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

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

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

SAULE PUBLISHING CO., j
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. t 
—------------------------ *_______________________________________ »

No. 30 EMTKKk.il AT.TllE MAHANOY CITY, PA., 1 
' POST-OFFICE AS SECOND CLASS MAIL MATTER., MAHANOY CITY, PA. BALANDIS, PETNYCZiA14. 1950 (APRIL, FRIDAY 14, 1950)

į DU-KART SANVAITINIS HAIKRASZTIS “SAULEP 
ISZEINA KAS ETARNINKA IB PETNYCZLA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 % Melam!) 
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.E0 ’A Metama

Laiszkus ir Pinigus visam,s siuskite ant ežio adr«ao|

; SAULE PUBLISHING CO.,
[ MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.
•____________________________________________________________

KocikowNki, Editor and torr. 61 METAS

Skautai Mire Ant Erie Ežero
Isz Amerikos Ne Taip Arti, Kaip Iszrodo

HARRY BRIDGES
NUTEISTAS

•» __

Penki Metai Kalėjimo; 
$25,000 Kaucijos;
Atims Pilietyste

SAN FRANCISCO, CALIF. 
— Harry Bridges, CIO, prie 
laivu darbininku unijos bosas, 
buvo teismo pasmerktas ant 
penkių metu in kalėjimą, už tai 
kad jis po prisieka buvo pame
lavęs, sakydamas kad jis nie
kados neprigulejo prie Komu
nistu Partijos.

Valdžia dabar rengiasi pa
reikalauti kad jo pilietybe butu 
nuo jo atimta. Valdžia nori ji 
isz Amerikos iszvaryti ir in 
Australija ji sugražinti.

Harry Bridges per savo ad
vokatus dabar reikalauja nau
jo teismo, jie kreipiasi stacziai 
in augszcziausiaji Amerikos 
teismą. Gal praeis dar kokie du 
metai pirm negu Harry Bri
dges bus priverstas eiti in ka-

7 JAPONAI PAKARTI
TOKYO. JAPONIJA. — 

Septyni buvusieji Japonijos 
Laivyno karininkai buvo pa
karti, Sugamo kalėjime. Per 
kara jie nukankino tris Ameri- 
kieczius lakūnus, ir paskui 
jiems galvas nukirto, kai jie 
iszszoko isz savo paszauto ero
plano. Visi septyni buvo Karo

Rusija Sako Ame
rikos' Lakūnai

Szove In Sovietus

Ne visados isz paveikslo 
galima tikrai matyti ar žino
ti kas ir kaip ten darosi. 
Sztai, ežia iszrodo kad krin
tantis lakūnas su savo para- 
sziutu yra labai arti to ero- 
plano, ir iszrodo kad tas ero- 
planas nukirs visus to para- 
sziuto szniurus. Bet tikru
moje tas eroplanas daug 
augszcziau negu tas krintan
tis lakūnas.

Armija dabar isztiria ir 
iszbando naujus parasziutus 
nusileisti isz eroplanu. Szi-

% 
ti nauji parasziutai yra daug 
didesni, bet lengvesni ir ma
žiau vietos užima.

Dar ir kitas iszradimas 
buvo ežia iszbandytas, kad 
žmonėms nereikėtų iszszokti 
isz eroplano, bet kad, nelai
mei atsitikus, eroplanas isz- 
mestu žmones, taip kad ne
būtu pavojaus užkliūti už 
eroplano sparnu. Szitie isz- 
radimai buvo tikrinami in 
dideli prekybini “Douglas 
Sky Knight“ eroplana, virsz 
EI Centro, California.

Teismo pasmerkti Kovo mene- I • * T 7 J • •
syje, 1948 metuose in Yokohą- 50,000 Belaisviu v okiecziu 
ma. x

vienuoliai Gryszta Isz Sibiro; 10 Vienuoliu 
kaltinami Patraukta In Teismą Cžekoslo-

FRAGA, CZEK3SL0VA-
KIJA. — Kovo dvideszimts 
pirma diena prasidėjo deszim- 
ties Kataliku Vienuoliu teis
mas Pragojo. Raudonieji Cze
koslovakijos vadai szituos vie
nuolius patraukė in teismą už 
sznipinejima del Vatikano, del
Kataliku Bažnyczios. ,

Jie sako kad keturi isz tu AMERIKIECZIAI CLEVELAND, OHIO. — Keturi jauni 
SZOVE IN SOVIETUS Skautai buvo, surasti jai, pasimirė aut ma- 

nimu. i
Tai prie ko priėjo Komunis

tai, kad jie dabar patys prisi-į
(Tasa Ant 4 Puslapio)

vakija; 7 Japonijos Karininkai 
Pakarti Už Nužudinima Tris 

Amerikieczius Lakūnas
CLEVELAND, OHIO. — Keturi jauni

įėjima.
Du tos unijos pagelbininkai, 

Henry Schmidt ir John R. Ro
bertson, kuriedu buvo svietkai 
del Harry Bridges buvo nuteis
ti po du metu in kalėjimą. Kau
cija kiekvienam yra po de- 
szimts tukstaneziu doleriu.

Tie pagelbininkai sako kad 
jie savo darbus unijoje ves 
kaip ir vede, nepaisant teismo 
nusprendimo.

Harry Bridges advokatas, 
Vincent Hallinan sako kad vi
sas teismas buvo neteisingas, 
kad Teisėjas Harris isz pat 
pradžios buvo nusistatęs priesz 
Harry Bridges. Jis kelis sy
kius prasiszoko teisme, ir pats 
buvo nuteistas nubaustas ant 
szesziu menesiu in kalėjimą.

draiverys policijantams prane- 
sze kad vienas jo kostumeris, 
prikiszo jam prie sprando pei
li ir pareikalavo visus jo pini
gus. Trisdeszimts vieno meto 
amžiaus taksės draiverys buvo 
Al Radell. Vagis nuo jo pasivo
gė trisdeszimts viena doleri.

BOMBERIS NUKRITO

SALIlĮNINKĄS
APVOGTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Petro Davidonio saliunas ant 
1314, North 26-th ulyczios buvo 
apvogtas. Vienas vyrukas in- 
ejo in jo saliuna apie antra va
landa isz ryto, kai Davidonis 
su savo bartinderiu jau rengie
si saliuna uždaryti. Prie baro 
dar du kostumeriai. Vagis tik 
pareikalavo pinigus isz regis- 
terio ir pasakė tiem dviem vy
ram prie baro kad jis j u neki
bins, nes jie iszrodo kaip jie bu
tu be darbo ir biedni. Jiedu tu
rėjo apie keturios deszimts do
leriu savo kiszeniuose, bet jie
du nieko nesake tam razbainin- 
kui.

Vagis gavo penkios deszimts 
devynis dolerius isz to saliuno 
ir pabėgo.

Ta pati ryta vienas taksės

Keturi Anglai Žuvo

• HAILSHAM, ANG. — RAF 
Wellington kariszkas eropla
nas, bomberis nukrito ir su
sprogo. Keturi lakūnai žuvo su 
savo eroplanu. Jie buvo isz- 
skride patikrinti ta dideli bom- 
beri, kai nelaime atsitiko. Del 
kurios priežasties tas didelis 
bomberis nukrito, karo sztabo 
atstovai dar nesužinojo.

vius iszklausinejo pirm negu 
pavėlino gryszti in Czekoslo- 
vakija.

Amerikos atstovai Czekams 
pasakė kad sutartis tarp Cze- 
koslcvakijos ir Amerikos nieko 
nesako apie toki pabėgėliu su
grąžinimą, ir už tai tie pabėgė
liai gali pas mus pasilikti.

Czekoslovakijos Komunis
tams szitas Amerikos nusista
tymas baisiai nepatinka, nes 
jie norėtu tuos pabėgėlius nu
bausti, bet jie dabar nieko ne
gali priesz Amerikos nusista
tymą padaryti.

3 ŽUVO EROPLANE

KEYSER, W. VIRGINIA. —J 
Trys vyrai buvo užmuszti kai 
ju mažas eroplanas nukrito ir 
užsidegė, kai jis pakilo isz Key
ser. Eroplanas ka tik buvo pa
kilęs nuo žemes, kai jis staiga 
nukrito ir užsidegė. Nei vienas 
nesuspėjo isz to eroplano isz
szokti. Žuvusieji buvo Jack 
Dayton, trisdeszimts vieno me
to amžiaus, lakūnas; Walter 
Grove, trisdeszimts asztuoniir 
metu amžiaus ir Richard Lam- 
berson dvideszimts devynių 
metu amžiaus.

Nieko Neatsimena

NEGRAŽINS
CZEKUS LAKŪNUS

PRAGA, CZEKOSLOVAKI- 
JA. — Amerikos valdžia sta- 

i ežiai atsake Czeku valdžiai, 
kad tie lakūnai kurie su trimis 
eroplanais pabėgo isz Czeko- 
slcvakijos, nebus Czekams gra
žinami. Visi jie gali pasilikti 
po Amerikos valdžia.

Czeku Komunistiszka vai- I 
džia buvo pasiuntus kelis laisz
kus, reikalaudama kad visi tie 
pabėgusieji lakūnai butu tuo-! 

i jaus sugražinti. Czeku valdžia 
teipgi pareiszke savo nepasi- 

I tenkinimą, kad Amerikos at
stovai visus kitus tuos kelei- i

Szita mergina atėjo in 
Bellevue ligonine, New York 
mieste. Ji sako kad ji nieko 
neatsimena, kad ji nei savo 
vardo nei pavardes neatsi
mena. Daktarai spėja kad ji 
yra apie dvideszimts dvieju 
metu amžiaus. Ji sveria 
szimta deszimts svaru, ir yra 
mėlynakė. Daktarai dabar 
stengiasi jai atminti sugra
žinti.

