku. 25c.

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

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

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

No. 196
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 G r omą ta arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

įdėjus, Kaip Kuzma 
I rius likos turtingu 
puslapiu. 25,c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,

istorijos!
Lietuvos 

skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
i apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
! senam dvare, Geležinis vyras, 

nakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.
No. 142 Trys istorijos apie 

Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 

j czna. 40 puslapiu. 15c.
No. 144 Penkios istorijos

I apie Ranka apveizdos, Nedae- 
I 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.

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61 

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

No. 150 Keturios istorijos 
' apie Duktė akmenoriaus, Kla. 

- ----------------------------------- - ra, yugpresįasiS) Anį l<ic]< už- 
KATALOGAS laiko moteres paslaptį. 61 pus.

KNYGŲ No. 151 Penkios istorijos a-

Gražuole Rengiasi 
Lenktynėms

am-
Wal-

Asztuoniolikos metu 
žiaus gražuole, Bonnie 
ker, ruosziasi in lenktynes 
su savo pacziužomis. Ji gra
žiai sau sėdi prie maudymosi 
prūdo in Phoenix, Arizona. 
Ji buvo iszrinkta kaipo ka
raliene sniego lenktynių in 
Flagstaff. Czia susirinka 
daug geriausiu ir drąsiausiu 
cziuožiku ir stoja in lenkty
nes, kuriuos yra pavadintos 
“Thunderbird Ski Meet.’’

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

Stacijos arba Kal-
Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas

apie
Nuo-

apie
Majoro

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

Kitokios Knygos

paganda. O tikėjimas ir 
mokinimas yra laikomas pro
paganda. Nevalia vaikus mo
kinti tikėjimo, nors pavėlinta 
garbinti kaip ir ka žmogus no
ri. Kaip vaikas gali garbinti 
Dieva, Kurio jis nepažinsta, 
nes nevalia ji su Tuo Dievu su
pažindinti.

Nėra spaudos laisves ar kal
bos laisves, ar bendro susirin
kimo laisves po Komunistu 
valdžia. Spauda priklauso 
valdžiai. Mes nesaky tume kad 
czia, pas mus randasi spaudos 
laisve, jeigu visi laikraszcziai 
butu priversti laikytis vienos 
kurios partijos. ‘ ‘ Saule ’ ’ skai
tosi laisva, už tai,- kad ji nei 
prie vienos partijos nepriguli. 
Taip nebutu gaĮima iszsilaiky- 
ti Rusijoje. Ar mes sakytume 
kad musu laikraszcziai yra 
laisvi jeigu tie redaktoriai, ku
rie nesutinka su Prezidentu Komunizmas panaikino bago- 
Trumanu, butu ant rytojaus: ežius ir paskyrė valdininkus, 
suszaudyti? Kaip tik taip da-į Komunizmas sako, kad visos 
romą Rusijoje. Ar butu czia1 prekybos ir biznio pelnas pri-! 
laisve jeigu butu pavėlinta tu- guli žmonėms, darbininkams.!
reti tik viena Politikos Parti- Bet tu darbininku vadai visa ta ir pasaka apie čigonus. 45 pu- 
ja? Rusijoje randasi tik vie- pelną pasisavina. Vagiai, ku
na tokia partija. Ar czia butu rie apvagia banka, bendrai turi 
laisve jeigu Prezidentas Tru- 
manas galėtu in tris menesius 
suszaudyti, isznaikinti ketu
rios deszimts asztuonis musu 
valstijų Gubernatorius? Jau Kapitalizmo, i 
kelis sykius taip Stalinas yra jiems uždraus apvogti ir dar- 
padares savo laisves rojuje.

Mums labai keistai iszrodo, 
kad tie Komunistai, pas mus! 
atvažiavo, gali pultis ant musu gimti negali pakeisti. 
Prezidento, ant musu Tarybos 
ir ant musu valdžios, ir tuos 
paežiu sykiu palaikyti aulgsz- 
tas vietas musu valdžioje. Jie myno budo, 
už toki savo pąsielgima butu teisingumas, godumas ir isz-1 
ant vietos suszaudyti Rusijoje, tvirkimas nesiranda daiktuose!

Rusijoje tik viena Politikos ar dalykuose, bet žmogaus szir- 
Partija yra pavėlinta. Taip 
pasakė ir pripažino Rusijos 
Prezidentas Kaliniu, Lapkri- 
czio 23, 1937: “Komunistu par-

slapiu. 15c.
No. 128 Dvi istorijos apie 

Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos:

ta grobi. Bet ginezai praside
da kai jie ta grobi ima dalintis.
Tai ir su Komunizmu. Komu-!
nistai pradeda su apvogimu I Ketvirtas prisakymas Dievo, 

ir paskui kas! Keliautojei in Szventa žeme, 
! Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

! žnas daigtas turi savo vieta,,Ka 
pasakė katras pac^iuotas. 76 

! puslapiu. 20c.

bi ninka ?
Komunizmas gali žmogų api- 

plieszti, bet jo būda ir jo pri-
Komu-' 

nizmas negali pakeisti žmo-j 
gaus prigimties, kaip nauja! 
skrybėlė nepermaino musu kai-. 

Saumylybe, ne-į 
godumas

dyje. O Komunizmas nepripa- 
žinsta tos szirdies kurioje ran
dasi sanžine ir tikėjimas.

Jeigu nuosavybių panaikini-'
tijos kandidatai pareina, vien į mas ir viso turto valdžios pasi
tik isz Komunistu partijos!” 
Tai yra inraszyta in Komunis
tu Konstitucija. Tai kur czia 
laisve rinkimuose? Žmones 
negali pasirinkti kandidatus. 
Rusijoje rinkimai yra vedami 
ir skaitomi ne balsai, bet kara
binais. Stalinas stojo in rinki
mus, ir žmones galėjo pasirink
ti : balsuoti už Stalina ar in Si
birą važiuoti. O atsiminkime,

savinimas ir visko iszlygini- 
mas praszalintu neteisingumus 
.tai kodėl mes ir sziandien isz 
Rusijos iszgirstame apie Rau- 
duonuju vadu pasipinigavimą, 
žmonių nuskriaudima, apie! 
ukiu užėmimą, ir apie vagys-! 
tęs. Kaipgi gali kas nuo ko 
vogti, jeigu visi lygus ir vi
siems visas turtas lygiai prigu
li?

