
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;
Hi Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Adver. Rates on Application

* - -
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

ENTERED AT.THE MAHANOY CITY, PA., \ 
’ POST-OFFICE AS SECOND CLASS MAIL MATTER. J

I

DU-KART SANVAITINIS LATKRASZTIS “SAULS1* , 
ISZEINA KAS ETARNINKA IB PETNYCZ4A

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 % Metami J 
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50 Hi Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio *dr««o|

SAULE PUBLISHING CO., • i
♦ MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. B. A.
Į___________________________________________________________ _ _________________

MAHANOY CITY, PA. BERŽELIS, PETNYCZ1A 2, 1950 (JUNE, FRIDAY 2, 1950) R V. L. hocikowski, tįdltor mid Jitr. 61 METAS

Liet. Boaz Pasivogė $19,000
Isz Amerikos

314 ŽUVO ANT 
VIESZKELIU

PHILADELPHIA, PA. — 
Policija dabar pranesza kad 
tris szimtai ir keturiolika žmo
nių žuvo ant vieszkeliu su auto
mobiliais per szitas atostogas. 
Jie buvo pranaszave kad apie 
trys szimta žus pirm negu szito 
atostogos užsibaigs.

Praeitais metais per szitas 
szventes ar atostogas žuvo du 
szimtai ir penkios deszimts 
trys žmones.

Visi dabar važiuoja kur: 
vieni pas gimines, kiti in kal
nus ar in mariu pakrantes. Vi
si ir skubinasi kad tenai kur 
jie važiuoĄja greicziau nuva
žiuotu, kiti viena kita iszsi- 
trauke ant drąsos ar ant ke
liones važiuoja ir pataiko ar in 
kita automobiliu ar in koki 
stulpą.

Ligonines laukia tokiu ke-j 
leiviu, laikydamos keletą lovų 
prirengtu priimti tokius kelei-j 
vius. Daktarai sako kad jie da
bar tik laukia kad j u telefonas 
paskambinti ir jiems pranesztw 
kad toks ar toks keleivis guli 
szalia savo automobiliaus.

Japonu Gražuole KONSULATAS
UŽDARYTAS

2 DARBININKAI
PRAVARYTI Komunistu■v Paro-

ISZMETE VYRA 
PRO LANGA

Žmona Prisipažinsta
Kad Ji Nužudė

y Asztuoniolikos metu am
žiaus Panele Fujiko Yama
moto, Japonaite buvo isz- 
rinkta kaipo gražiausia vi
same kraszte. Ji yra pava
dinta Panele Japonaite. 
Rungtynes del szitos garbes 
buvo vedamos po beveik visa 
Japonijos kraszta.

BUVĘS KAREIVIS
ISZ PROTO

Grasino Visus Ant Ero- 
plano; Lakūnas Jo 

Nepaisė

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia insake Cze- 
koslcvakijos valdžiai visai už
daryti savo Konsulata New 
York mieste. Jie turi per dvi 
sanvaites savo visus reikalus 
susitvarkyti Ir paskui iszsi- 
krau styti.

Tai treczia tokis Amerikos 
insakymas Czeku valdžiai in 
penkias sanvaites. Kaip ir kiti 
tokie insakymai, taip ir szitąs 
buvo atkerszinti Czekams, už 
ju pasielgimą su musu atsto
vais Czekoslovakijoje.

Czekai yra insake Amerikos 
valdžiai sumažinti savo sztaba 
j u kraszte. Amerika sutiko taip 
padaryti, bet insake tiems Cze
kams taip pat padaryti ežia 
Amerikoje.

Amerikos valdžia nenori nu
traukti visus santykius su Cze- 
kais, bet ji teipgi nenori kad 
Czekai mus stumdytu savo 
kraszte. Prekybos santykiai 
dabar labai suvaržyti ir suma
žinti, bet Dipliomatijos ir susi
siekimo santykiai yra dar pa
laikomi.

Bet visi tie susisiekimai ir 
santykiai gali būti labai grei-

Priversti Pasitraukti;
Pavojingi Valdžiai ;

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Prekybos Sztabas 
pranesza kad dviem darbinin
kams yra insakyta pasitraukti 
isz savo vietų, nes jie yra pa
vojingi visai valdžiai.

William W. Remington ir 
Michael J. Lee dabar turi pasi-
traukti. C jeigu ne, tai jiedu 
bus pravaryti.

Prekybos Sztabo virszinin- 
kai sako kad jie neintaria tuo
du darbininku, bet kad jiedu 
turi pasitraukti nes jiedu yra 
dabar Kongreso tardomi ir yra 
intarti už neisztikimybe savo 
krasztui.

Szitiedu vyrai pernai buvo 
panasziai intarti, bet vėliau

N epasiseke
VokietijojeA

Valdžia Sako Wm. Remington
Ir M. LeeTuri Pasitraukti hz Sa-
vo Vietų Už Neisztikimybe Savo 
Krasztui; Chrysler Auto Darbi
ninkai Kanadoje Straikuos Jei
gu Kompanija Neduos Pensijų

FRESNO, CALIF. — Dvide-! 
szimts szesziu metu amžiaus 
buvęs kareivis isz Los Angeles 
grasino dvideszimts penkis ke
leivius ir lakūnus ant eroplano.

Kai jis pamate tarnaite už

tai visiszkai nutraukti su Cze- 
kais.

ADVOKATAS
SUARESZTUOTAS

buvo iszteisinti.
Darbininkas Remington, per 

savo advokata parasze trumpa 
laiszka sakydamas kad jis da
bar negali nei atsisakyti, nei 
pasitraukti, kai jis yra taip ne- 

i teisingai intartus. Jis sako kad 
Prekybos Sztabas turės ji isz- 
mesti ar pravaryti, bet jis pats 
neatsisakys.

Intartas Prekybos LOS ANGELES, CALIF. — Žilaplaukis
Darbininkas Laivyno Leitenantas, FBI Policijai prisipa-

NEW YORK, N. Y. — Apy- 
store, žilaplauke žmona polici- 
jantams prisipažino kad'ji savo 
suparalyžiuota vyra iszmete 
pro langa nuo penkto augszto 
ir ji užmusze.

“Asz ji užmusziau ir vis
kas,” ji policijantams pasakė.

Penkios deszimts asztuoniu 
metu ponia Anna Bornhold po
licijantams pasakė kad ji pa
ėmė savo szeszios deszimts ke-' 
turiu metu amžiaus vyra, Fred 
Bornholdt isz lovos ir iszkele 
pro langa ir iszmete ant uly- 
czios.