BELAISVIAI GRYSZ-
TA ISZ RUSIJOS

HOF, VOKIETIJA. — Isz- 
rodo kad Sovietu Rusija yra 
nutarus leisti gryžti namon 
apie penkios deszimts tukstan
eziu Belaisviu Vokieeziu. Tie 
Vokiecziai Belaisviai
isz Sibiro szimtais ir tukstan- 
cziais.

Rusija dabar stengiasi gera 
varda gauti Vokieeziu tarpe, 
parodydama kad ji yra visu ju 
drauge. Ji nori atitaisyti Vo- 
kiecziuose ta bloga upa, kuris 
yra susidaręs del Belaisviu ne- 
paleidimo.

Pargryže Belaisviai tvirtina 
kad Rusams yra inkalta, jog 
karas bus labai greitai, nes 
/menka pulsianti Rusija. 
Žmonėse placziai kalbama, kad 
karas tikrai busiąs sziais me
tais — kiti net sako kad tas ka
ras prasidės Balandžio mene
syje.

Vishinsky Pareiszkia 
Protestą Priesz Ame

rikos Eroplanas
Virsz Latvijos

WASHINGTON, D. C. —
Rusija pareiszkia savo protes
tą kad Amerikos kariszkas ero
planas kelios dienos atgal szo- 
vę in Sovietu eroplana virsz 
Latvijos. Rusijos Užsienio Mi- 
nisteris Vishinsky sako kad 
Amerikiecziai buvo pirmi pra
dėti szaudyti. Jis savo kraszto 
nepasitenkinimo ir protestavi- 
mo laiszka inteike Amerikos 
Ambasadoriui Moskvoje, Kirk.

Viszinskis sako kad Ameri
kos kariszki eroplanai, bombe- 
riai nuskrido net trylika myliu 
nuo kranto in Latvija ir paskui 
pradėjo szaudyti in Sovietu 
eroplanus, kurie Amerikos la
kūnėms buvo davė insakyma
nusileisti. Jis toliau sako kadi ki ir gyvi, 
kai musu lakūnai apszaude So
vietus, jie pasuko savo eropla
nus in mares ir pradingo.

Amerikos eroplanai dabar
gryszta jieszko vieno savo eroplanu ku

ris kelios dienos atgal pradin
go.

Kai Amerikos Ambasadorius 
pasiaiszkino ka musu lakūnai 
tenai daro ir ko jie jieszko, So
vietai jiems neintikejo, nes jie 
neinvertina žmogaus gyvybes 
kaip mes. Amerikos Karo Szta-
bas sako kad jis netiki kad jy0S y/tikeS, bet 
Amerikos lakūnai buvo virsz 
Latvijos, bet jeigu jie tenai nu
klydo tai jie buvo pusketvirto, 
szimto myliu isz savo kelio.

žo vaitelio ant Erie ežero.
Per septvnio’ika valandų, diena ir nak

tį, Armijos ir Laivvno eroplanai skrido virsz 
to ežero, jieszkodami tu vaiku. Kai Lai
vyno eroplanas juos užtiko, jis greitai pra
nesze, kad jis isz padangių paleidžia 
vvrus netoli nuo tu vaiku vaitelio, 
kai daktarai ir lakūnai pribuvo, visi 
ri vaikai jau buvo mirė. Daktarai 
kad visi suszalo.

Vaikai buvo labai lengvai apsirenge, kai 
iszpkuke nuo kranto pasiimti kita ma- 
valteli. Audra juos pagavo ir iszne- 

sze in ežero viduri, apie szeszta valanda vakare.
Armijos ir Laivyno eroplanai nenuils-

Visi 
svei-

kelis
Bet 

ketu- 
sako,

Jie 
?a

per 
“Visi 
buvo

tarnai skrido, jieszkodami tu vaiku, 
tikėjosi kad tie vaikai dar bus surasti 

Bet Laivyno eroplanas 
savo radijo pranesze liūdnas žinios:
vaikai surasti, bet mirė!” Vaikai 
trylikos ir keturiolikos metu amžiaus ir buvo 
Skautai. Kataliku kunigas davė jiems pa
skutinius Sakramentus, kai jie buvo prie 
kranto priveszti.

Lakūnas, kuris 
kad jis keliomis

užtiko tuos vaikus, sako 
valandomis pirm tai buvo 
miglos buvo tokios tirsz- 

tos kad jis negalėjo ta vaiteli ant vande-
Jis paleido szviesas ant van- 

Visi Amerikos eroplanai da- denio ir paskui iszmete savo vaiteli, tai du 
bar jieszko dingusio eroplano ygjĮjgj (Įar jn jį rankomis HlOSikojO, bet 
ant kurio buvo deszimts laku- . . . 9 ’
nu. Bet visiems musu eropla- kai antra syki už kokios valandos jis vėl 

(Tasa Ant 4 Puslapio) i (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdei
paaiszkines be jokiu tyrinėji
mu ir be jokiu mokslo knygų. SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAŽNYCZIA

Malden miestelyje, Mass., 
tri'sdeszimts metu amžiaus Rex 
M. Woods, trijų vaiku tėvas 
iszejo biski pažvejoti, kad par- 
nesztu nors kelias žuvytes savo 
szeimynelei. Jis buvo dailide, 
karpinterys, ir ne kasdien tu
rėjo darbo ir buvo sunku pra
gyventi. Jis prasikirto akieti 
ir pasigavo dvi žuvytes.

Ant rytojaus teisme jis szi- 
taip buvo teisėjo pasveikintas: 
žvejojimas be pavelinimo, $10; 
pagavimas dvejų per mažu žu- 
vycziu, po $10; žvejojimas ne
paskirtu ir uždraustu laiku, 
$10; naudojimas per daug 
meškerių, $10. Isz viso, už tas 
dvi mažyti žuvyti jis užsimo
kėjo penkios deszimts doleriu 
ir negalėjo tas žuvytes parsi- 
neszti namo.

Valdžia dabar turi trisde- 
szimts milijonu svaru sviesto 
kuris yra. jau pagedęs ir ji rei
kės iszmesti. Mes labai daug 
szeimynu pažinstame, kurios 
butu labai dėkingai priemusios 
kelis svarus to sviesto.

In Miami miestą Floridoje, 
John Ambicki pareikalavo 
teisme divorso, persiskyrimo 
nuo savo žmonos. Jis teisėjui 
pasiaiszkino kad kai jis apsi- 
ženijo, jo nuotaka ta nakti pa
siguldė in jųdviejų lova, savo 
szuneli, ir jam pasakė kad jei
gu jam nepatinka, tai jis gali 
kitoje lovoje miegoti, nes jos 
szunytis jai labiau rupi negu 
jos vyras.

Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd., LL. D.

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

(Tasa)

BROLISZKUMAS
Supranti Kapitalizmu ir Dar- 
a, pažiūrėkime in kūno tvar-

' vieno darbo, ir taip darbiniu-; 
kai nekovoja priesz darbda-j 
vius, bet su jais tariasi ir ben-' 
dradarbiauja. Darbdaviu at-j 
stovai ir darbininku atstovai

ka. Žmogaus kūnas negalėtu | taip turi viena bendra tikslą, 
veikti, jeigu jis susidarytu tik savo Uukle pagerinti. Darbi- 
isz akiu ir austi. Kūno tvarka : ninkas tada tampa ne tik ne- 
randasi skirtingu sąnariu ben- veiklus asmuo, kuris ima alga- 
drame veikime, viso to kimo i ar užmokesti, bet buvo bendra- 
gerovei. “Lygiai kaip gyva-1 (]arbis su tuo darbdaviu; jie 
me kune negalima aptupinti vi-: pripažinsta atsakomybe.
sas geroves, jeigu kiekvienai to Bažnyczia pastebi kad sziu 
kimo daliai, kiekvienam sana-Į dienu pramones gyvenimas yra 
rini nėra duota kas yra jo tik- galo painus,.kad viena gru- 

Ma-

Rusijoje rinkimu diena yra 
tikra szvente, kada visi turėtu 
būti linksmi ir patenkinti: Nė
ra peštynių ar varžymosi tar
pu kandidatu, nėra barniu sa- 
liunuose apie už ka reikia bal
suoti, nėra jokiil laižybu ar 
rungtynių ir niekas nei cento 
neiszgrajina ir nepraloszia ant 
tu rinkimu. Visi žino kas ir 
kaip bus, tai niekam niekas ne
rupi, ir visi gali baliavuoti, jei
gu turi už ka 'baliavuoti.X

, 1

Tie kurie tiek daug ir taip 
drąsiai kalba apie lygybe tar
pu vyru ir moterų, dabar turi 
mums paaiszkinti kas ten New 
York teisme atsitiko ir kur ta 
lygybe buvo: Ruskis szpiegas 
Gubiczevas buvo isztremtas in 
Rusija, o Žydelkaite Coplon, 
iszdavike gavo tik penkiolika 
metu kalėjimo ir nebuvo isz- 
tremta in Brooklyna.