Visi pirmieji Katalogai dabar ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 

! puslapiu. 15c.
į No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras,

■ galis. 62 puslapiu. 15c.
No. 153 Trys* istorijos 

Gailuti, Du broliai,
duktė. 62 puslapiu. 15c.

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

' No. 
: apie
l 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 kulius, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c,

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

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

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

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

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

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

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.
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Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti ti"K 
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. 
OU Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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.

/



‘‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Velnio Iszpažintis
draugu laike .jo iszvijimo Ek- 
zorcistai, kuris jo užklausė, ar 
negaila jam garbes padėjimo,' 
isz kurio iszpuole:

— Visubaisiausi kankini
mai, kokius lik gali iszmislyti

^♦♦T»*I**k**I**I**I**I**«**Z**I**I**3* 1 širdęs loki atsakvma Andriu

TRYS ŽENKLAI 
KRYŽIAUS

|ko.

Nusiszypsojas vyskupas, la- 
!re in vaikinėti:
j — O del ko ne padarysi?— 

•*{Ir iszgirdo atsakymu kurio ty-
?£OLIONI JOS a pygardo.se

laike Velykines iszpažinties
kunigas pamate, sėdėdamas 
kiaušy kloję (spaviednyczioje), 
cikta vyra su apdegusiu veidu

— Tavo vardas?
— Daleiskime, kad asz jo 

neturiu.
— Tėvynė ?
— Tamsiai nežinoma. Sau

le jos neapszvieczia.
Guodotinas klebonas mislv-

sziaures Laponietis arba Eski- 
mosas. Nelaimingas tas krasz- 
tas, kaip žinome, pamerktas 
tamsybele randasi. Klebonas 
nusidžiaugė savo duszioje, jog 
Dievas ji suszelps i
duszia, Kristaus krauju atpirk-

yandintuve, butu man per nie-

dengtas kardais in visas puses 
kertomars, tegul 'butu pastaty
tas; tegul mane tašo tuomi 
stulpu, apdengta, žmogaus ku
rni isz augszto žemyn, net iki 
sudnai dienai; priimu tas tor- 
tiiras, kad ingyti'dangu, kuri 
pamezian.

—- Priimu ir asz ta pakilta, 
ir daugiau ir baisiau kentėsiu,

iszvelbetil J01®11 reikia, kad tik dangų at-

paniekinimu 
prisiartinau ežiu 
su nelaimingu

prisižiūri nėjo

Vienok ypatinga juka ap
temdino jo protą, nesą neužėjo 
jam ant mislies pakaušti nepa- 
žinstamo, ar. yra. apkriksztytu 
ir ar yra krikszczioniu. O gal ta 
dalyku paskaitė už nereikalin
ga užklausti tokio žmogaus, 

ir ku-1

gauti.
Kunigas > susigraudinęs pa- 

mislyjo sau: “ant tokios gai-
lesties reikia atsakyti su mie
la szirdyste. ”

— Sunau mano tarė, Die
vas yra gerybe. Nebužduodu 
tau dideles pakiltos, kuria esi 
pasirengęs iszpildyti: tavo ge
ra valia, jeigu yra tikra, užga-

bei isz tolymos szalies pribuvo 
ba nieko paveidaus neturi su 
oarapijonais, prie kuriu skait- 
liaus prisiglaudė. Nepažinsia- 
mas nepriklaupe, daugiau va
landos stovėjo iszsitempes, 
laukdamas kaip veik jam prisi
eis artintiesi prie klausyklos. 
Tamsiu, deganezin pažvilgiu 
visu akis nustumdavo; su pasi- 
didžiuojaneziu 
žiurėjo ant 
prie langelio, 
nusistebėjimu
tiems, kurie gavo iszriszima. I 
Kunigas tai užtemyjo, bet ne
norėjo atkreipti savo atydns! 
nuo pareigu savo augszto pa-: klll.is nefnrį -jokio vardo h. 
szaukimo. y rjs nemoka Confiteor. Pradėjo jua pmlm’ys. Turėsi pakula la-

Omnibus expeditis (visiems; j() k]ansjneįj a])jė septynis I b*1’1 lengva : per tris metus kas- 
iszsiliuosavus,) kad jau nebu-Į griekus aidžiuo^ins, pirm neii^011 pulsi tris sykius ant vei-

' prisiartino prie užklausymu, I ^°’ atsigryžes in rytus ir saky- 
' lypstancziu penkių prisakymu! S1: “Dieve mano! Sutvertojan

vo nieko, nepažinstamas rus-i 
ežiai atsistojo priesz kleboną, į 
kuris rodėsi jo belankos.

— Tamsta nori iszsipavie- 
doti ?

— Teip, tarė užkimusiu bal-;
su nepažinstamas.

— Meldžiu priklaupti.
Nepažinstamas nusikratė ir' 

atsake:
—• To niekados 

padaryti!
O kaip sake tuos žodžius 

szvilpimas isz jo burnos iszsi-1 tavo 
verže, primindamas žalczio;janL nedaug ka. laiko turėtum J a 
sznypsztima. Įtiek biaurybin pridaryti.

Klebonas, mislydamas, jog: 
nesveikata arba kas kitas ne-j tanti metu, bet daug daugiau;Į" 
pavelija nelaimingam jam alsi-! atsake nepažinstamas, o da ne- 
klaupti, linkėjo jam, kad nors! iszpasakojau nei puse to, kas 
truputi prie langelio prisilenk-: mano sanžine slogina.
tu ir Confiteor atkalbėtu. i — Kas tu esi? Užklausė

— Negaliu! Jis atsake, ne-'nusigandęs kunigas, 
moku to.