Jos vyras per aszaras jos 
prasze kad ji susimylėtu ir ji 
paliktu lovoje, bet ji jo nepai
sė ir ji iszmete. Ji sveria apie 
szimta szeszios deszimts svaru, 
jos vyras svėrė apie szimta 
trisdeszimts svaru. Jiedu buvo 
ženoti jau daugiau kaip dvide- 
szimts metu. Jis buvo supara
lyžiuotas Lapkriczio (Nov.); 
menesyje. Ji policijantams 
trumpai pasakė kad: ‘‘Ji yra 
bloga, negera moteriszke.”

kimszant eroplano duris kad 
nebutu cango, jis mislino kad 
ji nori visus tame eroplane už
dusinti. Tada jis isžsitrauke 
revolveri ir grasino visus nu
žudyti. Jis iszmusze langa tarp 
keleiviu ir lakūno vietos. Bet 
lakūnas, Kapitonas Joseph 
Nuccitelli jo nepaisė ir savo 
eroplana nuleido saugiai ant 
žemes.

Lakūnas per radijo paszauke 
policijantus kurie greitai pri
buvo ir suaresztavo ta padūku
si John O’Reilly. Kai tik ero- 
planas nusileido tai policij an
tai su atprovintais revolveriais 
inszoko ir suėmė ta buvusi ka
reivi. Jis pasiaiszkino kad jis 
bijosi kad kokie razbaininkai 
ji seka ir nori ji nudėti, ir jis

(Tasa Ant 4 Puslapio)
----------o----------

SUKILĖLIAI Į
PASIDUODA

Už Savo Tėvo
Nužudinima

GULFPORA, MISS. — Gar- 
sus advokato sūnūs, kuris yra 
pats advokatas buvo suaresz- 
tuotas ir intartas už savo tėvo 
nužudinima. Trisdeszimts trijų 

„(Tasa Ant 4 Puslapio)

Sporto Rungtynes

RANGOON, BURMA. —

500,000 KOMUNISTU 
iMARSZIĄVO PRIESZ 
VAKARU BERLYNĄ

.—-______ ■

i BERLYNAS, VOKIETIJA, 
į — Puse milijono jaunu ir nuo 
! szalczio drebaneziu Komunis
tu narsiai ir drąsiai marsziavo 
ir sudarė milžiniszka paroda 
priesz Vakaru Berlyną. Nors 
visi padare prisieka nekariauti 
priesz Sovietu Rusija, bet nei 
vienas neiszdryso peržengti ta 
slenksti in Vakarine Berlyno 
puse.

Dvi labai intakingos prie
žastys sudrumstė visa tu Ko
munistu upa. Prie pat rube- 
žiaus Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos kariszkos tankos 
ir ginkluoti kareiviai lauke tu 
Komunistu, Kita priežastis bu
vo Dievo duota: lietus, szaltas 
ir žvarbus pakirto visu mar- 
szuojanezius.

Buvo iszgirsta keli szuviai 
rytinėje Berlyno puseje, bet 
apart tu szuviu, nieko svarbaus 
neinvyko.

Gal dar didesne priežastis

Amerikos Prekybos Szta
bo virszininkai insake szi- 
tam darbininkui, William
Remington pasitraukti isz 
savo vietos. Jeigu jis nepa
sitrauks tai jis bus pravary
tas. Amerikos Prekybos 
Sztabas sako kad szitas dar-

Burma valdžia gavo pareiszki- 
ma isz vienos dalies sukilėliu 
kad jie yra pasirenge mesti sa
vo ginklus ir pasiduoti val
džiai, ir sudaryti taika, jeigu 
valdžia prižadės jiems dovano
ti ir nei vieno isz ju nenubaus.

Szita dalis sukilėliu pasi
traukė nuo Komunistu ir da
bar tiems Komunistams prie- 
szinasi kaip ir valdžia.

Ji m Fuchs, Yale Universi
teto studentas laimėjo spor
to rungtynes iszmesdamas ta 
svorio bole toliau už kitus. 
Jis ta svori iszmete net pen- 
kies deszimts asztuonias pė
das ir penkis colius. Rungty
nes buvo laikomos in Los 
Angeles miestą, Californijo- 
je. Pernai jis panasziai atsi
žymėjo in Oslo miestą.

žino, kad jis nuo savo laivo pasivogė de
vyniolika tukstar.cziu doleriu, ana Dekavo- 
nes Diena, ir viską praszvilpe, prakiszo ant 
vienos gražios geltuonplaukes!

Valdžios FBI agentai sako, kad jis pri
sipažino, kad jis per szeszis menesius vi
sus tuos pinigus prakiszo ant arkliuku ir 
ant visokiu vakaruszku ir ant szampano 
savo geltuonplaukei. ■

Laivyno policija sykiu su FBI policija 
suseke Leitenantą Bascom B. Boaz ketu-
rios deszimts dvieju metu amžiaus karinin
ką in Pomona. Jis buvo jau be skatiko 
ir dirbo už asztuonios deszimts penkis cen-

bininkas nėra intartas, bet 
kadangi FBI slapta policija 
ji dabar ima nagan ir tardo, 
tai visiems bus geriau jeigu 
jis savanoriai pasitrauks. Jis 
yra intartas kaipo komunis
tas, nors jis po prisieka užsi
gina kad jis nėra ir niekados 
nebuvo Komunistu Partijos 
narys.

UNIJAS GRAINA 
VALDŽIAI

SYDNEY, AUSTRALIA. — 
Australijos jurininku ir prie 
uostu darbininku unijos va-
dai grasina paskelbti straikas 
ir visa pramone suparalyžiuo
ti jeigu naujas valdžios insta
tymas pakenks nors vienam 
unijos nariui. Tas naujas Aus-

tris ant valandos.
Jo gelt u on plauk e buvo surasta su ■ jo 

vieno vieszbuczio, hotelio kambariuose. Ji 
nebuvo suaresztuota. Jos vardas yra Pearl 
Rosemary Carter.

Leitenantas Boaz yra kaltinamas už isz- 
naudojima valdžios pinigu ir už apleidima 
savo vietos Laivyne. Jam deszimts tuks- 
taneziu doleriu kaucija buvo paskirta.

Jis FBI policijai szitaip pasiaiszkino: Jis 
yra “divorsuotas,” turi du vaikucziu, kurie
su jo divorsuota žmona gyvena in Long 
Beach, California.