Trumanas rengiasi pasakyti 
prakalbas Chicagoje Gegužio 
(May) menesyje. Jis per szitas 
prakalbas stengsis visus Ame- 
riki'eczius iszgazdinti, sakyda
mas kad vis daugiau ir dau
giau darbininku Amerikoje 
randasi be darbo. Ir už visa tai 
jis kaltins Kongresą, už tai kad 
Kongresas atmete jo įsiūlomo 
vidaus tvarka.

“Daug mažu anglių kasyklų 
turės užsidaryti, už tai, kad 
dabar jau mažiau anglių reikia 
už tai, kad baisiai daug reikia 
iszmoketi darbininkams, mai- 
nieriams, už tai, kad didesnes 
mainos jau dabai' per daug 
anglių iszkasa, už tai, kad la
bai daug anglių dabar nukasa 
nuo žemes pavirsziaus daug pi
giau negu galima isz po žemes 
iszkasti, ir už tai, kad tos ang
lys dabar per BRANGIOS!”

Senatorius Glen H. Taylor 
buvo Alabama valstijos teismo 
nuteistas už tai kad jis inejo in 
viena bažnyczia per duris, -ku
rios yra paskirtos juodukams. 
Teismas nusprendė kad nei Se
natorius negali tos valstijos in- 
statymus sulaužyti. Kažin, ar 
tokis teismas ir danguje pa
skirs vienas duris sau ir kitas 
juodukam?

Nors Kalėdos jau seniai pra
ėjo, bet mes tik ana diena isz- 
girdoome apie viena saliunin- 
ka in Oaklyn, New Jersey. Ku- 
eziu vakara, jis szitokia iszka- 
ba iszkabino virsz savo baro: 
“Szitas saliunas bus uždary
tas, devinta valanda szi vaka
ra. Visi eikite sau pas savo vai
kus ir su jais praleiskite vaka
ra. ” Tai isz tikro ne tik geras 
patarimas, bet ir puikus pa
mokslas.

In Berkeley, California, 
Amerikos Sekretorius trumpai 
pasakė Ruskiams, ka jie turi 
daryti kad visi nesusipratimai 
dingtų: “Jie turi pakuta dary
ti del visu savo grieku.”

Pypkes Durnai
Mano Žmona

Komunistai nors viena laibai 
gera darba mums atliko : Kai 
jie užėmė Czekoslovakija, tai 
mes ežia Amerikoje susilaukė
me labai daug geru sportinin
ku, kurie buvo gana greiti pa
bėgti isz to jiems 'rengiamo ro
jaus.

Mokinti Daktarai, po keliu 
metu tyrinėjimo ir moksliszko 
darbo in Mayo Clinic, Roches
ter, Minn., paskelbia kad mote
rys du sykiu tiek aszaru iszlie- 
ja negu vyrai. Kibą mes, vyrai, 
to jau be jokiu moksliszku tyri
nėjimu nežinojome! Tik susi- 
ginczyk su savo žmonele, ar jai 
ka uždrausk, ir pamatysi kaip 
ji tavę suginezys, ir kaip ji ta
ve suginezys, ir kaip ji tave 
privers atsipraszyti su savo to
mis aszaromis. Mums rodos, 
kad tie mokinti Daktarai labai 
daug brangaus laiko visai už 
dyka praleido. Jiems reikėjo 
tik užeiti pas musu dranga 
Butku; jis butu jiems visa tai

Mano žmona sako kad jai 
nepatinka 

Tie draugai kurie pas mus 
užeina, 

Ir duris mus parapuoja; 
Mums visai nieko nesake. 
Jie mus visai neperspeja, 
Ir nieko mums nepranesza. 
Jie pas mus ateina kaip 
In saliuna ar in restorana. 
Jie nelaukia pakvietimo, 
Ir nepaiso draugiszkumo. 
Jie reikalauja vaiszingumo, 
Ir mislina kad mes tik juju 
Kasdien laukiam. Mes 

“surpraizu”
Susilaukiam isz draugu ir 

giminiu. 
Pasirodome vaiszingi 
Ir visiems draugams drauginti. 
Bet ar nebutu daug geriau 
Jei mums nors kart jie 

pasakytu, 
Kad atvažiuoja magarycziu.

Pirkie
U. S. Bonus

Bažnyczia siekia visuotinu
mo, kuris butu sudarytas ne isz 
klasių ar luomu, bet isz žmoni
jos. Bažnyczia nori suvienyti 
žmones, ne už tai kad ji neap- 
kenezia Kapitalizmo, bet už tai 
kad ji myli teisybe; ne del to 
kad ji prieszinasi Faszizmui ir 
Komunizmui, bet del to kad ji 
stoja ir kovoja Del Dievo, Del 
Tėvynės ir Del Žmonijos.

Mums reikia teisybes ir gai
lestingumo,'bet mums pirmiau
siai reikia Dievo, ir tikėjimo in 
Dieva, Kuris teisia ir atleidžia. 
Pripažindami Dieva Tęva, mes 
galime save vadintis broliais. 
Tiktai tada, kada mes pripa
žinsime Dieva, mes galėsime 
pažinti ir Demokratija. Demo- 
kratiszkos Amerikos ženklas 
nėra nei kūjis, nei pjautuvas, 
nei szaku ryszulys, bet erelis, 
kurio didybe ir galybe yra in 
padanges skridimas ir in saule 
žvelgimas. (BUS DAUGIAU)

KATALOGAS No. 166 Trys istorijos apie 
Simus Malkiaus, Iszklausyta 

KNYGŲ ■ malda vargszo, Geras Medėjus.

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

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

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimieczin 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 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 1761/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lio- 
tu vos 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 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudiniraas
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, perąszyta isz gro- 
matbs 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.

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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- 
liekn. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

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

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

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pii- 

l slapiu. 15c.
No. 112 Trys apysakos apie 

į pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo sraert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

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

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

ne ant naudos ant teip vadina-i No. 123 Septynios istorijos 
mu prieteliu. ' apie Stebuklingas zerkolas, Si-

Nuo to laiko daktaras Gi-i dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
dinskas buvo tankus sveczias*' Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
namuose Gadzinšku, neužilgio Pasa^a apie čigonus. 45 pu- 

szirdingu priete- ^aP’u> ^')C-
turėjo, bet lium, o ant galo likos priimtas j No. 127 Trys istorijos apie 
po Komu-1 in skaitlį szeimynos. Alena J Duktė Pustyniu, P.eleniute ir 

Gadzinskiute jau nuo senei bu-! Du Brolius. 60 pus. 15c.
Faszizmui vo jam atidavus savo szirdele, i No. 128 Dvi istorijos apie 

■ tai kada paprasze tėvu josios ' Valdimieras ir apie Bedali. 44 
, likos priimtas su i puslapiu. 15c.

tvarko ir valdo nuo lopszio iki j džiaugsmu. > No. 129 Keturios istorijos:
grabo. Szitokia tvarka panai-! Ant sužiedoviu suvažiavo • Ketvirtas prisakymas Dievo, 
kina visa žmogaus Laisve ir 
N epriklausomy'be.

Bažnyczios mokslas ant szi
to klausimo yra aiszkus: “Lai 
valstybe prižiūri szias piliecziu 
draugijas, suvienytas savo tei
siu pildyme; bet tegu ji nesiki- 
sza in 'ju ypatingus reikalus ir i 

prie viso kūno į in ju organizacijas, nes dalykai 
! veikia, gyvuoja dvasia, kuri 

tam tikro pa- i juose veikia, ir jie labai lengvai ! • 1 • • . • -j -i

ram veikimui reikalinga; pa- per remiasi ant kitos;pav 
nasziai negalima prižiūrėti szinu dirbimo pramone remiasi 
draugijos, kaipo vienutes ge- ant plieno dirbimo pramones, o 
rove, jeigu kiekviena skirtinga' ji, savo žarų remiasi ant mai- 
dalis ir kiekvienas nary's,.... < niėriu pramones. Czia reika- 
nera aprūpintas su visu tuo liūgas ryszys tarpu visu tu pra- 
kas yra. reikalinga, judėjimui! moniu.
ir veikimui,” (Popiežiaus Ap-j Ranka turi viena veikimą 
linkrasztis, Divini Redempto-; kuna; koja turi kita veikimą.

Lygiai, irgi, audimu dirbimo, 
ūkininku, bankieriu, fabrikan
tu ir valdininku grupes turi sd- 
votiszka veikimą; ir vist tie 
veikimai sudaro viena bendra 

daug sąnariu: Szirdi kraujo tikslą; būtent, szalies gerove ir 
plakimui, plauczius kvepavi- žmonijos pagerinimą. Aiszku, 
mui, aki matymui, ausi klau- kad czia reikia visu tu 
symui ir panasziai. Ir visi vei-. atskiru darbo grupiu fėderaci- 
kia viso kimo labui.

Kaip žmogaus kūne invairus sudarytu bendra valdyba, 
sanariai negyvena neapykan-' 
toje; kaip akis nepavydi ausiai 
kad ji girdi, kaip ranka ne
pyksta ant kojos, kad ji negali 
kaip koja vaikszczioti, bet visi 
sanariai gyvena santaikoje iri 
atlieka sau skirtus darbus, taip : 
ir draugija ras savo taika su-! 
vienydama visas savo in vai-i 
rias grupes ir szakas bendrai 
tos draugijos gerovei.