— Kuomi tu esi?
— Tuomi, kuomi pasirodau

tarnas iszpažino teip sunkias: gailiuosi jog tave užrūstinau; 
nuodėmės, tiek .žmogžiidyseziu,' <l°vanok man, Dieve mano, per 
tiek razbaju, vagyseziu, kreivu užpelnąs Mukos ir smerties Je- 
prisiekimu, blevizgu, paleistu-] zaus- Diei'o Motina, užtaryk už 
vyseziu, galop tiek biauriu 
prasižengimu, jog kunigas, nu- 

su-I sigandes sanžines iszžiura, 
negalėjau' szuko:

mane!
Velnias sudrėbėjo!
— Na ir kaip? Užklausė 

klebonas.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ

$1.50 
50c. 
lai., 
35c. 
15c, 
75c,

— Bot gi, sunau mano, nors 
gyventum tūkstanti metu, isz 

sanprotau- ! damas,( nusižeminimas yra. ko-i 
, kurios asz priimti negaliu.!

[Einu pas kita, spaviedninka.
— Taigi ir gyv'enau ne tuks-i Ir nuėjo. GALAS.

DARBAS 
NUŽEMINA

Vincukas buvo turtingo dak-
— Deja, esiu nupuolęs1 taro sunūs. Tėvai ji leido in 

aniuolas, vienas isz tu, kurie su i mokslus ir gražiai rede. Vincu- 
ir isz augsztoLiucipierium nupuolė. kas didžiavos

Kunigas truktelejes nžklau- žiurėjo in savo kaimyną drau 
se: “Ir ko pasitikejei po spa- 
viedei?”

ga, kalvio sunu, kuris suodinas. 
. surukęs dirbo buk tai prasta 

daug ' tkirba. Seniau Vincukas da su 
jTemyjau jog tie, kurie eidavo U110 dangavo,, 'bet dabar jau 
i prie klausyklos, linko po sun-į11011011 su Ė10 1101 susitikt. Mat, 
i kurnu invairiu grieku. Macziau ’Sie<la- Jis ponaitis o szis juodas

praszcziokas.
Ta nedora Vincuko pasielgi

mu. pamate jo tėvo draugas, 
kuris pasiszaukes Vincuką 
sziap jam kalbėjo:

— Pamacziau, kad tu di

griekus begediszkiausius, bet 
i po iszriszimo, neveizint ant ju 
Į sunkumo, tie griekai nyko: isz- 
i risztos duszios vėl buvo Dievo 
; myliotoje ir visi tie žmones pa- 
i sijoto gali žengti in amžina lai
me, pirm to kiek trumpai pa- džiuojos savo turtu ir kilme, o 

; kentėjus Czyszcziuje. Viltis, niekini savo gera dranga Juo- 
! jog ir asz tai galiu ingyti, pa- zuka, su kuriuo isz mažens taip 
i trauke mane prie iszpažinties■ dailiai sutikote.
į ir norėjau padaryti tai, ka tie į — Tai kas, atsake Vincu- 
žmones padare, sulaukti to, ko‘kas, kad jis pajuodęs, kaip Žy

Maldų knygų, misziu maldos su pa
veikslais. Tilžės............................ 75c.

Didysis ramybes Szaltinis, stam
bus drukas, gera knyga del senesniu 
ir kurie mažai mato.....................$4.00

Gyvenimai szventuju su daugeliu 
paveikslu, apdaryta......................$4.00

Stebuklingos Lourdes knyga su pa
veikslais stebuklingu vietų . . . $4.00

Naujas sapnu knyga. . . .
Savižrolas su paveikslais.
Laime ir planetos nuspėjimas

Raginis rinkinis trumpu gražu p.
Kabalas inspejimas laimes Bu.
Dainorius apie 120 viso, dainų
Lengvas būdas iszmokt angliszkos

kalbos be kito pagalbos.............. 35c.
Girtuokliu gadzinkos, dainos. . . 20c.

Istorija Seno ir naujo testa.. .25c.
Biblija, pilnas szventas rasztas apie 

1100 puslapiu............................ $2.50
Lietuviszka Virėja ir Kepeja $1.25
Mes turime apie 70 skirtingu kny

gų, tai kas noretute gauti, tai atsius- ; 
kite deszimtuka o gausite katalioga.

Vaistiszkos žolių, arbatos, nuo vi- ! 
šokiausiu ligų, irr pakelius su nurody
mais kaip vartoti. j

Nuo nervu sugedimo, iszgasczio, į 
bemieges, galvos ir sprando skaude- Į 
jimo, galvoje ir ausyse cypimo. $1.00

Nuo dusulio ir mainu asthmos 75c.
Nuo inkstu streinu skaudėjimo.75c. j

Nuo visok. reumatiszku sausgėlų 75c. j
Nuo cukrines ligos (diabetes). $1. ;
Vyriszkumo nustojimas, a

ji........................................   ~
Plauku tonikas, sulaiko slinkimus, 

valo plaiszkanus, sulaiko pražyli 75c.
Gera stambi trajanka del arie. 75c.
Ramunėlės tikros kaip Lietu. 35c.
Liepos žiedai, gerai kvepia. . . 25c.
Puplaiszkiai-negardus bet gera lie- 

karstva, nuo perszalimo, kosulio. 35e. 
Saruoczis szaknys nuo gumbo, 35c. 
Trukžoles, ka pokrutine skauda 25c 
Valerijono szaknys, ka miegot 

negali............................................ 25c. ,
Drygnes nuo dusulio, bemieges 25c i
Atsiuskit 10c., o gausite žolių ka- ko, atsake szetonas. O ant pa- 

talioga, kuriame randasi visokius Į tvirtinimo to, jog tame dalyke 
apie 300 skirtingu žolių. Sziunczia- i . . , ,
me ir uždėtu mokeseziu, jeigu kas pa- . mokas del manes nebus sunkus 
reikalauja. i privesiu paveizda,

o j ŽUJCAITIS’ ; tame dalyke vienas
336 Dean Rd., Spencerport, N. Y,

Il ie žmones sulaukė.
Kunigas užsimislyjes valan

dėlė tylėjo. Dievas dovanoja 
' sizirdžiai sugraudintai ir nusi
žeminimui, tarė savyje; duoda- 

; mas mums suriszima. ir iszri- 
szima, Dievas nieko neiszsky- 
re. Latras ant kryžiaus vienu 

atgaui . žodžiu sugraudintos szirdies 
.. $1.25 i apturėjo atleidima.

kreipdamas prie velnio: žings
nis, kuri darai, gali tau Dievo 
mylista suteikti. Jei nori isz
pildyti ta pakula, kuria asz tau 
paskirsiu, visi griekai gali būti 
tau atleisti.