Jis turėjo pavelinima palikti laiva del
Dienos. Jis savo pinigus grei-

del tu Komunistu susivaldymo 
buvo tai kad Sovietai bijojo 
paleisti tuos jaunus Komunis
tus in Vakarine Berlyno puse, 
už tai kad ji bijojo kad daug tu
Komunistu ežia ir pasiliktu ir tralijos instatymas yra panai- 
nebegrysztu in ta Sovietu rojų, ‘kinti Komunistu Partija visa- , , ,

Priesz pat paroda keli tuzi- me kraszte, ir pravaryti visus tOl plilSZVlipC, į)<lSISkolillO GViuCSZinitS 110’

nai tu komunistu paspruko per tuos ,unijos vadus, kurie yra loFltl SlIlTrVZO cHlt ScIVO lellVO ii" 11Ž (IvitlC’
rubežiu ir pasiliko vakarinėje Komunistai. Szita instatyma . * ’ ' .
Berlyno puseje. Sovietai neisz- jau priėmė Kongresas, ir dabar szimts minueziu vėl dingo.

(Tasa Ant 4 Puslapio) Senatas ji svarsto. (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Generolas Bradley pa (aria 

Amerikos Karo Sztabui ir val
džiai imti visus jaunus vyrukus 
in vaiska ir rengtis prie karo.

BALF PIRMININKO 
MISIJA EUROPOJE

Nacio Žmona In 
Svietkus

į No. 160 Keturiolika istori-1 No. 176 A-Be-Cela arba pra- 1 • i 1! ju apie Po laikui, Onytės lai- džia skaitymo ir raszymo, del |
Kitokios Knygos

Caracas mieste Venezueloje, 
valdžia nutarė visus savo žmo
nes iszmokinti kaip skaityti ir 
raszyti. Pirmutinis to mokslo 
darbas buvo pravaryti du 
augsztu teisėju, kurie nemokė
jo nei skaityti, nei savo vardo 
pasiraszyti.

Rusija bus karui prisirengus 
in du metu. Visi spėjo ir sake 
kad Sovietams ims penkis ar 
deszimts metu prisirengti.

BROOKLYN, N. Y. — Lie
tuviu tremtiniu reikalai da ne-:

i apsibaige; nežiūrint kad toks1 
.didelis ju skaiezius atvyko in 
Amerika ir kitus krasztus, dau
gelis Lietuviu del invairiu prie-' 
žaseziu užkliuvo pereinamose

In Mankato miesteli, Minu., 
Ponia Shirley Moore buvo nu
teista ant . devynios deszimts 
dienu in kalėjimą ir buvo pri
versta užsimokėti $108.50. Tiek 
kasztavo telefono kompanija 
susekti jos szeszis szimtus ir 
trisdeszimts szaukimu per te
lefoną, kai ji szaukdavo miesto 
policijos virszininka ir 
koliodavo.

ji isz-

North 
vieszbuczio

Kiniecziu Tautininku vadas žnseziu užkliuvo pereinamose 
dabar likosi vien tik ant 1'or- stovyklose ir kitur Vokietijoje,1

Austrijoje ir kitur. Jiems pa.-1 
ežia iszsilaikys, ir ar jis szitas geĮbėtr reikia . dėti ypatingas 

: pastangas, nes daugelio reika- 
Laikrasztininkai spėja kad jis Įaį bylos painios ir kompli-. 
pasitrauks ir apleis savo žmo
nes.

moša Salos. Klausimas ar

salas gins isz paskutinuju.

Greensboro mieste, 
Carolina, vieno 
virszininkas gavo laiszka su į 
septynios deszimts penkiais 
centais. Trumpame laiszkelyje 
buvo paraszyta: “Apie dvide- 
szimts ar trisdeszimts metu at
gal asz isz jusu vieszbuczio pa
sivogiau maža abrūseli. Dova
nokite man.”

Vakarines Berlyno dalies 
policijantai yra pasirenge pri
imti Komunistus Vokieczius. 
Jie pirmiau juos gražumu 
stengsis perszneketi gryszti, 
paskui pavartuos aszaru gazus, 
kurie akis degina bet nėra nuo
dingi. Jeigu tas nebus gana, tai 
tada jiems insakyta pavartuo- 
ti karabinus ir tikras kulkas.

Detroite, Ponia Patricia J. 
Stephens gavo divorsa nuo sa
vo vyro, kai ji teisėjui nusi
skundė kad jos vyras kas rytas 
paibucziuodavo ju szuneli ir pa- 
gląmonedavo ir iszeidavo in 
darba, jai nei Sudie nepasakes.

San Jose, Californijoje, Po
nia Marcia Lightner gavo di
vorsa kai ji teisėjui pasakė kad 
jos vyras visiems sakydavo 
kad jis savo arkli labiau myli 
negu ja.

Italijonai Komunistai ima 
visai jaunus vaikus in savo ei
les. Jaunieji yra mokinami 
kaip pasibueziuoti, ir jiems 
prižada kiti “malonumai.” Jie 
teipgi turi iszmokti kaip keik
ti per penkias miliutas pirm 
negu jie yra priimami in Ko
munistu eiles.

Pypkes Durnai
Kai Tu Mano Esi

Ponia Lillian Stummers bu
vo paszaukta in Baltimores 
teismą už tai kad ji laike labai 
pikta szuni, kuris buvo inkan- 
des ranka dvieju metu mergai
tei, Linda Hyson. Tai moterisz- 
kei iszrodo labai riestai. Teisė
jas jau buvo pasirengęs insa- 
kyti kad ji turi savo ta. szuni 
nužudyti ir už tos mergaites 
Daktaro kasztus užsimokėti. 
Bet teisėjas Herbert Franklin 
tos mažos mergaites da viena 
klausima užklausė: “Kaip at
sitiko kad tas szuva tau inkan- 
do in ranka?”

“Asz savo pirsztus inkiszau 
in jo akis. ’ ’ atsake mažute.

Teisėjas Herbert Franklin 
iszbrauke visa skunda ir tos 
mergaitukes paklausė, “Ar tu 
da vis pyksti ant to szunio?”

“Ne.” Atsake mažute.
“Ir tu dabar nekiszi įsavo 

pirsztus jam in akis ? ’ ’
“Ne,” atsake mergaituke, 

“asz dabar plaukus iszrau- 
siu. ’ ’

Nera tokio laiszko 
Kuri asz tau pasiuscziau, 
Kuris iszaiszkintu 
Kiek tu reiszki man, 
Ir kiek mano laime 
Remiasi ant Tavęs. 
Man tu, mylimoji, esi 
Saule, žvaigždes ir menulis. 
Visos žvaigždes mirgsta 
Vien tik tau, vien tik tau. 
Ir kai asz tave apkabinu, 
Visa svietą asz turiu. 
Mano mylimoji tu esi, 
Man svajones inkuri. 
Asz tau viską paszvencziu, 
Asz tau viską pažadu. 
Isz tavęs asz gaunu viską, 
Drąsą mano plaukia isz tavęs. 
Kai asz einu szalia tavęs, 
Asz esu drąsuolis ir didvyris. 
Gyvenimas yr’ tobulas ir pilnas 
Ir dangus yra skaidrus, 
Jei tu szalia manes, 
Tu mano mylima.