Bet tarp kūno sąnariu ir 
draugijos nariu randasi szitas 
reikszmhigas skirtumas: Ran
ka negali patapti koja, akis 
negali ausies darba atlikti; bet 
karpinterys gali tapti ūkinin
ku, mainierys gali tapti ban
kieriu, darbininkas gali tapti Į dinta “Laisve,

Kaip kūnas nėra sudarytas 
vien tik isz kūno ir galvos, taip 
ir draugija sesusidaro isz Ka
pitalo ir Darbo. Kūnas turi 
daug sąnariu:

jos ar vienybes, kuriu atstovai

TURI PINIGU, BUS 
:: IR PRIETELIU ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Svarbiausias klausima yra 
Valstybes pariega ir darbas; 
ka, kur ir kiek Valstybe in szi
tokia tvarka, 
darys?

Bažnyczia 
! krasztutiniu 
' klaida yra tai kad Valstybe 
' neturi jokio balso. Szi klaida 
yra vadinama Individualiz
mas, atskirizmas. Antra klai
da yra, kad Valstybe turi vie
natini baisa ir viską valdo. 
Szita klaida vra Faszizmas ar 
Komunizmas.

Tie, kurie sako kad valstybe 
negali kisztis in 'bizni ir negali 
peržengti biznio ta taip pava- 

nori kad ta
ponu. Szi atskiraus nario lais- valstybe turėtu biski didesni pasiliko ju 
ve yra Szvento Tėvo, Popie
žiaus pavadinta “paszanki- 
mu.” Reiszkia, savo pareigu 
ir savo darbo atlikimas gali 
būti palygintas in paszaukima.

Vietoj kad draugijos nariai 
pasiskirstytu in dvi viena ki
tai prieszingas grupes: Kapi
talas ir Darbas; jie turėtu su
sivienyti sulyg savo veikimą, 
savo darba ir savo pareiga. Vi
si tie darbai bus skirtingi savo 
veikime ir savo užmokesniu, 
bet visi sulyg savo luomo ar 
padėties prisidės prie tos ben
dros geroves, kaip kūno sąna
riai prisideda 
geroves.

Pavyzdžiui, 
szaukimo ar 
gali būti sudarytos isz mainie- 
riu, ūkininku, pramones dar
bininku, valstybes darbininku, 
geležinkelio, telegrafo ir tele
fono darbininku, dailydžiu, gy
dytoju, advokatu, geležies dar
bininku ir gal dvideszimts ar 
trisdeszimts kitu grupiu, pagal 
ju darba ir veikimą draugijo
je. Taip draugija butu su
skirstyta ne in klases, bet in 
profesijas ar paszaukimus.

Kiekviena bendrove suima 
ne tik susiorganizavusius dar
bininkus, bet taip pat ir Susi
organizavusius darbdavius to
je darbo srityje. Szitokis su
tvarkymas sudaro bendra susi
rūpinimą vienos’profesijos ar

veikimo grupes

insikisz ir ka ji

vengia abeju 
klaidu: Viena

Da daugiau nusistebėjo, kada 
daktaras pasakė jam, jog gir
dėjo nuo žmonių apie pinigine 
nelaime, prasze per tai pono 
Gadzinskio idant priimtu ma- ( 
ža suma pinigu, kuria buvo ne- 
senei aplaikias po mirusiam 
dedei, ir darytu su jais kas jam j 
patinka.

Gadzinskas szirdingai nusi-l 
juoke.

— Paduok ponas savo ran
ka, ponas daktare — tarė. De- 
kavoju ponui teip szirdingai, ; 
kad ir man tikrai prireiktu i 
juosus nuo pono paimt, bet de-į Į a ■kui Dievui ne teip yra.

Czionais apsakė daktarui 
apie savo iszbandyma. ir abu
du garsiai juokėsi isz gero pa
sisekimo. Bandymas iszpuole

balsa negu pirma 
mažesni negu turi 
nizmu.

Komunizmui ar
valstybe yra slauge, nurse, mo
tina, kuri žmogaus gyvenimą rankeles,

Kristų so

Verksmai 
prie Ap-

Kitokios Knygos

Ant sužiedoviu
vėla visi pirma karta juokėsi i Keliautoje! in Szventa žeme, 
ne mažai Gadzinskis isz juju 
iszkalbejimu, kada kožnas isz- 
sikalbinejo, o vis kitaip. Nie
ko ne gelbėjo ju saldus nusi-

Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko-

szypsojimai ir prižadėjimai, ba ko, Luoszis, Viena motina, Vai- 
ponas Gadzinskas davė jiems ■ kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 

! aiszkiai suprast jog ateity je žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
nemislinma daryt isz savo na- pasakė katras paeziuotas. 76 
mo hoteli ir dyka tarnysta ir 
valgi. GALAS.

niekinami svetimos rankos val
džia.” (Popiežiaus Aplink- 
rasztis Rerum Novorum).’

Bažnyczia sako kad Valsty
be yra grupiu tarnaite, kad 
grupes ir draugijos nėra vals
tybes inrankiai ar vergai. Ka
talikiškas szio klausimo iszri- 
szimas vengia Komunistines, 
Faszistines klaidos ir ydos, ku
ri paliktu keliu valdininku ran
kose ir ju gailestingumui di
džiuma žmonių. Ji iszvengia. 

i ir kitos taip pat dideles klaidos 
kad Kapitalizmas viską valdy
tu.

Bažny czi os n u s i s t a tym a s, 
trumpai yra szitoks: Bendra
darbiavimas del bendros gero
ves.

Istorija apie “AMŽINA ŽY-I 
DA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

B35 WEST CENTRE STREET 
Telefoną.* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

apie 
apie 
15c 

apie

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 k n y g u t e 
draugystėms, del kasieriauš 
nud sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

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

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

puslapiu. 20c.
No. 133 Dvi istorijos 

Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 

i Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.
No. 138, Keturios istorijos: 

Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

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

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

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tiR 
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.

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.
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Stebuklingas Žiedas
♦ ^♦^♦♦^♦♦^♦♦^♦♦t**t**t*****%»t**t*»%*t<»»t**t**t*****t*****%***»******t**t**l

VIENAM jaunam ūkininkui ] ve jam ta žiedą, vietoj jo užmo- 
laibai nesiseke ūkininkauti' ve kita panasza prasta ir pa-

Karta anksti ryta, buvo iszejes, liko.
arti palei kaina. Aparės vars-,
na, sustojo pasilsėti ir nusi- 
szluostyti prakarta. Pasirėmė 
jis ant arklio ir mausto: Kodėl 
jam teip nesiseka?

Jam besiilsinti iszejo isz kai- j 
no baltais rūbais graži mote-, 
i Isžke. Jos auksiniai plaukiai 
gulėjo ant peeziu. Priėjo ji prie) 
irtojo ir tarė: “Asz žinau, ko;
t i taip liūdnas; te tau auksini 
žiedą, kuris tave laimingu pa
darys. Ko tik tau reiks, pasuk 
žiedą, papraszyk ir turėsi. Vie
nok tik karta, tegali praszyti.” 
Padavė ji jam žiedą, ir apsisu
kus eme tolinties in kaina. Ji 
ėjo iszlengvo, tiesiai, tartum 
kojomis neliezdama žemes. Ve
jas pagaudamas pute ir tarsze 
jos aukso plaukus. Artojas ly

Vienam mieste, 
Badai Viskonsine

Tenais pusėtinai Lietuviu

dėjo ja savo nustebusiomis aki
mis. Pagalinus ji užlipo ant i 
kalno ir pranyko. Tai buvo to' 
l;alno deive. )

Užsimovęs žmogus ta žiedą! 
ir džiaugdamasis galvoja, ko Į 
jam praszyti. Nutarė pasitarti į 
da su savo paczia. Pareina na- Į 
mo, o ji ežia varo su kokiais tai ; 
reikalais in miestą. Nieko nesi-

gyvena,
Bet jujn moterėles, 

Tai jau gana.
Giedos jokios neturi, 

Suvis ant nieko nežiūri.
Autobiliais po nakti, 
Po miestą valkiojesi, 

Visus in saliunas vedasi,
Kad užfundytu, 
Ir linksmai laika 

praleistu.
Mat, netiki in nieką,

Pyta, vos iszauszns, ateina 
auksakalis ir kelia ta žmogų: 
“Ilgas tavo kelias, skubink, 
kad sugryžtum sziandien na
mo. ’ ’

T'szejus tam žmogui, anksa- 
kalis greitai užsidarinejo duris 
ir langus, užsikiszo, atsistojo 
vidury kambario ir, pasukos 
žiedą tarė: “Asz noriu tureli 
szimta milijonu rubliu.”

Vos tik isztare jis tuos - žo
džius, kad ims rubliais snigti, 
kad ims kristi ant aslos jam 
ant ranku, ant peeziu ir ant 
galvos, jog jis nebeturejo kuri 
vietos deties. Iszsigandes eme 
rėkti, szaukti, norėjo pro du
ris isZsiprukti, bet negalėjo 
prieti nei prie duriu, iszvirto 
visas kruvinas ant ’žemes. O 
rubliai -vis sniga ir sniga. 
Ant galo tiek ju prisniego, kad 
grindis nebegalejo išžiūrėti su
lūžo ir auksakalis su visais pi
nigais in rusi nudardėjo. Ir te
nai rūsy tolek rubliais sniego, 
kolek neprisnigo szimto milijo
nu. Pasidarė sidabro didele

vu, kad nupirko ta sklypeli, ir 
įda. liko pinigu.

O ka! Tarė vyras, turim 
Ijan sklypeli ir dabar galim ko 
!. kito isz žiedo praszyti.