— Esu pasirengęs ant vis-

TARADAIKA

la! ryto atvažiuos 
Pasirodiukite gerai,! 
kite man sarmatos.1

Kas tam snargliui pasi- 
ziandien, jog negali no 
‘gnoti! Suniurnėjo in 
‘dintis .Tunaitis, tėvas

praszimlami i Andriuko.
dvasios szventos apszviotimo, Idant žinotu visi tie “iszma- 
del savias ir jus, teip kam pri- mdei,’’ kaip iszmintingai mis- 
sakiau! lino Andriukas tame laike!

Suvirsznm penkesdoszimts j>(.f turėjo tuojaus dasižiiiot 
rankelių pakilo in virszu ant. atsak’yimi*. Ne galiu, ba ne da- 
tojo užklausimo ir vienbalsei šiokiu teip augsztai! Naujas

na 4‘Tėvo mirs n,

nigo katecheto! ; jo valdyt rankos, jog

_____ m*_____

Ir asz vėlinu Linksma 
Aleliuja visiems!

Per szita Szvente, 

Prisikėlimo Vieszpaties
Kristaus isz numirusiu, 

Lai ir musu szirdys 

prisikelia,
Del savo artymu,

Taipgi užžydi didesne meile
tarp mus, 

Ir sutikimas tarp Lietuviu.

O asz namie sėdėsiu, 

Sau pasilsi duosiu, 

Žinoma, truputi ramybes 
iszgersiu,

Po tam pas savo kurna 

Baltruviene nueisiu,
Meilei pasikalbėsiu,

Ir tokiu budu Szvente
praleisiu.

mu, kada klauso vaiku 
tini karta katekizmo.
juju sunkus okzaminas

to nežinojo!
La ūke' Szt a i Audri ūkas insidrasinias,

sziolia

nuogeriause iszmokint vaike
lius.

Aut galo atėjo laukiama die
na su nekantrumu. Pasitiko

Dabar suprato visi ir pripa
žino ynikineliui teisybe.

Susigraudinias dabar vys
kupas, pakele Andriuką in

; augszta ir tarė meilingai.
kalbai in susirinkusius para-; Turi teisybe mažink pa- 
pijonus, vyskupas pradėjo bir- daryk man dabar ženklą kry- 
mavot. Po jiabaigimui birma- į ziaus.
vones atėjo okzaminas apie ti-i szventn ženklu iszgany- 
kejima. 1110 pasženklino kūdikis kakta

Kunigas kateheta pakol pats: andinnsio vtskupo. la
užk lausinėjo klausima 
ėjo kanuogeriausia. F 
pats vyskupas pradėjo klausi-j 
net atsitiko kitaip. Baime' 
priesz vyskupą uždarinėjo ma-! 
žuleliams lupas. Ne nusistebe-i 
jo tuom vyskupas, ba, suprato 
gerai baime vaiku priesz vys

i me laike davėsi girdėt verks- 
! mas visoje bažnyczioje susi
graudinusiu žmonių.

sziandien gyvenime vyskupo.

ja, Vinceli.
. Vincukas suprato, 
singai kalba ir kad jis negerai ' " 
daro, tai padėkojęs už patari
mą, žadėjo griežtai taip neda
ryto daugiau.

dukas, ir dirba toki biaurn dar
bu. Tfiu, asz nekeneziu tokio 
darbo.

— Tai negerai protauji, vai
keli. Dirbti Dievas i n sake. O 
vėl jis taipgi dirba nei kiek, Į 
nei žemesni už tavo, 'o laibai 
naudinga ir reikalinga. Kad 
nebūtu kalvio, kas padarytu 
durims užkabus, užsklendas, 
kas a.pkausytu ratus, kuriais 
teip mėgsti važinėtis, pagalios 
ir arklys nekaustytas negalėtu 
toli bėgti. Taigi atsimink, Vin
celi, kad kiekvienas darbas 
yra tai atlikimas savo prieder
miu, pildymas Dievo paskyri
mo. Ir nėra joks darbas žemi
nantis žmogų, nebent tik blogi, 

l darbai žemina, nebent tik pui- 
kybe ir pasiputimas žmogų že-

ka atsake! mina. Augsztai kilsi, žemai 
isz mano .krisi, sako patarle, Insitemyk

Kaip Pipirus Kornais 
Prikimszti

tas per minia žmonių, o terp 
kūpa. Bet mokėjo su valkčiais kuriu radosi daugybe vaiku.

• • • V I , e V .

taip apsieit, kone kožnas atsa-i Sziandien Žolines o vyskupas 
ke gerai ant užduotu klausimu. į dirmavoje vaikelius katedroje. 

' Bet kaip nusistybejo kada pa-. Paskutiniose eiliose lauke stu- 
] klausė Andriuko Yanaiczio, isz deniai miesti.szkos seminarijos, 
pirmutinios klases, stovinezio o terp tu radosi teipos-gi An- 

|aUt franto: — Padaryk man ! driukas Yanaitis. Iszmintingn 
ženklą kryžiaus! Vaikinelis at- atsakymu, duotu priesz kelis 

Įsake ant to pusbalsiai: — Ne metus, atvėrė atyda vyskupo, 
! padarysiu! — Kunigas katecli-. kuris juom užsiėmė nuo tos (lie
ja net paraudonavo ir susisar- uos. Sziandien ketino priimt 
! malino — o gal ir užpykias isz-Į ant saves dvasiszka stoną.