Svarbus Praneszimas

Vienas Philadelphijos Pa., 
biznierius kuris anglis parduo
da, kas metai parūpindavo 
anglių biednoms szeimynoms 
visai už dyka. Ana sanvaite jis 
gavo trumpa laiszkuti isz vie- 

■ nos tokios szeimynos, kuriai jis 
per deszimts metu duodavo 
anglių už dyka. Laiszkutis szi- 
taip skambėjo: “Jeigu tamsta 
parduodi aliejų, tai pasiusk 
mums aliejaus, nes mes dabar 
insidejome aliejaus pecziu ir 
mums anglių jau nebereikia.”

Amerikos Laivyno Admiro
las Jonas Ingram sako: “Ka
ras yra neiszvengiamas už pus- 
treczio meto.”

kuotos. Todėl BALF pirminiu-' 
kas suprasdamas sziu Lietuviu L- 
padėti, savo atostogų isz uni-; 
versiteto metu, viena menesi1 
paszves pasilikusiu Europoje 
Lietuviu Tremtiniu reikalams. 
Pirmininko būdas yra toks: 
1—Daryti invairius , žygius, į 
kad pagelbeti tiems Lietu-j 
viams, kurie del invairiu prie- 
žaseziu, ir nesusipratimu liete-į 
ko teisiu emigruoti in kitus: 
krasztus; 2—Kad Klaipėdos'. 
Lietuviams 'butu duodamos to
kios pat teises, kaip ir kitiems i 
Lietuviams; 3—Yra a’smenu ir 
szeimynu, kurie del silpnos j 
sveikatos, kūno trukumo ir ki-į 
tu priežaseziu sulaikyti ir rei-1 
kalaujama isz ju po $1,000 už- Į 
stato, ko Tremtiniai negali pa
daryti. Tokiems pagelbeti bus 
jieszkoma užtarėju valdžios iii- i 
staigose, kad užstatai būti pa
naikinti, ar bent sumažinti; 4— 
Taip pat pasirūpins ir tais, ku
rie turės pasilikti Vokietijoje' 
gyventi. Isztirs ju reikalą vi-, 
mus, gyveninio sanlygas, pa-j 
szelpos reikalingumą, jos kieki 
bendrai visus reikalus susiju-' 
sius su likusiu Vokietijoje Lie-, 
tuviu gyvenimu. Tam tikslui 
szia sanvaite BALF pirminin
kas Kun. Prof. J. B. Konczius 
vyksta in Washington, D.*C

Frau Margarethe Himm
ler, naszle Naciu policijos

me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz-1 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž-j 
dės ir kitus dangiszkus kimus, 
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, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie
virszininko, buvo paszaukta Sunus Malkiaua> Iszklausytai 
in teismą Bremen mieste, 
svieczinti priesz tris Wehr- i 
macht armijos narius, kurie 
yra intarti už nužudinima 
Amerikieczio kareivio, Os- 
thaus, netoli nuo Bremen, 
1945 metuose.

’ malda vargszo, Geras Medėjus.
15c

No.
Duktė 
tuvos.

Lietuviszku vaiku. 25c.
No. 176y2 Trys Istorijos Į ■ 

apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c. . !

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mai 

’ du knygele, pavesta visos Lie 
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus 
hipiu. $2.50.

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

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

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal

No. 178 Tikrausiaš 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 

r Garbei. 10c.
No. 203 Knygute, Tretinin

kių Seraphiszkas Officium. 10c 
į No. 205 Sieniniai Kalendo- , 

Kristuso rįai, anį 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 

Verksmai 35c.} arba 4 už $1.00. 
prie Ap ------------------- -----

apie 
Lie

172 Dvi istorijos
Mariu, Sruolis isz
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie; riauJa būda 25c.

Talmudo paslaptys, Du Moki- : No. 198 Gromata arba Mu Money-Order
, niu, Kam iszdavineti pinigus.: ka musu Iszganytbjaus Jezuso Monev-Orderi, 

KATALOGAS ■ 45 puslapiu. 15c. Kristuso, perąszyta isz
V IV Y C II i No. 175 Pasiskaitymo kny- mal°s rastos grabe musu iszga- 

i gele, Kuczios Žemaites vaizde- į rytojaus Jęruzolime. 10c.
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 1 No. 200 Eustakijuszas. Isto- 
susidare Anglis (su paveiks- ■ rija isz pirmutiniu amžių krik- 
lais), Kaimiecziu Aįnupiavy-! szczionybes. 128 puslapiu. 35c. 
mai’ Eiles, Kokais budais ap-: No. 201 Istorija apie Amži- 
gavikai apgauna žmonis, Prie- na Žydą. Jq kelione po svietą 
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
Paveikslai. 15c. i 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. 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma

i rius likos turtingu ponu, 
puslapiu. 25c.

No. 141 Keturios
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 

kur turės visa, eile pasimaty-' senmn dvare, Geležinis vyras, 
mu ir pasitarimu su Paszelpos,' Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. 
Imigracijos ir Valdžios parei-l No. 140 Keturios istorijos 
gunais k. t. Arthur Ringland, apie Maža katiluka, Lietuvos 
Advisory Board Direktorium, skausmai, Mocziutes pasakoji- 
George Warren Statė Depart- mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti- 
ment patarėju, IRO virszinin-: ne szalna. 64 pus. 20c.
kais ir daugeliu kitu karines ir ; No. 142 Trys istorijos apie 
civilines valdžios pareigūnais. paveikslas' gyvenimo, Nuopo-

Skripko-

istorijos

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 

arba Express 
o jeigu norite

gro- ; pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
CSV5 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.

Nuvykęs in Europa jis aplan
kys ir tarsis su invairiais vieti
niais pareigūnais Prancūzijoje,1 
Szveicarijoje, Vokietijoje, Aus-Į 
trijoje ir Belgijoje. Pirmas 
svarbus pasimatymas bus Pa
ryžiuje Birželio (June) 6 diena 
o antras Ženevoje Birželio 8 
diena paskui Vokietijoje ir 
Austrijoje.

Apie pirmininko kelione ir 
veikla Europoje BALF Cen
tras reguliariai danesz Ameri
kos Lietuviu visuomene.