Paežiai labai norėjosi insigy- 
(ti da vienos karves ir arklio. I
Vyras isztraukos kropszuka su 

‘likusiais pinigais, pabarszkino 
in stata ir tarė: “Žmonel, dėl I «

i tokiu nieku ar verta, praszyti 
(žiedo? Padirbkim metus, bus 
karve, Ims ir arklys!”

Ir isztikruju, gale metu jie 
jau turėjo kita karve ir arkli. 
Isz dži'augsmo vyras patrynė 
delnus ir tarė:'“Kokie mes lai
mingi! Turim, ko norėjom, ir 
žiedas tober sveikas. Visko da. 
galim, jo, praszyti.” Bet pati 
buvo, kaiyi kiekviena boba, ne
kantri motoriszke, vol kalbino 
vyro ko-nors praszyti.

— Asz tavęs nebesuprantu, 
piktai tarė jam. Tu pirma vis 
skuzdavaisi ir visko norėdavai, 
o dabar nieko tau nebereikia. 
Geriausi metai praeis, tada 
mesk viską szuniui ant uode-

Nauja Mada

Mažoji Jean Peterson, 
Chicago, Illinois, parodo ka 
jaunos paneles dabar neszio- 
ja. Sztorai dabar parduoda 
naujas palas, kurios yra pla
tesnes, ilgesnes ir baltesnes, 
ir kurioms reikia tik vienos
špilkos.

TURI PINIGU, BUS 
:: IR PRIETELIU ::

iRCžIUS turi daugybe 
prieteliu, bet vargszas dau-

į paskui atsitolinanti murmėda
mas ka toki po nose, bet vela 
turėjo rūpintis sveczais ir ne 
turėjo laiko apsvarstyt gerai 
žodžius nepažinstamo. Vely- 

I bam vakaro net pasako savo 
Į paežiai kas jam atsitiko.

— Kad norints žinotau, kas 
tai do vienas buvo. Bet man

sakydamas paežiai iszvažiavo. 
Mieste turėjo nakvoti. Norėda
mas žinoti, ar brangus tas žie
das, ūkininkas nunesze ji auk
sakaliui parodyti, kiek jis jam 
už ji gali duoti? Auksakalis į 
pavarte ir sako: “Nekoks ežia j 
žiedas, daugiau per keletą, gri- j 
vinu ne gausi.” Artojas nusi
juokė isz to ir nieko blogo ne
manydamas apsakė, isz kur jis j 
gavės ta žiedą ir kokia jis tu-Į 
resi galybe. Iszgirdes. auksika- i 
lis, kad teip eme ta žmogų nak-| 
vinti. Tas buvo negudrus ir su-1 
tiko. Auksaka I is privalgydino ( 
ji, gerai uždavė degtines ir pa-1 
guldė minksztai. Užmigus sve-j 
ežiui, auksakalis tuojau numo-' _________________ ________ _ i

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ |

$4.00 
su pa- 
$4.00 
$1.50 
. .50c.

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...................

Stebuklingos Lourdes knyga 
veikslais stebuklingu vietų . . .

Naujas sapnu knyga............
Savižrolas su paveikslais.. .
Laime ir planetos nuspėjimas lai., | 

Raginis rinkinis trumpu gražu p. 35c. I
Kabalas inspejimas laimes Bu. 15c. 
Dainorius apie 120 viso, dainų 75c. 
Lengvas būdas iszmokt angliszkos 

kalbos be kito pagelbos.............. 35c.
Girtuokliu gadzinkos, dainos.'. . 20c.

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

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

gu, tai kas noretute gauti, tai atsius- j 
kite deszimtuka o gausite katalioga.

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

Nuo nervu sugedimo, iszgasczio, Į 
bemieges, galvos ir sprando skaudė
jimo, galvoje ir ausyse cypimo. $1.00 ;

Nuo dusulio ii’ mainu asthmos 75c. į 
Nuo inkstu streinu skaudėjimo.75e. 

Nuo visok. reumatiszku sausgėlų 75c.
Nuo cukrines ligos (diabetes). $1.
Vyriszkumo nustojimas, atgaut i 

ji................................................... $1.25 į
Plauku tonikas, sulaiko slinkimus, ; 

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

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

negali............................................. 25c. i
Drygnes nuo dusulio, bemieges 25c , 
Atsiuskit 10c., o gausite žolių ka

talioga, kuriame randasi visokius I 
apie 300 skirtingu žolių. Sziunczia- j 
me ir uždėtu mokeseziu, jeigu kas pa- 1 
reikalauja.

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Rd., Spencerport, N. Y, 1

Ba kaip vyrai in darba 
nueina, 

Tai moterėles ant viso 
dienos iszeina.

Jeigu vyras in miestą 
užeina, 

O gėrimą neparnesza 
kaip pareina, 

Tada kele revoliucija. 
Vyrelis su kumszczia.

malszina, 
O paežiule ant ryt, 

Bėga, pas va i t a, 
Vyrelis fainos užmoka, 

Bet tas viskas, 
Ant gero neiszeis.* * *

Mano draugo trendas, 
Piteris Bultaitis,

Norėjo paeziuotis su 
Meri Maicziute, 

Bet, jam Meri sta,ežiai 
pasako, 

Jog myli kita 
sportėli, 

Kuris gyvena kitam 
mieste, 

Todėl už jo negales 
eiti, 

Pasiliksiu tavo sesute, 
Bet, ne paczia, 

Kalbėjo jam. Meri. 
“Dets al rait Meri,

Asz isz to salisfais l” 
Ir kada tik ja norėjo 

pabueziuot, 
Tai jam neatsakydavo, 

Juk prižadėjo jam 
būti sesute.

O kaipo sesute, 
Broliui vale bueziuoti, 
Ir net tėvai paliepė, 
Idant sesute broleli 

mylėtu! 
sįe sjc

Ar žinote, lovelei, 
Darote labai negerai, 

Jeigu dukreles neprižiurit, 
Noriu t s kolos j u turit. 
Viena jauna mergele, 

Su senyvu vyru 
■suėjo in pora.

Na ir susiprato, 
Mergele pabėgo nuo tėvu, 

Ir su tnorn seniu 
apsiporinu.

Ka dabar padarys, 
Jau noatsiskyrs, 
Tegul sveiki sau 

gyvena!
—-- ;—_-----1—x—

kruva, kai]) szieno stirta, bet 
kas isz to, kad auksakalis jau 
seniai nebegyvas gulėjo po 
stirta.

Tuo tarpu ūkininkas sugry- 
žo linksmas namo ir pasirodė 
savo paežiai žiedą. “Dabar jau 
mums nebosi igs, mano bran
gioji,” džiaugėsi jis: “Dabar 
tik reikia gerai apgalvoti, ko 
mes turim praszyti.”

Pati tuojau sugalvojo. “Kaip 
tau rodosi, ąr no gerai padary- 
tnmem pripirko žemes kąsneli? 
Mes tiek nedaug jos turime. 
Puikus daiktas imtu, nupirkus 
nuo pono ta sklypeli, kuris pri
eina prie musu lauko. Praszy- 
kime to.”

gos. Juk tu gali karalium, ku
nigą i kszczi u, grafu, dideliu po
nu, gali turėti pilnas skrynes 
aukso, ir nieko nepraszai!

— Nuolat tu ta pati man 
tuziji, atkirto vyras. Mes dar 
esam jauni ir gyvėsiui ilgai. 
Juk tik viena karteli tegalini 
praszyti kokios nors malones 

i isz žiedo. Kas žino, kas su mu- 
mis gali kada atsitikti kada 
žiedas labiausiai bus mums rei- 

j kalingas,: Ar mums stinga ko? 
!Ar nuo to laiko, kai turim žie- 
! da. nepagerojo visikas? Žiūrėk, 
visi žmones stebėsi, už tai 'buki . ,I iszmintaugesne. Tuo laiku gali 
puikiai apgalvoti ko mums rei

— Tai geras daiktas, pri
tarė vyras. Bet jei mos visus 
metus gerai dirbsime, ir Die
vas mums padės, tai ir be žiedo 
nupirksim. Ir eme jie abudu 
kiek galėdami dirbti. Žeme isz- 
dirbo, iszdraske ir riebiai in- 
tresze. Rudeni liek prikūlė ja-

kia praszyti.
Turim sutikti su juo, kad 

tai]) ir buvo kai]) jis gyrėsi. 
Kai]) tik tas žiedas atsirado 
pas ji nuo to meto jo aruodai ei
davo kas met pilnyn ir pilnyn 
tartum koks aitvaras įgulėda
vo jam juos pripildyti. Isz men
ko ūkininkėlio pasidarė- jis sto-

Pasilsi Po Pesztyniu

ras ūkininkas. Prisipirko tiek 
žemes, jog reikėjo samdyti ber
nu ir mergų, nors Ir pats daug 
dirbdavo su savo moteria. Jo 
triobos iszrode lyg kokio dva
relio.

Taip slinko metai už metu. 
Kartais būdami, vieni ir nie
kam'negirdint, motore užsi
mindavo apie žiedą ir kiszdavo 
vyrui koki sumanymą, bet vy
ras vis atsisakydavo nuo jo ati
dedamas blogesniam laikui. 
Galu gale nusibodo bobai listi 
vyrui in akis su savo sumany
mais ir stebuklingąjį žiedą be
veik neužsimindavo.

Tai]) praėjo trisdeszimts ir 
koluriasdeszimtis metu, abudu 
jau paseno, pražilo, o da vis jie 
nieko noprasze isz žiedo, nors 
lankiai meiliomis akimis in ji 
pažiii rodavo. ■

Viena nakti netikėtai atsiė
mė juos Dievas abudu kartu 
pas save.