Loszike Ir Beisbolininkas

Reikia vartoti sekanczius:
(i žalius pipirus.
2'i puodukus szviežiu arba 

isz bleszines kornu.
Ib smulkiai sukapoto svogū

no.
D/j puoduku sukapotos mė

sos (mulkiai)
IV puoduku duonos trupine-į 

liu..
įž szauksztuko druskos.
Biski pipiru.
Nupjauk pipiru virszus ir 

iszimk sėklas ir indek in ver-i 
dantį vandeni ir per dyiejas ! 
miliutas pavirink. Iszimk isz 
vandens, nusunk ir indek in! 
“casserole.Prikimszk pipi-l 
rus su 
duonos trupiniais, druska ir j 
pipirinis paskonink ir kepk pe- 
cziuje.

Vieton kornu ir virszminetuį 
galima vartoti ryžti su tomą-į 
tems, ir vieton duonos trupi-' 
niu galima vartoti makaronu. Į

kornais, svogūnu, mesa

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

:: Tiktai 15£ ::

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa,

I
I

Susigraudinęs vyskupas pa
ženklino ženklu kryžiaus su 
szventn aliejumi but studento 
o drebaneziu balsu isztare žo
džius: Ženklinu tave ženklu 
kryžiaus varde Tėvo ir Sūnaus 
ir Dvasios Szventos! — Atsi- 
miuias vyskupas laja diena, 
kada vaikinelis ji ženklino 
kryžium Szv. sujudino vysku
pą teip jog tas vos galėjo susi
laikyt nuo aszaru.

Pavojingas tykumas viesz- 
patauja gyvenime vyskupo. 
Langai užtraukti iniegstubeje. 
Tarnai palociaus ir kunigai 
klausinėje apie sveikata myli
mo vyskupo. Bet žinios daeina 
kanoareziausios; Da sziandien 
gal ateit paskutine valanda jo
jo gyvenimo. Ir dabar paliepė 
pas save paszaukt palocini ka
pitoną idant ji pateptu szven- 
tais aliejais ir paskutini atlei
di mn.

Jan eina pulkas kunigu, o 
daugiau isz ju senukai. Jaunas 
kunigas kamžoje ir su stula 
ant pecziu, nesza savo rankosia 
indą su szventais aliejais.

j Tylėdami pulkelis kunigu 
prisiartino prie lovos mirsztan- 
czio. Andrius Yanaitis, ba teip 
vadinosi palocinis kapitonas, 
prisiartino prie 'lovos, kuris 
buvo jam daugiau kaipo prie- 
telis ir geradejus ne kaipo per- 
detinis. Su aszaromis akyse bu- 
cziuoje ranka jau suszalusia 
kaipo jisai priesz penkiolikos 
metu ženklino jojo kakta, ženk
lu ■ kryžiaus patepdamas su 
Szv. aliejum.

Da ngiszkas n usiszypso j imas 
pasirodė ant lupu senelio.

— O Dieve, nedatyromi yra 
■ visokiai Tavo! Tegul,buna var- 
; das tavo pagarbintas ant am- 
Įžiu! Isztarias tai, puolė ant pa- 
dnszku. Pradėjo mirt. Kapito
nas suteikė mirsztancziam pas- 

! kutintus palaiminimus.
Trumpam laike atsiskyrė 

, duszia mokytinio Kristuso in 
į taja palaiminta, szale, kur pa
regėjo Sutvertoju savo.

— GALAS —
i -------------- -- - A - ~ - ————i.

Pirkie
U. S. Bonus

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

"DIP-LESS”
WRITING SETS

I Choose The Right Point

Muving-pikczieriu, kruta- 
muju paveikslu vienas vir- 
szininkas nusiskubino su 
eroplanu in Tucson, Arizona, 

' atauszinti meiles spindulius, 
kurie dabar kaip kokios ki- 

, birksztys sprogsta ir spindu
liuoja tarpu loszikes Shelley 
Winters ir “Cleveland In
dians’’ beisboles ratelio beis- 
boles ratelio beisbolininko 
Gene Bearden. Loszike, pa
nele Shelley Winters insimy- 

! Įėjo in szita beisbolininka, ir 
tikisi už jo iszteketi, kai tik 
jis persiskirs, gaus divorsa

nuo savo žmonos. Muving- 
pikczieriu kompanijos vir- 
szininkas sako kad jeigu pa
nele Winters už jo iszteketu, 
tai jos karjerai labai pa
kenktu. Ji ir kompanija la
bai daug biznio prakisztu. 
Jis atvažiavo ja atkalbinti 
ir nors kiek proto jai in ta 
jos geltuonplauke galva in- 
kalti. Mes abejojame kad 
jam pasiseks. Dievas in žmo
gaus galva indeda protą, bet 
ta meile pats žmogus insi- 
leidžia in savo szirdi,

□ iq o

The Way You Write

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

pygardo.se


“SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Utarninko vakara, Elks,

m

Žinios Vietines

Republikonu ir 27,291 Demo

bus susirinkimas, tarpe Read-' 
ingo kompanijos atstovai: 
George Roos, Ed. Fox, Thomas 
Monahan, Peter Tunille, Frank 
Meyer ir Ed. Lynch; angliaka
siai, mainieriai isz Mahanoy 
City kasyklos ir Unijos atsto
vai: Jos. Kershet'sky, John Os- 
hinsky ir Peter Maholage. Rea- 
dingo kompanijos vice-prezi- 
dentas pranesze visiems mai- 
nieriams, kad turės pristatyti 
daugiau anglių, tai yra 550 ka
ru anglių “kas diena,” o jeigu 
mainieriai nepristatis tiek ka
ru anglių kas diena ligi Gegu
žio (May) pirma diena tai Ma
hanoy City kasyklos užsidarys 
ir visi 500 darbininkai, mainie
riai netoks darbo!