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Pirkie U. S. Bonus
iivą^

$4V1NO<’

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

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

(
t ‘‘NOVENA’’
a Stebuklingo Medaliko
1 Dievo Motinos Garbei, 
1 per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

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

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

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

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

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

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

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

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

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

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

apie
Nuo-

apie



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

SUGRYZIO
Skundėsi Girinene.

Jau temo. Gatves nuszviete
— Tokiomis kalbomis ne

užsimoka ne burna auszint. SOVIETAI AMERIKOJE

(Tasa) mentus?! Nusikvatojo net pa
juodęs isz pykczio stipruolis 
Vincas, eidamas isz leto perPo szimts kelmu, jau-ne isz- 

sigert neturiu už ka, o ežia da duris.
asz be darbo! Ne! Būtinai jau i — Žiūrėk tu jo, mes ji lyg 
reiks‘•važiuot kur in Kaliforni- ■ savo valka šzerem, nuo *karei- 

■ ja o net, jeigu reiks, in Brazi-! vijos liuosavom, iszmokinom, 
Ii ja. Juk be darbo nebusi. o dabar, szia tau ir padėka!

Bet ir kelionei reik pinigu! 
Kiszenius tuszczias! Kur ju 
gaut! Eina pas viena skolinti, 
tas neturi. Praszo kito, vel ne-' 
gauna. Ir ežia nuolat kartojasi 
ta pati giesme kaip ir su darbu.

— Kas dabar daryt? Klau
se jau ne juokais susirupines • 
Vincas. Kad bent amata koki 
mokeeziau. ■ Apgaudinėt kaip; 
koki agentai negaliu, o sziaip: 
koks nepažinsi amas neduos.! 
Pažinstamieji vel nepasitiki.) 
Beje, ugi da lieka smuklinin
kas Girinis! Visa laika pas ji 
tarnavau, tai nors ir labai jis 
szyksztus, bet ta, tiek vis pa
skolins!

Ir netrukus gryžta Chicagon. 
Bet veltui.

— Asz tau atmokėjau alga, 
ir ko tau daugiau reikia.

skolint asz pats neturiu!
— Eet asz irgi ne akmuo,! 

be pinigo neapsieisiu!
— O kas man galvoj! At-

O

szove Girinis.
— Kaip tai ne galvoj?! Juk 

tamsta tiek sykiu pasakodavai 
apie lygybe, brolybe.

— Kaip man reikia, taip 
kalbu, o kaip noriu, taip gyve
nu ir niekas manes neprivers 
visokiems valkatoms savo pini
gus metyti! Griežtai atrėžė sa- 
liuninkas.

— Asz ne nepraszau man I 
dovanoti arba numesti!

— Žinau, jau asz tokius po-i 
nūs. Nesakyk!

— Tai ka man dabar da
ryt ! ? Da szvelniau stengėsi isz- 
tarti Vincas pro sukastus isz 
pykczio dantis.

— Padėkok kapitalistiniai! 
tvarkai!

— Jau asz atsikeikiau ant! 
jos kvailiai, bet nuo to ne kiek 
nepasidariau sotesnis! Su kar- 
czia pajuoka atkirto Šakalinis.

— Tai dabar naikink, 
pleszk, muszk visus didžtur-Į 
ežius ir man nelysk in akis! 
Szia da viena doleri tu, tingi
ny, ir važiuok sau sveikas!

— Elgetai tiek duok, o ne 
man! Tu sukezius, lupike, su- 
szuko Vincas trenkdamas in 
Girinio veidą sidabrini pinigą.

— Szialauk isz mano namu 
tu*, sla'keri, valkata, niekszai! 
Asz tuoj poliemona pasmauk
siu!

— Ar pasirodyt, kad moki 
uždrausta degtine varyt ir ge
rai padirbineji slaptus doku- j

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

(/

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

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

Tiktai,. . . $1.00
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:
Saule Publishing Co., 

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

TARADAIKA

Taigi, maj gali, 
Vis po svietą vali, 

Ir per Amerikos szvente, 
Dekoreiszion, 

Atilsio neturėjau, 
Nei miegoti negalėjau, 
Tokiam laike po svieto 

bėgiok,
Naujienų be paliovos tik 

jieszkok, 
Kur tik iszgirsti,

Per ta szvente vis musztynes, 
Gaivu daužymas ir 

gėrynės,
Vineas ant kito užsipuldinejo, 

Ne gana da to, 
Niekas nesuvaldo, 
Tujų musztuku, 
Garsiu pesztuku, 

Per Amerikos Tautiszka 
Szvente, 

Dekoreiszion Diena.
* * *

Ohioje yra tei tokiu 
vaikiniu, 

Kur niekam netikus,
Ne tik terp saves ėdasi, 

Bet kaip žveriai draskosi.
Niekas nežino kas jiems 

' stokoje, 
Jeigu vieni ant kitu loję, 

Bet tokiu ten yra,
i Ka kalbėt sarmatinasi, 

Ir tokiu ten randasi1,'
Apie ka kožnas žino gerai.

Dabar kiek apsimalszino su 
skundais, 

Ir su teismais,
Turėjo bausmia užmokėt,* .Be jokio atsipraszimo turėjo 

padėt.
Dabar jau nesimusza, 
Tikybe turės užlaikyt.

* * *
Vela primysiu da karta, 
Nors jau keletą syk jau 

sakiau, 
Ir visados persergejau, 

Idant in mane nerasžytu, 
Nepažinstami nesikisztu.

Sakau, kas ne skaito 
laikraszczio,

Tam joje nėra vietos, 
Kad ir geriausios žinos 

butu, 
Tai vis in gurbą nugarmėtu.

* * *
Du sportukai in viena mergele 

insimylejo,
! Ir loska nuo mamules apturėjo, 

Taigi, abudu žentelais 
vadino, 

Ir kožna karta guzutes 
fundino, 

Kada vienas szparkino, 
Ir antram norėjosi, 

Ir ant pagalios, 
Abudu griebėsi už keteros, 
O kad teismas pas skvajera 

turėjo,
, Kur badai gerai užsimokėjo.
r •----------------------- -

geje debesis vaike. Ir Vinco 
galva niaukė juodos baisios 
mintys. Lyg apsvaigęs vaiksz- 
cziojo tarp žmonių ir neinate 
kaip dūzgė automobiliai, dun
dėjo strytkariai. Patenkintu

Komunistiszka Tvarka Amerikos MiestelyjeVercziau pasitarkim. kaip ežia *
daugiau pasipelnius! Stengda
vosi jis nukreipti kalba.