\biikai ir vaiku vaikai sto
vėjo prie ju fcraszto (grabo) ir 
verke.

Vienas isz ju norėjo numau
ti žiodą, bot vyresnysis sūnūs 
t a re:

Tegul tetuszis ta. žiedą 
neszasi su savim in kapus. Vi
sa amži jis ji saugojo, kaip sa
vo vaika. Tai bus jam malo
nus atminimas. Ir motina mėg
davo juo gereties, turbūt ji jau
na būdama, padovanojo jam.

Tokiu budu palaidojo sena 
ūkininką, su jo žiedu kuris, jo 
nuomone, buvo stebuklingas, o 
isztikruju, tai praseziausiais 
žiedelis: vienok tiek jis laimes 
atneszė in jo namus, jog dau
giau ir norėti negalima žmogui.

giairse turi ju jieszkot. Iszban- 
de tai viena karta ponas Felik
sas Gadzinskis, kuris po parda-1 
vimui savo kromo, gvveno i'sz| 
aplaikytu už.ji pinigus kaipo! 
žmogus turtingas galėtu tikini | 
sau praleisti gyvenimą.

Tame mieryje nupirko už 
mieštije puiku nameli ir gyve
no tykiai.

Gadzinskis turėjo daugybe 
pažinstanm, o per ka tankiai 
vieszpatavo pas ji linksmumas 
susirink u si u pr i e t el iu.

Norints pažinstami dąugiau- 
se pribuvinejo Nedeliomis ir 
ant Szvencziu atvažiuodavo to
kiam. dideliam skaitinyje, jog 
priesz narna vežimai iszrode 
kaip priesz kokia svetaine. Bet 
tas tankus atsilankymas nubo
do ponei Gadzinskienei, o po
nas 'Gadzinskas ne žinojo spa- 
sabo ant užbegimo to visko.

Viena Nedelia pleezius 
priesz narna iszrode kaip jo- 
markas. Ponas Gadzinskas tu
rėjo pilnas rankas taja diena. 
Sztai terp svecziu sedineziu 
prie stalo davėsi girdėt szau- 
kentis balsas:

— Kas tai po velniu, kokis 
czion paredkas szitoje knaipo- 
je?

Buvo tai balsas kokio tai pa- 
kelevingo, kuris mislindamas 
jog randasi lietelyje. Ponas 
Gadzinskas paszoko idant nž- 
ganadint pribuisza, o nusiszyp- 
sojo pats in save, kada apznai- 

į minias nepažinstamam kur 
I randasi.

Kada, po pief nepažinstamas 
trenkė su lazdele in stala idant 
užmokėt už valgi, ponas Ga
dzinskas nusiszipsojas pasakė 
jam jog, džiaugėsi, pažint nau-i 
.ju svcczia, ir jog jo namas ne. 
buvo hoteliu. Nepažinstamas 
szoko ant koja susisarraat inias, 

! bet tuo apsimalszino tardamas:
— A ežiu ponui szirdingai 

už prieriiima. Stebiuosiu isz po-
i no geradyste. Bet gatavas es-; 
imiu su ponu eiti isz laižybu, i 
Į jog visi tie žmonys ka czionais 
į sziandien randasi pas tave kai- j 
; po svecziai nesirupiniu apie ta- 
1 ve jeigu kada pareikalautum

szirdingai už priėmimą pade- 
kavojo. Po teisybei turiu jo bi
lietą. Sztai yra: “Dr Kamins
kas Advokatas” Kaipo užmo
kesti už pietus davė man gera 
rodą ir teisybe pasakė. Ka tu 
ant to pasakysi paeziule?

— Asz mistinu, jog tasai 
žmogus turėjo tikra teisybe. 
Po teisybei kalbant tai man tas 
viskas jau nubodo.

— Ir man teip-gi; nes kaip 
dabar isz to galima iszeit, ne- 

i užpykinant nieką? Kalbėkim 
apie ka kita. Ar buvo sziandien 
daktaras Gadinskas?

— Buvo, atsake pati, bet 
trumpai, ba turėjo atlankyt d.a 
viena ligoni sziandien.

— Ne žinau, del ko asz ne- 
keneziu taji jauna žmogų. Ro
dos man nieko szlekto nepada
rė.

Ant to pasibaigė pasikalbė
jimas Gadzinsku ir nusidavė 
ant pelnyto atilsio.

Ant rytojaus, nesakydamas 
nieko niekam apie savo mie- 
rius, ponas Gadzinskas atsisė
do prie savo stalelio juokdama
sis, parasze sekanezia laiszka:

“Mielas mano prieteliau! 
Isz priežasties visokiu nelai
miu kokios mane patiko in 
trumpa laika, esmių priverstas 
nusiduot pas tave praszydamas 
pagelbos. Pralosziau didele su
ma, pinigu ir turėsiu trumpam 
laike juos sugražyt, o jeigu ne 
galėsiu tai busiu priverstas 
parduot savo narna, Praszau 
tavęs prigelbek man kiek galė
damas. Žinau jog man to ne at
sakysi, nes turi gera zoposti 
kaip žinau. Praszau ta mano 
praszima nžlaikyt slaptybėje.

Pasilieku tavo szirdingas 
prietelis.

Fel iksas Gadzinskis.
— Taip tai užteks, tarė už- 

ganadytas pats in save. Dabar 
kokis tuzinas tokiu laiszku pas 
savo prietelius o datirsiu, ar 
ponas advokatas turėjo teisy
be.

Ateinanczia Nedelia namas 
pono Gadzinskio buvo tusz- 
czias. Vienas tik žmogus pri
buvo vakare, jaunas daktaras.

i nuo ju pagelbos.
Su tais žodžiais padavė savo 

bilietą, pasikloniojo gilei ir 
’ atsitolino. Gadzinskas žiurėjo

Gadzinskas priėmė jauna 
žmogų szirdingi, bet nemažai 
nusistebėjo kad tasai prasze 
ant slaptingo pasikalbėjimo.

Virginia Hill, atsiremia in 
duris pasilsėti, viename Chi- 
cagos vieszbutyje kotelyje, 
kur ji su savo nauju vyru lai
kinai apsigyveno. Ji apsiže- 
nijo su Hans Hauser, Austri
jos cziampijono cziuožiku.

Jiedu per kelias dienas vi
sai neiszejo isz savo kamba
riu. Kai tik ji iszejo pro du
ris, laikrasztininkai pradėjo 
ja klausinėti ir traukti jo
kios paveiksią. Ji, inpykus 
viena laikrasztininka par
stūmė, kitam plaukus apro
vė, trecziam paveikslams 
traukti maszinele isztrenke

isz ranku.
Szita Virginia Hill buvo 

drauge, “girl-frenta” to ba- 
goto razbaininko, “Bugsy” 
Siegel, kuris ne taip seniai 
buvo nuszautas. Kai jis bu
vo nuszautas ji buvo Pary
žiuje.

Policija niekados nesuse- 
ke nesurado kas ta razbai- 
ninka nuszove, bet jie sako 
kad jie tikrai žino kad ežia 
buvo razbaininku darbas; ar 
kurios prieszingos gaujos 
razbaininkai, ar gal ir jo pa
ties taip vadinami draugai.

□ o a

Isz to aiszku geroj rankoj daug j 
vertesnis negu geras blogoj. 
Darbsztumas padare ji laimin
ga.

Kaimietis atidavė pro va ad
vokatui, bet isz kalno nieko ne
mokėjo. Už tai ir advokatas, 
kiek kartu ji kaimietis atlankė, 
vis sakydavo:

—Tamistos teismas teip yra 
supainiota ir tamsi, asz jos jo
kiu budu negaliu suprasti!

Kaimietis suprato, ka. tas 
ženklina ir isztraukės isz kisze-j 
niaus du doleriu padėjo ant 
stalo, tardamas:

— Meldžiu czionai du stik
lu in akulorius. GALAS.

— Maszna kuri yra pripil
dyta su kito skriauda yra tusz- 
czia.

! —■ Daugelis yra tokiu ka 
kovoje už laisvia, bet josios ne
pažysta.

Neužmirszkite kad dabai ■ 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams i 
o $3.00 aut puses meto,

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Planted wisely, the money you have | 
this year of 1950 can be the seed that I 
grows into dreams come true, a harvest ! 
of farm or ranch expansion, education 
for the children or that long vacation : 
trip you’ve wanted. Invest every possi
ble penny in U. S. Savings Bonds, then 
every $3 you plant today will yield $4 
in 1960. Bonds are just as important a 
part of a well-managed farm as is land, 
livestock or machinery. With U. S. Sav
ings Bonds, your financial reserves are 
in the safest possible form and readily 
available. Your bank offers a simple 
Bond-A-Month Plan for your conven
ience. U.'S, Treasury Departntem

(Tasa Ant 2 puslapio)

tke fUqhi paini 
įcĄ Ike utatf tfon utaiia

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

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

:: Tiktai W i! 
Saule Publishing Oo.,

Mahanoy City, j



SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines Belgijos Karalaite Gryszta In Tėvynė

— Albertas W. Valiukonis, 
nuo 523 W. Centre Uly., numi- j 
re Utarninke, 4:30 valanda po 
pietų in Veteranu ligonbute,: 
Lebanon, Pa., kuris ten gydosi 
per koki tai laika. Velionis gi
mė Mahanojuje, paskutini kar
ta dirbo North Mahanoy ka
syklose. Paliko savo paezia 
Mare (Geshan), seseri Mari jo
ną Bushiene, Philadelphia, Pa., 
tris brolius Stanislova, Frack
ville; Juozą, Shenandoah Hgts. 
ir Vinca, Philadelphia. Laidos 
Subatoje, su apiegomis Christ 
Lutheran bažnyczioje. Grabe
lius L. Traskauskas laidos.