— Gavėnia pasibaigs Suba- 
toj d., 12 vai., ta diena 1513 m., 
Ispanjolas Ponce de Leon, 
jieszkodamas amžinos jaunys
tes szaltini, atrado Floridos 
kraszta, Indijonai jam buvo 
papasakoję, kad tame kraszte 
randasi tokis szaltinis, kurio 
ramino suteikia žmogui amži- 
r sto, ir jis niekados nepasens- 
t ■ , p ai ir sziandien szimtai 
tukstancziu seniu ir seneliu tė
ra i bėga, jieszkodami jaunys
tes d’u nu ir meilu liekanų.

— Medelio j Velykos!
— Vietinams ir apylin

kėms Lietuviams “Saules” Re- 
dyste sudeda karsztus velini- 
mus ant * tosios iszkilmingos 
Szventes.

—• Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Velykos. Ir ta diena 
1932 metuose Charles Lind- 
berghas kuris buvo pirmutinis 
vienas perskristi skersai At- 
lantiko mares, užmokėjo pen
kios deszimts tukstanęziu do
leriu žmogvagiams, kurie buvo 
pavogė jo maža sūneli. Sūnelis 
vistiek. buvo nužudytas.

—• West End Ugniagesiai 
laikys savo balių Panedelio va
kara, Balandžio 10-ta diena 
Lenku 'svetainėje, So. Catawis
sa UI y.

— Pancdelyje pripuola an
tra Velykų diena. Taipgi ta 
diena. 1847 m., gimė garsus 
Amerikos laikrasztininkas ir 
redaktorius Joseph Pulitzer.

—• Utarninke Szv. Leon 
Did. Ir ta diena 1861 metuose 
Amerikos Civilinis Vidaus Ka
ras prasidėjo.

—■ “Primary” Rinkimai 
atsibus Gegužio (May) 16-ta 
diena. Apie 98,762 ypatų ran
dasi Schuylkillo paviete kur 
gales balsuoti, tai yra 70,853

■

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais 1 

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

Tiktai,. . . $1.00 ■ 
Pinigai reikia siusti su J 

užsakymu: <
Saule Publishing Co., j 

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

žai sužeistas. "’"“-'ŽMOGŽUDIS

Allentown, Pa. — Du razbai
ninkai su atprovintais revolve
riais inejo in Traylor vieszbuti 
anksti ryta ir isz vieszbuczio 
prižiūrėtojo pareikalavo visus į 
to vieszbuczio pinigus. Jiedu 
gavo du szimtu dvideszimts. 
penkis dolerius. Baskui tiedu 
razbaininkai suriszo tris darbi
ninkus ir pabėgo. Tai jau tre- 
czias sykis kai szitas vieszbutis 
buvo apvogtas in deszimts me-' 
tu. Tiedu vagiai inejo in viesz
buti puse po keturiu isz ryto 
kai keli to vieszbuczio darbi
ninkai pusryczi avo.

Shenandoah, Pa. — Antanas 
Vilkauskas, nuo 105 N. White 
Uly., staiga susirgo savo na
muose ir likos nuvežtas in Lo
cust Mt. ligonbute.

— Marijona Taraskievi-

New York, N. Y. — Trisde
szimts penkių, metu, amžiaus 
Daktarka Florence Petus, su
degė kai jos kambariai užside
gė. Ji gyveno sau viena ant 
dvylikto augszto, ant Park 
Avenue. Ugniagesiai sako kad 
jie tikrai nežino kaip jos kam
bariai užsidegė, bet jie spėja 
kad gal ji užmigo berūkydama 
cigareta lovoje.

cziene isz miesto taipgi Joną®Į 
Markieviezius isz Gilberton tu
rėjo operacijas vietinoje ligon- 
buteje.

— Pareita Snbatos vakara 
staiga numirė sena gyventoja, 
Elzbieta Kulkauskiene (Kuli), 
nuo 408 W. Mt. Vernon Uly. 
Gimė Lietuvoj, atvyko in Ame
rika penkios deszimts metu at
gal. Paliko savo vyra Boleslo
vą; keturis sūnūs: Juozą, Anta
ną, Vinca ir Joną, visi isz De
troit, Mich.; trys dukterys: F. 
Kuzmiene, mieste, T. Ryan, 
Philadelphia ir E. Panickiene, 
Waterbury, Conn., keturiolika 
anūkas ir du pro-anukus. Lai
dotuves atsibuvo Seredoje, su 
apiegomis Szv. Jurgio biažny- 
czioje 9 vai., ryte ir palaidota 
in parapijos kapines.

Frackville, Pa. — Jonas J. 
Želionis, nuo 141 So. Wylaim 
Uly., kuris sirgo ilga laika nuo 
astlnnos, numirė Nedėlios ryta 
Ashland ligonbute. Velionis gi
mė Mahanoy City, 1901 metuo
se. Paskutini karta dirbo Knic
kerbocker kasyklose, ir prigu
lėjo prie kasyklos Unijos loka
lu Nr. 1868, ir prigulėjo prie 
Amerikos Legiono Post 398. 
Paliko savo paezia Marijona 
(Valaicziute), įsunu Juozą, 
New York, duktere Agnieszka, 
pati John Kamara, namie ir 
savo motinėlė Viktorija Želio- 
niene. Laidojo Seredos ryta su 
Szv. Misziomis Apreiszkimo P. 
M. bažnyczioje 9 valanda ir pa
laidotas in parapijos kapines.