Bet negalima pasakyti, kad 
jis Imlu ir nesznekus. Anaiptol. 
Kai kada jis taip iszkalbingai

miestiecziu klegesys ji da la- imdavo pasakoti savo mintis, 
taip mokėdavo prajuokinti 

pradėjo žmones, kad nors ernes klausyk 
tik ir seile ryk. Ypacz smagiai 

insikarszcziuodavo bejuo-

biau erzino.
Apie pusiaunakti 

lyti.'
Gatves tusztejo. Pamažu vi- jis 

si iszsislapste pastogėse. Tik kaudamas apie kai kuriuos ti- ' 
vienas paniuręs darbininkas, kejimo dalykus. Bet nedaug te- 
lindo in tamsu kiemą ir danti-! radęs pritarianeziuju draugu: 
mis grieždamas grūmojo link jis ir apie tikyba retai kada už-! 
smuklininko Girinio namu. simindavo. Jam, rodos, terupe-

— Asz jums parodysiu, ko jo vien prekyba ir pinigai. Bet: 
jus mane iszmokinot! ' juo didinosi jo turtai, juo jis la-!

Ant rytojaus Chicagos laik-j biau nerimo. Dasivare iki $50,-y 
raszcziai jau rasze kaip pereita: 000, negana. Pasiekė 80 ir 100 ! 
nakti vienas drąsus pleszikas ir da neužtenka. Dažniau jis I 
užpuolė “biznieriaus” Girinio būdavo lyg užsimanstes, pik-Į| 
namus, mirtinai sužeidė pati tas. 
savininką ir isznesze deszimts 
tukstaneziu doleriu. Intarimas se nesyki jo 
krito ant Vinco Šakalinio. 
Apie pietus ir policija suskato 
vytis prasikaltėli. Bet jo senai 
jau ir pėdos atauszo.

* *
Karsztojoj Pietų 

ant vandeningosios 
krantu nepersenai 
tuvis insigijo savo nameli, 
vadino Juozu Plyt-enu. Isz kur 
jis atėjo nežinojo. Miestas bu
vo ežia jau ir jis gerai pelnėsi 
Bet kaime jis nerimo. Jis norė
jo apsigyventi paežiam mieste, 
kur gyvenimas virte verda, 
kur diena ir nakti viskas ap
linkui dūzgia, užiax bilda. Ne
trukus pasitaikė geras pirklys 
ir Plytenas gerokai pasipelne, 
parduodamas savo jauku na
meli. Dabar jis apsigyvna pa
togioj miesto daly ir pradėjo 
szaunu bizni. Nuo rvto Ivo- va- » • o
karo jis lakstė, ’ skaitliavo, 
tvarkė' ir veže vis nauju pre
kių. Apyvarta, augo kaip ant 
mielių. Pirko jis invairiausius 
szerus, sziaip prekes ir gaude į prekybom 
kiekviena progele. Reikale jis;
ir nusukt ka sugebėdavo, kad i bildesys, trukszmas, 
ne lape nelos. Sumanus Plyte- vel prasiblaivindavo 
nas pagarsėjo kaip rimtas biz- Javo.

*
Amerikoj 

Amazones 
vienas lie

ji

Kas tau pasidarė? Klau- 
geras kaimynas 

pirklys. Ik szimto tukstaneziu 
dasivarius tereikia vien džiaugi 
tis, gera automobiliu insitaisyt; 
ir dažniau pasilinksmint paužt. 
Tok jauna!

— Et, senatvėj pasilsėsiu. 
O dabar vis rupi kaip ežia da- 
greieziau prapletus savo bizni.

jis pats nepatenkin- 
Jis, rodos, net pyko: 

už tai, kad jam taip ■ 
Da labiau jis susier-j

Vienok 
tas buvo, 
ant saves 
sekesi!
zindavo, jei kas ji užklausdavo i 
apie tėvus, apie jo gimtine, ar 
sziaip ka nors isz jo praeities. 
O Dieve gink jei kas užsimintu 
apie tikyba! Naktimis jo kru
tinę rodos koks slogutis pri
slėgdavo. Pro miegus dažnai 
sapnuodavo. Nei turtai nei 
gydytoju vaistai ne daug tepa-! 
gelbėjo. Veidas jau buvo isz- 
blyszkes ir kaži kokiu rupes- 
cziu slopinama galva pradėjo 
puoszti vienas kitas žilas plau-

M ••• -■ S ••• H S&

nI

.y. s..
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Mayoras Ralph E. Kro
nenwetter ežia yra suaresz- 
tuotas ir nuvestas in komu
nistiszka lageri. Ji suaresz- 
tavo ir nedave jam progos 
nei apsirengti, bet staeziai 
isz lovos in kalėjimą.

Legijonieriai mažame Mo
sinee miestelyje, Wisconsin 
valstijoje susimislino Ame- 
rikiecziams parodyti koks 
yra gyvenimas po Komunis
tiszka valdžia.

Gegužio Pirma Diena jie 
paskelbė kad ju miestelis 
bus po Komunistiszka tvar
ka. Žmones turėjo gauti val- 
diszkus pavelinimus jeigu 
norėjo isz miestelio iszeiti ar 
iszvažiuoti; redaktorius bu
vo suaresztuotas; ta diena 
Komunistiszkas laikrasztis 
buvo iszleistas; Kunigai ir

kunigužiai buvo tuoj aus su- 
aresztuoti, vienuoles, seseles 
buvo suaresztuotos; mokyk
los buvo uždarytos; visi mo
kiniai, studentai turėjo mar- 
szuoti in jaunimo parodas su 
raudomis vieliavomis; viesz- 
keliai buvo užkirsti; trauki
niai ir autobusai buvo stab
domi ir žmones turėjo paro
dyti ka jie turi su savimi ir 
ka jie vežasi.

Visa tai buvo daromi bai- 
komis kaipo linksmi szposai. 
Bet žmones pamate ir supra
to kaip ir koks gyvenimas 
butu Rusijos Rojuje.

Žmonių suvažiavo isz arti 
ir toli pasižiūrėti in ta Ko
munistiszka tvarka ir beveik 
visi vienbalsiai sake kad jie 
daug pasimokino ir dabar 

j geriau invertina savo laisve.

— Kaip tai! Ar tai jau esi 
buvęs karo laukuose?

' Ir iszvažiavo. Juo giliau jie 
i keliavo in Suvienytas Valsty
bes, juo labiau musu “jauni
kiui” drebėjo szirdis. Dabar 
jam aiszkiau prisiminė taip 
pat viena Lietuvaite, kuri jau 
nuo senai jo szirdi viliojo. Ir 
kaip butu jis laimingas, kad ja 
butu galėjos vesti. Deja, ji bu
vo užsikirtusi Katalike. Ir už
gijusi szirdies žaizda, vėl pra
dėjo sopėti.