— Musu senas skaitytojas 
Ponas Matas Paulauskas isz 
Girardvilles1, sūnūs Vincas ir 
marti, motoravo in miestą su 
reikalais, ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti. Acziu visiems už at- 
silankyma.

— Subatoje pripuola Szv. 
Petro Gonzalio. Ir ta diena 997 
metuose Lietuviai nužudė pir
mąjį Krikszczionybes skelbėja 
Vaitiekų. Ir ta diena 1912 m., 
imu jas ir didžiausias puikiau
sias laivas “Titanic” nusuen- 
< > 1,517 žmonių žuvo, laivas 
1 asztuvo $7,500,000.

— Nedelioje pripuola At
velyki-, ir ta diena 1362 m., 
Kry'žiuocziai iszgrove Kauno 
] 4'. Taipgi ta diena 1947 m., 
L.i. as “Grandcamp” susprogo 
prie Texas City, Texas, dau
giau negu 500 žmonių žuvo, o 
penkios deszimts milijonu do
leriu iszkados buvo padaryta.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Aniceto. Ir ta diena 1790 m., 
mire Benjamin Franklin, vie
nas isz didžiausiu ir gabiausiu 

. Amerikos mokslincziu. Jis bu
vo dipliomatas, raszytojas, po
etas, iszradejas, redaktorius ir 
neprastas kavalierius.

—' Utarninke Szv. Apolio- 
no. Ir ta diena 1775 m., Paul 
Revere, raitas, per visa nakti 
jojo perspėdamas Amerikie- 
czius, kad Anglijos kariuome
nes artinasi, jo tas jojimas per 
isztisa nakti da ir sziandien yra 
paminėtas Amerikos istorijos 
knygose.

— Serędoj, apie 11-ta va
landa naktyje, V. Longaviczio 
visztinyczia užsidegė nuo alie
jinio pecziuko, ant E. South 
Uly. Daug bledies padaryta.

Karalaite Josephine, Ka
raliaus Leopoldo Trecziojo 
duktė, linksmai nusiszypso- 
ja, lipdama isz eroplano ku
ris ja atveže isz Szveicarijos 
in savo tėvynė, Belgija. Ji 
atskrido balsuoti rinkimuo
se, kur visi balsuoja nutarti 
ar jos tėvas Karalius Leopol
das gali gryszti ant savo sos
to ar jis turi pasilikti trem-

tyje.
Per rinkimus penkiosde- 

szimts septintas balsu buvo 
,už Karaliaus sugryžima. 
Pats Karalius sako kad jo 
pareiga dabar gryszti, jeigu 
jo žmones jo nori. Jis sako 
kad jo kraszto Taryba dabar 
turi galutinai nutarti, ar ji 
priimti, ar jam insakyti savo 
sostą savo sunui pavesti.

Szv. Jurgio bažnyczioje 9 va
landa ryte, ir palaidotas in Szv. 
Marijos kapines. Graboriai 
Oravitz laidojo.

— Mykolas Zapulskis, 56 
metu amžiaus, angliakasės, nuo 
21 So. Catherine uly., likos su
žeistas in koja laike darbo Ma
ple Hill kasyklose.
Pottsville 1 i g o n b u te.

Kazimieras Orlauskis, 21 
metu amžiaus, nuo 213 W. 
Rock uly., likos sužeistas kai jo 
automobilius susitrenkė in kita 
kara. Gydosi namie.

Gydosi

Tamaqua, Pa. — Sirgdama 
per penkis motus, ponia Juoza- 
fina Malažinskiene isz Ta- 
makves, numirė Schuylkill Ha
ven ligonbute. Gimė Lietuvoje, 
at vyko i n Amerika, daugelis 
metu atgal. Jos vyras Jonas 
Malažinskas mirė 1929 metuo
se. Paliko duktere J. Valentina 
mieste. Prigulėjo prie SS. Pet
ro ir Povilo parapijos.

ŽINUTES ISZ ' dys programa didelio koncerto, i L 115 U 1 U o i kurig yra rengiamas in water-!
bury, Conn. Balandžio (Apr.) 
trisdeszimta diena. Žmones isz!

Izabele Motekaitiene, buvusi toli ir arti rengiasi in szita i 
Kauno Operos soliste, yra pa- koncertą.

i kviesta dalyvauti
! kviesta dalyvauti 
j Opera Co. Operos 
! tore

AMERIKOS

America | 
American, 
‘II Trova- 

pastatyme. Ji dainuos 
Leonoros role Gegužes (May) 
septinta diena in Great North
ern Theater, Chicagoje.

Profesorius Vladas Stanka, 
ar Stankeviczius, buvęs Pabal
tijo Universiteto rektorius, Ba
landžio antra diena Chicagoje, 
Literatūros Draugijos kvie- 
cziams, skaitė paskaita.

Daktaras A. Garmus, atvy
kęs isz tremties, dirba džiovi
ninku sanatorijoje, Pine Crest, 
Salisbury Center, N. Y.

Isz Lietuvos

! Bendras Amerikos Lietuviu 
Fondas dabar turi szimta ir 
trisdeszimts penkis skyrius. 
Pastaraisiais keliais menesiais 
buvo insteigta deszimts nauju 
skyrių.

Tikėjimas Brangus;
Kasztuoja 7 Rubliai

Dieva Garbinti

dojo kaip jis belde iii duris. 
Policijantai nebupranta, kodėl 
jis nenulipo trepais žemyn ir 
paskui pro duris žemai butu 
galėjos iiieiti. Jis užmigo ant tu 
trepu ir taip sitszalo. Jis gyve
no su savo motina, 416 Strong 
Alley. Apart motinos jis pa
lieka du brolius ir dvi seseris.

New York, N. Y. — Pagal su
tarti apie szeszi szimtai Lietu
viu ūkininku bus priimta in 

! Michigan valstija. Jiems ke
liones nuo laivo in prirengtas 
vietas, namus, bus apmokamos 
isz Bendro Amerikos Lietuviu 
Fondo. Pirmas tokis Lietuvis 
ūkininkas jau pribuvo. Jis yra 
Vladas Gustys, trisdeszimts. 
szesziu metu amžiaus. Daug to
kiu Lietuviu neturi ežia nei pa
žystamu nei. giminiu, ir tik per 
szita. būda gali dabar atvažiuo-

Kazys Miszkinis isz Brigh- Australijoje, Venezueloje .ir 
ton Park, Chicago, visai neti- kituose tolimuose krasztuose 
ketai pateko in viso miesto Lietuviai nusiskundžia kad jie 
laikraszczius. Jis yra maszinis- niekur negali rasti ar gauti sa- 
tas, prie maszinu darbininkas. Vo vaikams mokinti Lietuviu 
Kai to fabriko maszinas vienas kalbos. Jie nusiskundžia kad 
laikrasztininkas aprasze, jis in jie negali gauti kalbos vadove- 
visus laikraszczius indejo ir liu. Mums rodos kad jie galėtu 
Kazio Miszkinio paveiksią, kai gauti tokiu knygų ir knygeliu 
jis taisė maszina. isz “Saules” jeigu jie tik 

kreiptųsi in redakcija.
Juozo Pibolio namuose buvo 

sziurpi nelaime. Motina, iszvy
kus in sztora, like namie vaikai 
suradę tėvo, revolveri pradėjo 
žaisti razbaininkus ir polici-l kala, 
jantus. “Razbaininkas” devy-i 
niu metu Teodoras nuszove sa 
vo jaunesne sesute Mariute.

V. Abramikas isz Spring-! 
field, Illinois pranesza kad te-Į 
nai Lietuviai “Dypukai,” pa-i 
tyre apie vietiniu Lietuviu Ko
munistu veikimus, nutarė pa- 
reikszti savo protestą ir pasi
ryžo panaudoti visas progas 
aiszkinti bolszevizmo neteisy
bes ir kovoti su raudonuoju im
perializmu.

Raszytojas Antanas Szkema, 
kuris dabar gyvena Brooklyn© 
yra paraszes nauja teatrui vei-

AMERIKIECZIAI
SZOVE IN SOVIETUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

Balandžio (April) szeszio- 
likta diena “Amerikos” laik- 
raszczio koncerte dainuos Iza
bele Motekaitiene,. Stasys Ba
ranauskas ir Ipolitas Naura-' 
gis.

Dainininkas S. Dambraus
kas ir A. Dambrauskaite iszpil

nams yra insakyta vengti Ru
sijos rubežiaus ir nesusikirsti 
su Sovietais.

Jeigu teisybe kad Amerikie- 
cziai szaude in Sovietus, tai ga
lima tikrai sakyti kad jie tik 
gyniesi nuo tu Sovietu.

Amerikos Ambasada dar nei 
žodžio neatsake in Sovietu pro
testus.

Viszinskis sako kad kai tas! 
Amerikos kariszkas eroplanas 
nepaklausė Sovietu lakunu in-: 
sakymo nusileisti, ir pradėjo 

! szaudyti, jie pasiszauke kelis 
kitus kariszkus Sovietu eropla- 

| nūs ir pradėjo ta Amerikos ero 
plana vytis, bet nepasivijo.