Pottsville, Pa. — Vienas žmo
gus žuvo ir.trys kiti buvo su
žeisti, kai senas automobilius 
sudužo in dideli traka, netoli 
nuo Pottsville, in Mount Car
bon. Keturi vyrai važiavo tame 
automobilyje apie septinta va
landa isz ryto. Draiverys auto- 
moibilians sako kad jis nepa
matė to troko, pakol jau buvo 
per vėlu. Trakas stovėjo nuo 
vieszkelio. Troko draiverys Ja
cob Cohen, buvo savo troka te
nai pastatęs ir“ nuėjės pusry- 
cziu. Earl Geiger, dvideszimts 
szesziu metu amžiaus vyrukas 
vairavo ta automobiliu. Jis bu
vo sužeistas, bet jo brolis Ho
ward, dvideszimts szesziu metu 
amžiaus žuvo toje nelaimėjo. 
James Bitter, keturios de
szimts trijų metu amžiaus žmo
gus isz Forrestville teipgi buvo 
sužeistas. Thomas Shaw, dvi
deszimts vieno meto vyrukas

i Sztorninko žmona gyvena
1 Baltimore, Md., kur ji turi di- 

SUGAUTAS delius namus ir juos iszranda- 
----- vuoja.

1939 metuose
Smith buvo suaresztuotas 
jo automobilius užmusze 
mergaites. Inpyke susiedai 
rejo ji pakarti. Jis buvo
teistas ant asztuoniu metu 
kalėjimą.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dyste. Kitas tokis gembleris 
Frederick Schild buvo nuszau- 
tas savo automobilyje, kuris 
buvo visai arti policijantu ofi
su, Scranton mieste, ana Birže
lio (June) menesi. Trys tokie 
razbaininkai apvogė tuos gem- 
blerio Emmit Warring namus 
Vaszingtone. Vienas isz ju, 
Malcolm Epstein buvo sugau
tas Pittsburgh mieste, ir tenai 
dabar tupi kalėjime. Treczio 
dar nepagavo.

Scranton, Pa. —•» Carmen J. 
Adams, keturios deszimts vie
no meto amžiaus, isz Shamokin 
Pa., policijantams prisipažino 
kad jis nužudė, nuszove saliu- 
ninka. Charles Edwin Snyder, 
penkios deszimts vieno meto 
amžiaus, kuris gyveno in Hern
don. Policijantai sako kad sai
tas Carmen J. Adams policijai 
jau yra per trisdeszimts metu 
žinomas kaipo žulikas ir prasi
kaltėlis. Suimtas, jis prisipaži
no kad jis ta saliuninka nuszo
ve. Jis dabar tupi Luzerne 
Apygardos kalėjime be jokios 
kaucijos..

vo darba ir pradėjo visur važi- A D C V 11 N1 IY I? 
neti ir mokintis. Jis apvažinėjo * 1 oil V
visa Vidurine Azija. . j VIESZBUTI

Jis važinėjo po Azija iki'
1937 metu, kada jis sugryžo in Pardavė Jam Per Datlg 
Amerika. Bet per ta laika jis 
tapo mokslincziu ant Kiniecziu1 
biznio ir žinovu visu Mongoli-i 
jos ir Turkestano reikalu.

Jis viena meta praleido mo
kindamas Harvard Universite
te, kur jis daug rasze laikrasz- 
cziams ir žurnalams. Jis po tam 
sugryžo in Rytus, ir darbavosi 
Harvard Universitetui. Paskui 
jis buvo paskirtas isz Johns 
Hopkins Universiteto, kaipo 
direktorius visu to universite
to reikalu tolimuose rytuose. 
Prezidentas Rooseveltas ji pa
skyrė kaipo patarėju Kinijos 
vadui, Generolui Chiang Kai- 
shekui, 1941 metuose.

Už vienu metu jis sugryžo 
praleidęs Tolimuose4lytuose'‘kaiP0 Patareias ir diktorius 
Jis yra vienas isz geriausiu ži- visu kar° žlniu rytu03e- jis su 
novu visu Azijos klausimu, ir -^enry Wallace nuvažiavo in 
vienas isz tu kurie yra ..dabar kibirą ir in Kinija, ir paskui 
intarti už Komunistiszka veiki- buvo musu stovas Japonijo- 

! je-
Jis yra paraszes knyga “Ap

linkybes Azijoje,” kurioje jis 
yra pasakęs kad Amerika ne
gali tvarkyti ar nustatyti tvar
ka Rytuose ar Azijoje.

Szitokis mokslinczius ir To
limu Rytu žinovas dabar yra 
parodytas ir vieszai iszkeltas 
kaipo vyriausias ir augszcziau- 
sias Komunistu sznipas ir savo 
kraszto iszdavikas.

sztorninkas 
kai 
dvi
no-
nu- 
in

SZTORNINKAS
NUŽUDYTAS

Degtines

INTARTAS
- ATSTOVAS 

LATTIMORE
WASHINGTON, D. C. — 

Tautu Sanjungos atstovas, ku
ris dabar yra Senatorius Mc-; 
Carthy intartas kaipo visu Ko
munistu szpiegu vadas, yra gi
męs Vaszingtone 1900. Jis be
veik puse savo gyvenimo yra

ma.
Kai jis buvo tik vieno meto 

amžiaus jis buvo iszvežtas in 
Sziaurine Kinija, kur jis gyve
no kol jis buvo dvylikos metu.

DENVER, COLO. — Trisde- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Andrew R. Kilpatrick, isz 
Memphis, Tennessee, patraukė 
in teismą Colorado Springs 
vieszbuczio, hotelio, savininka, 
ir pareikalavo net dvideszimts 
penkių tukstancziu doleriu. Jo 
skundas szitokis:

Darbininkai, patarnautojai 
ir bartinderys tarne vieszbuty- 
je pardavė jam per daug deg
tines, nuo kurios jis pasigėrė. 
Jis užmigo ant vieszbuczio tre
pu, paskui nusiverte nuo tu 
trepu ir iszsilauže kelis szuon- 
kaulius. Jis sako kad vieszbu
czio darbininku pareiga gerai 
prižiūrėti ir apsaugoti’ savo 
sveczius. Vieszbuczio savinin
kas sako kad jis negali atsa
kyti už savo svecziu sznapsa, 
pasigėrima ar miego laika ar 
vieta.