— Juk taip tikėti kaip ka- 
i daise tikėjau, kai nekaltu vai
keliu, kad būdamas tikėjau, tai 
vien gryna svajone.. Bet kaip 

. butu gera kad tas tikėjimas ne
būtu vien nekalta vaikucziu 
svajonėlė. Ak, kaip butu gera, 

I kad atsirastu tokia instaiga, 
kur galima butu nusipirkti to 
nekalto tikėjimo! Tfu!...po

■ szimts jau vėl asz pradedu tuos
i prietarus galvon insileisti. Juk 
jau asz amžinai negalėsiu tikė
ti!

Jam dabar prisiminė kruvi- 
i nas vaizdas vienoje Chicagos 
| ulyežia. Ir jis vėl troszko gryž- 
ti atgal, toly nuo tu baisenybių!

— Ne, vercziau nusižudyti, 
j negu taip gyventi! Tikrai nu
sižudyti!

Sztai, jie ir Washingtone. 
Plytenas apsistojo vieszbutyje, 
kotelyje. Tuojau jis užsidarė 
savo kambari, teisindamasis 
nuovargiu. Bet sziandien jis 

! nei miego norėjo, tik maustyti, 
maustyti. Nei szviesos neužsi- 
dege. Ta apsiniaukusi padan
ge, tas rudens vejas negailes
tingai vaikantis • pageltusius 

I medžiu lapus, visa jam atrodė 
lygiai žiauru, negailestinga 
kaip ir pats pasaulis. Dabar 
jam kažin kaip vėl pradėjo 

i skverbtis galvon kitas toks ru- 
> dens vakaras Lietuvoje, kada 
' jis paskutini karta atsisveiki
no. Bet ne, toji mama! Juk ir 
dabar da jo ausyse rodos skam
bėjo: “Sūneli, tik neužmirszk 
Dievo ir.” Ir lyg vaikas ir py-

■ ko.
— BUS DAUGIAU —

iszriszti tuos painiuosius klau
symus, kuriuos jis rodos buvo 
jau senai iszsprendes ir kurie 
•vėl tamsiu abejonių ukuose pa-j 
skesdavo.

— Ar žinot ka? Užkalbino! 
syki ji vienas Airis. Tamistos į

to_ j dėta, asz taip vienas neskurs-;
Argi negalėtum, toks;

Plytenas da labiau pasinėrė
Ir tik kada aplin-

Ikui ji sukildavo dideliąusias j — Hm,— taip, sakant, va- 
tada jis dino^i, ne! Asz tik taip smer- 

, nuszvis-' kiu visas praeities žudynes, vi- 
j sus karus! Ir susigriebęs eme 
lieti savo karu neapykanta.

— Bet, jeigu kalbėjo jis 
aplinkui siaustu karas, tratėtu! liau, karai butu be kraujo pra- eziau-

i liejimo tikrai asz norecziau da- v3ras, imt ii apsivesti? ama- 
! lyvauti tame inszelusin musziu-> tum kaiP viskas atsimainytu, 
ūžesy nes ten daugiausiai truk- 
szmo, daugiausiai veiklumo!
Del to asz ir 
muzikos.

Asz norecziau, kad visas gy
venimas aplinkui perkūnais 
dundetu, audru verpetais ap- 
link sukvatotu.

— Kad tamsta nebūtum taip ; 
doras žmogus tai asz sakycziau j 
jog tamsta turi tikra paszauki- 
ma in pragarai Atsipraszine- 
damas juokavo jo sėbras.

Plytenas tik liguistai nusi- 
skypsojo, nors už toki juokeli 

! jis greieziau butu antausius at- 
! skaldės, taip nepatiko tie žo- 
! džiai. Vienok nenorėjo nei gin-- 
> czytis, bijodamas, kad vėl ne
reiktu aiszkinti apie ta nelem-' 
t a ji krau ja.

į — Ak,, tas kraujas, krau-Į 
jas! Ir kam rodos jam reiktu!

"DIP-LESS”
WRITING SETS

by
Ak, kad jus žinotumėte

jis pasisamdė keletą szautuvai ir gaustu be paliovos 
patrankos? Kalbėdavo ta syk 
nuszviltes pirkys.

— Tai važiuok in Lietuva, 
tai ir pats galėsi kelis desetkus

I Lenku pakloti. Pasakė jam

nierius. Prireikė ir daugiau pa
ge] bininku. Nors mieste buvo kaip asz norecziau kad dabar 
ir kelios Lietuviu szeimynos 
vienok
svetimtaueziu.

■— Su savaisiais, kalbėdavo 
jis, tik daugiau laiko gali pra
plepėti, o ne pinigu prisipelny- 
ti.

Ir isz tikrųjų Plytenas labaij karta kaimynas.
nemėgdavo kalbėtis. Ypacz jis
vengdavo kalbu apie praeitus jo pralieti jau asz daugiau ne
taikus. I noriu!

Ne, ko, ko, bet jau krau-

BIRŽELIS JUNE
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Birželis yra menesis Rožių 
kuriame daugiausia atsibuna 
vincziavoniu. Taipgi mene
sis paszvenstas ant garbes 
Saldž. Jėzaus Szirdies.

Ūkininku Priežodžiai: Jei
gu Birželis szaltas ir szlia- 
pies, tai daugiausia buna 
prastas metas; jeigu Birže-

nelyje sziaurinis puczia, tai 
greit perkūnija griaus; jei

— Tai ir tanlista lyg tas gy-! 
dytojas nori man visokias at- 

Acziu, manr nekencziu tylios Į nia^nas inkalbet!

— Bet, asz žinau vieša tur
tinga panele. Tai staeziai ne 
panele rodos, bet aniuolukas! 
A-a! Kad tik asz nebueziau gi
minaitis, tikrai bueziau ja ve- 

I dės! Ji tikrai tamistai tiktu 
! prie szalies. Pamatytum.f Ji! 
tokia pat kaip ir patsai atkakli! 
Bedieve! Asz manau, kad ji j 
net sutiktu kokiems trims me
tams apsivesti.

— Hm, pradėjo lyg dvejoti 
Plytenas. O kur ji gyvena?

— Nagi kur visa pasaulio 
į ponija gyvena, paežiam Wa
shingtone, Amerikoje!

— Washingtine! Netoli 
Chicagos! A tai jau per toli.