KAUNAS, LIETUVA. — 
Kauno Jezavitu bažnycyzioje 
sukrauti baldai tu kurie buvo 
iszveszti isz Lietuvos in Sibirą. 
Vytauto bažnyczia j ra gru-' 
dams sandelis.

Studentes ir gimnazistes, ku
ries nuplesze skelbimą, kad 
Marijonu bažnytėlė yra užda
ryta buvo nubaustos ant sze- 
sziu metu in Sibirą.

Bažnyežios, kurios dar nėra 
uždarytos ar valdžios nepasisa
vintos, yra atidaromos tik ry
tais del kelių valandų.

Lietuvis, kuris nori pasi
melsti ir Szventu Misziu isz- 
klausyti turi užsimokėti kaip 
in kina ar teatra, septynis rub
lius.

Naikinimo Darbas Per 
Lėtas

Su 283 Paveikslais <
160 Puslapiu ?

8 col. ilgio, 5^2 col. ploczio < 
Iszaiszkina sapna ir kas ? 
ateiteje stosis. Su priedu ? 
planatu ir visokiu burtu. ? 
Knyga in minksztos po- ? 
pieros virszeliuose. :: :: ?

Tiktai,. . . $1.00 s
Pinigai reikia siusti su < j 

užsakymu: \
Saule Publishing Co., ? 

Mananoy City, Pa.,U.S.A. J*

VIESZBUTIS
“DEVON sudegi:

Trys Žuvo Gaisre i

LONDON, ANGLIJA.
Trys žmones žuvo ir asztuoni <as tvarkoj.

Skapiszkio Valsczius, Lietu
va. — Skapiszkio valscziaus 
kolchozninkus smarkiai puola 
laikrasztis “Tiesa.” Girdi, jie 
nenori naikinti Lietuvos misz- 
kus ir yra labai atsilikę j u kir
timo ir naikinimo darbe. Visa 
eile kolchozu darbininku vi- 
siszkai nebuve iszvyke miszku 
darbams. Dar blogiau vykdomi 
iszvežimo darbai. Matyti kad 
ir tame naujame rojuje ne vis-

buvo sužeisti kai gaisras iszti- 
ko maža vieszbuti Londone.

Trisdeszimts keturiu metu 
moteriszke, visai nuoga nuszo- 
ko nuo stogo ir užsimusze. 
Vieszbutis buvo Devon Hotel 
nuo Russell Square.

Puikiai Apdovanotas

Shenandoah, Pa. —■ Benas 
Volskis, staiga susirgo savo 
namuose, 109 W. Ferguson 
uly., ir likos nuvesztas in Lo
cust Mt. ligonbute.

— Sirgdama trumpa laika, 
Marijona (Savakynas) Taras- 
kievieziene, nuo 209 E. Mt. 
Vernon uly., numirė Panedely- 
je apie 4-ta valanda ryte. Ve
lione gimė Lietuvoje. Paliko 
savo vyra Juozą; trys dukte
rys: V. Czepukaitiene, St. Gra- 
jieskiene, ir J. Brown, slauge, 
mieste; sunu Juozą Chicago. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Gralborius V. Menkie- 
viezius laidos.

— Jurgis Czerniauskas, 
227 U N. Chestnut uly., numirė 
Panedelyje, Hamburg State 
Sanatorium. Ginies Shenadory- 
je, kitados dirbo Locust Coal 
kasyklose. Paliko paezia Hele
na (Luskiute isz Turkey Run); 
duktere Mare, namie; broli Jo
ną mieste; dvi seserys: Ona Ba- 
noniene, West Penn ir Viktori
ja Sakalauskiene mieste. Lai
dojo Ketverge, su apiegomis

, Minersville, Pa. —■ Naujas | 
Bendrojo Amerikos Lietuviu! 
Fondo 74, Minersvilles skyrius 
insteigtas tik vos priesz 3 san- 
vaites, auga nariais ir pasiry-j 
žimu daug nuveikti. Valdyba i 
sudaro darbsztus vyrai: Pirmi-i 
įlinkas, Jurgis Klimas; Sekre
torius, Vincas Gruzdys; Iždi
ninkas, Juozas Dumbliauskas. 
Džiugu, kad dideliu rėmėju ir 
nariu yra parapijos Klebonas 
Kun. Kazimieras Klevinskas, 
taip pat Kim. Juozas Czeponis, 
kurie insirasze tik .skyrių 
steigus. Dabar skyrius dar pa-! 
daugėjo narias, instojus 
siems ;
buvusiems Tremtiniams, o taip 
pat ir Kun. Jeronimas J. Bag
donas insirasze in musu sky
rių nariu. Kviecziame visus 
Minersvilles Lietuvius dėtis 
prie szios kilnios paszelpos or
ganizacijos darbo, stojant na
riais isztisomis szeimynomis, 
nes nario mokestis, juk tik vie
nas doleris metams, o darbas 
labai kilnus. Linkime vis kas
dien augti stiprėti ir daug nu
veikti. — Naujas Narys.

in-

viai su didesnėmis szeimyno- 
mis dabar turi proga pas mus 
atvažiuoti ii- apsigyventi ant 

i ūki n. Jau dabar tose stovyk
lose eina ūkininku parinkimai, 
egzaminavimai, isztyrimai ir 
rasztai yra paruoszziami iszva- 
žiuojantiems.

PASĖJO MEDŽIUS

Amerikos Skautu 
Iszkilmes

vi-1
apylinke atvykusiems i

Do-Reading, Pa. — Vincas 
gutis, trisdeszimts szesziu me
tu amžiaus buvęs kareivis sų- 
szalo ant Y MCA vieszbuczio 
trepu. Jis buvo pasisamdęs 
kambarį aut penkto augszto. 
Policijantai spėja kad jis gal 
iszejo ant trepu užsirūkyti, ir 
paskui netyczia užtrenkė duris 
ir negalėjo sugryszti. Nei vie
nas isz kitu burdingieriu negir-

VALLEY FORGE,.PA. —
Pirma Balandžio diena apie 
szimtas jaunu Amerikos Skau
tu pasėjo penkis tukstanezius 
jaunu medeliu in Valley Forge 
Parka. Tuos jaunus medelius 
pristatė Valstijos Mont Alto 
State Forest Tree Nursery. Tie 
medeliai buvo tu Skautu pasėti 
ant dvieju slėniu, Mount Joy ir 
Mount Misery.

Antras Skautu suvažiavimas 
bus Birželio trisdeszimta diena 
in Valley Forge Parka. Tas su- 
važivaimas tesis nuo Birželio 
trisdeszimtos dienos iki Liepos 
szesztos dienos, ir daugiau ne
gu keturios deszimts tukstan- 
cziu jaunu Skautu susirinks.

SKAUTAI MIRĖ ANT 
ERIE EŽERO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nusileido žemai prie to vaitelio 
tai jau nei vienas isz vaiku nei 
nekrutėjo.

IF IT’S

IT’S C’t&C YOU NEED
For beauty, cleanliness, economy, speed, efficiency, 

handiness, plenty of working surface, ample storage 
space and all the best kitchen help in the world, all 
you need is an ALL-ELECTRIC kitchen.

GET THIS
VALUABLE BOOK’.

40-paee "Kitchenwer’. Di- 
facts, diagrams.

plans, everything to help 7^
P,L ;or vour ideal kitchen. Get 

I your FREE copy at our nearest 
| office. ___

Now is the time to plan your all-electric kitchen. 
Have a definite plan. .. then whether you do it all at 
one time, or step by step, you’ll be sure to have that 
kitchen of your dreams. Let us help you personally 
plan a pretty and practical all-electric kitchen for your 
home—suited exactly to your needs.

PEyrKSYLVAK IA POWER ft LIGHT COMPANY

KAUNAS, LIETUVA. —
Povilas Šklėrius yra paskirtas 
profesorių virszininku, fakul
teto dekanu Kauno Universite
te. Už paklusnumą Maskoliams 
jis buvo net dvejais garbes or
dinais apdovanotas. Jis teipgi 
yra iszstatytas kaipo kandida
tas in augszcziausiaja Taryba. 
Tik reikia iszmoketi kaip tiems 
Maskoliams cziebatus mazgoti, 
c tada jau visos garbes ir titu
lai plauks kaip isz krano.

ŽEMES DREBĖJIMAI
LEGHORN, ITALIJA. —

i Leghorn miestelis kokius ketu
ris sykius pajuto žemes drėbė-

į jima. Vienas vyras buvo su
žeistas, kai žemes drebėjimas 
padare miesto bankai daug isz- 

j kados. Jau kokia sanvaite kai 
beveik kasdien žmones pajunta 

! žemes drebėjimus tame mieste. 
! Per daug iszkados dar nepada
ryta, bet visi bijosi kad tie že
mes drebėjimai nepadidetu ir 
daug iszkados nepadarytu.

VIENUOLIAI
KALTINAMI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pažinsta kad Kataliku Bažny
czia, be ginklu ir be armijų 
yra tokia galinga, kad reikia 
su ja skaitytis ir jos bijotis!

Kataliku Bažnyczia yra per
gyvenusi daug tokiu ir dar bai
sesniu persekiojimu. Pergy
vens ir szita. Szitokie raudo
nieji Erodai nugarmės su ki
tais ir pražūti, o Bažnyczia sa
vo mokslą skelbs kaip ir skel
bė, nes jos “nei pragaro vartai 
nepergales. ’ ’