<

CENTERVILLE, MD. — I 
Policijantai keliose valstijose 
jieszko žmogžudžio, kuris su 
kirviu nužudė septynios de
szimts penkių metu amžiaus 
sztcrninka, netoli nuo Wil
loughby.

Winchester Smith, sztornin
kas, buvo ant sykio nužudytas, 
kai tas žmogžudis reže jam per 
galva su kirviu.

Policijantai sako kad tas Tada jis buvo pasiunstas in 
žmogžudis apvogė ta sztornin-Į Anglija, kur jis ėjo mokslus 
ka; jis pasivogė du brangiu per septynis metus. Jis paskui 
žiedu ir iszkrauste to sztornin-: sugryžo in Kinija, kur jis gy- 
ko kiszenius. Tame kambaryje veno per szeszis metus, 
kuriame tas sztorninkas buvo Kai jis dirbo del vienos komJ 
nužudytas buvo viskas iszvers-' panijos in Tientsin, jis gavo 
ta ir sienos buvo kraujais ap- proga invažiuoti in Kinijos vi-: 
taszkytos. Matyti kad sztor- dūri ir net iki Mongolijos dy-

BROOKLYN, N. Y. — Vely
kų Szvcncziu proga sveikinu 
visus bendradarbius, aukoto-, 
jus ir visus geros szirdies ta.n- 
tieczius, kurie artimo meiles ir 
gailestingumo jausmo vedami 
szelpe vargau patekusius tau- 
tieczius, nesigailėdami ne savo 
darbo, ne pinigo. Deja, nors 
daug padaryta, labdaros srity
je, bet dar yra neužbaigto dar
bo. Da lieka Europos stovyklo
se 4000 paszelpiamu lietuviu 
tremtiniu, kurie ar tai del ligos 
ar del senatvės negali iszeini- 
gruoti ir turi gyventi labai var
gingose sąlygose. Visa ju viltis 
ir paguoda, kai. jie susilaukia 
dovanu isz savo Amerikoje gy- 
venaneziu tautiecziu. Jie tada 
atgija, dvasiniai sustiprėja, 
vieniszumo jausmas pranyks
ta.

Szvesdami Szv. Velykas, szia 
Kristaus Prisikėlimo Szvente, 
nepamirszkime suszelpti nelai
mingųjų. Sziame labdaros dar
be BALFas mielai Jums padės 
ir patarpininkaus, o Visagalis 
Dievas lydės Jusu artimo mei
les darbus gausiomis malonė
mis.

Linkiu visiems, kartu su at- 
gimstanezia pavasario gamta, 
szventiszkos nuotakos ir ge
riausiu pasisekimu visuose kil
niuose sumanunuose, o trem
tiniams isztvermes ir tikėjimo, 
kad Dievas ju neapleis ir kad 
jie, pagaliau po tiek ilgu vargu 
ir kentėjimu susilauks laimes ' 
ir raibumo.

Tegu linksma Aleliuja atne- 
sza nauju vilcziu ir sustiprina, 
musu tikėjimą in Lietuvos pri
sikėlimą, o per tai in greitesni 
musu vargszu broliu iszlaisvi- 
nima isz baisios vergijos!

— D r. Kun. J. B. Konezius, 
BALF ’o Pirmininkas.

. _ . „r- — Gerai insitemyk in vel
niukas stengiesi nuo to vagies kurnu. Jis taip buvo sužavėtas da moteriszkes, jeigu nori da- 
ir žmogžudžio apsiginti. j tuo krasztu, kad jis pamėtė sa- žinot kokiu yra josios vyras.

NUSZOVE SAVO 
ŽMONA

BAY CITY, MICH. — Pasiu
tęs ir isz proto iszsikraustes 
vyras nuszove savo žmona, kai 
ji stengiesi nuo jo pabėgti isz 
savo namu su savo dvieju metu 
dukrele, Bonnie Jean. Dukrele 
nebuvo sužeista.

Policijos virszininkas, John 
W. Miller sako kad Frank Koc« 
sis, dvideszimts szesziu metu 
amžiaus vyrukas nuszove savo 
žmona Dolores su szautuvu, ir 
paskui ta pati szautuva atsi- 
provino in save ir save paszo- 
ve. Jis dabar randasi ligoninė
je, kur Daktarai sako kad jis 
vargiai gyvens.

Jis nuszove savo žmona kai 
jiedu susiginczino ir susipesze, 
bet apie ka jiedu susipesze po- 
licijantai nesako ar gal patys 
nežino.

MAISZTAS
PADANGĖSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

eroplanas jau nusileido Muen- 
chene.

Amerikos karininkai pasiti
ko visus tris eroplanus ir insa- 
ke visiems greitai iszlipti.

Tai buvo didžiausias ir isz 
tikro nepaprastas pabėgimas 

, iszanapus tos plieno sienos.
Amerikos karininkai isz- 

klausinėjo kiekvieno isz tu at
vykusiu keleiviu, ir pasiteira
vo: Kodėl ir kaip jiems pasise
kė ežia atskristi? Jie dažinojo* 
kad du lakūnai visa tai suren
gė ir kad tik szesziolika isz tu 
keleiviu žinojo 
riesi. Deszimts 
kad jie galėtu

: Amerikieczius.
: szimts devyni pareiszke kad jie 
nori gryszti namo. Amerikiete,

i Panele Kosmak teipgi pareisz
ke kad ji nori gryszti.

I J
Ameriki.ecziai karininkai pa- 

1 rūpino visiems trims eropla- 
; nams lakūnus ir visus juos isz- 
leido atgal, gryszti in ana puse 

i tos plieno sienos.
■ Suprantama kad daug isz tu 
į kurie ir pareiszke norą gryszti 
Į taip dare ne už tai kad jie taip 
: norėjo tenai gryszti, bet kad jie 
bijojo kad Komunistai savo pa
gieža neiszlietu ant j u giminiu 
ir draugu. <

kas tenai da- 
kitu prasziesi 
pasilikti pas 
Penkios de-