— Na, o kad asz tyczia ta- 
...... , j mista imeziau ir suriszes tentaip lysti m galva, manydavo v . . , . . ... . T. ... " . . i nuvezcziau! Juokavo Ans.jisai. Kam per naktis vaizde-1

— Hm! O gal niekas ir ne
pažintu, galvojo jisai, žiūrėda
mas in veidrodi. Juk asz per 
tuos dvejus metelius jau daug 
senesniu išzrodau.

— Tai tamista 
parvežtum! Hm ?

— Mielu noru! 
kime, o man busi 
kingas! * *

naši žmogus su perpjauta gerk
le ? Kodėl jokia sargyba nesu-. 

!ima tos baisiosios szmeklos ku- 
! ri taip dažnai rodos mane per-

gu Gervozo dienoje lyja tai i sekioja. Pragaras! Ak, bepig
bus per 40 dienu lietausjkoks kad jis butu, tau tik jis nėbutu 
szitas menesis tai toks bus ir 
Gruodžio menesis, nes jeigu tikint? 
szitam menesyje szilta tai 
aname bus szalta.

a o o

taip baisus. O gal reiktu insi-

Ir jam pradėjo rodytis, jog 
tamios upes gelmes arba szal
tas revolveris greieziau padėtu

sakai mane

Tik važiuo- 
amžinai de-

*
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deszimts du žmones žuvo neto- Vincenta, 
Ii nuo Athens, Graikijoje, kai. 
eroplanas sudužo ir nukrito;
1949 m., Amerikos Senato Už
sienio Reikalu Komisija 
eme Atlantiko Sutarti.

Orwigsburg, Pa., 
Daktaru Jonu, Palmerton, Pa., 
'ir Alphonsa, Inspectorins del

pri-

—■ Petnyczioj pripuola Szv. 
Marcelino, o Tautines vardi
nes Anskole. Taipgi pasninkas. 
Ir ta diena 1932 metuose buvu
sieji kareiviai Pirmojo Karo 
marsziavo in Vaszingtona, rei
kalaudami savo “Bonus” ju 
buvo apie 3,500; 1941 m., Hit
leris susitiko su Italijos Musso
lini prie Brenner Pass; 1817 m., 
gimė inžinierius George H. 
Corliss.

— Subatoj SS. Klotildos ir 
Erazmo, Tautines Vardines 
įminąs. Taipgi pasninkas. Ir 
ta diena: 1808 m., gimė Prezi
dentas Jefferson Davis; 1949 
m., Iszdavikas Alger Hiss 
teismas prasideda. Trys Ko
munistai nuteisti in kalėjimą 
už tai kad jis paniekino ir pa
juokė teismo garbe; 1383 m., 
Lietuviai musziai su Kryžei
viais ties Trakais.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola Szvencziausios Trejy
bes, taipgi SS. Pranciszkaus ir 
< arm ciolos. Ir ta diena: 1943 
metuose Amerikos Kongresas 
i zleido insakyma priesz darbi- 
i: nku strai'ku; 1936 m., 500,000 
j . micuzu darbininku sustrai- 
kavo Prancūzijoje, kai Leon 
Blum ir Socialistiszka Partija 
užėmė valdžia tam kraszte; 
1392 m., Vytautas su Kryžei
viais užėmė Vilnių; 1763 m., 
gimė Lietuvos raszytojas Kun. 
A. Drazdauskas, Strazdelis; 
1819 m., gimė Lietuvos raszyto
jas Ant. Juszkeviczius; Pasku
tine Nedele Katalikams atlieti 
savo Velykine; Tautines Var
dines: Vendre.

— Panedelyje pripuola Szv. 
. Boniaco, o Tautines Vardines: 
Kastantas. Ir ta diena 1942 m., 
Amerika paskelbia kara priesz 
Bulgarija, Vengrija ir Rumu
nija.

—' Musu skaitytojas p. I)o- 
mazas Praskeviezius isz Frack- 
villes, lankėsi mieste su reika
lais ir prie tos progos atsilan
kė in “Saules” redakcija, at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti. Acziu už atsilanky- 
ma.

— Subatoj, 9-ta valanda 
ryte, Szv. Juozapo bažnyežioje, 
Kun. K. J. Rakauskas, suriszo 
mazgu moterystes, panele Do
rota, duktė ponis. Vin. Matulai- 
cziu isz Hills peczes, su Vin
cent DaGrosa, sūnūs pons. Ant. 
DaGrosa isz Philadelphia, Pa. 
Svotai buvo Paneles: Gladys 
Alex, Nancy DaGrosa, Rose 
Valentine, Marie Alex, James 
DaGrosa, Bobby ir Carl Valen
tine ir Susie Dormer. Vestuves 
atsibuvo Eagle’s svetainėje 
Mahanojuje. Jaunavedžiai ap
sigyvens mieste Darby.

— John J. O’Neill, nuo 44 
Liberty Hill likos pavojingai 
sužeistas laike kasima anglis 
isz butlegerinam skyles, netoli 
nuo miesto, Panedelyje po pie
tų. Nelaimingas žmogus likos 
nuvežtas in Ashland ligon bu
te kuris in trumpa laika pasi
mirė. Paliko paezia ir keletą 
vaikus. Prigulėjo prie Sįzv. Ka- 
niko parapijos.

— Utarninke pripuola SS. 
Norberto ir Klaudijaus, o Tau
tines Vardienes: Tauras. Taip
gi ta; diena: 1949 metuose dvi-

Girardville, Pa. — Gerai ži
nomas Daktaras Jonas Vai- 
cziunas isz Philadelphijos ana 
diena lankėsi pas savo motinė
lė, ponia Vaicziuniene ant W. 
Ogden uly.

Shenandoah, Pa. — Du ang
liakasiai isz miesto likos su
žeisti prie darbo kasyklose: 
Stanislovas Dombrauskas, nuo

burg, Pa., ir vienatine dukrele 
Pearl Ann Kunegunda, darbuo
jasi ofise, Coatesville Karo 
Veteranu Ligoninėje, ir paliko 
keturios seserys Lietuvoje. Ve
liones laidotuves invyko Ket-

Miszias atgiedojo Kun. A. J. 
Neverauskas, Celebrantas; Ku-j 
nigas C. J. Klevinskas, Deaco- 
nas, ir Kun. A. Rickitis, Sub- 
deaconas. Taipgi sekantieji 
Kunigai buvo: P. L a urna-

539 W. Arlington uly., likos su- kis, C 
žeistas in koja, per nupuolimą Frackville 
szmoto rako, Packer Nr. 3 ka
syklose, o Leo Yodys, nuo 326 
So. Jardin Fly., timbermonas, 
likos4pataikintas kai baras pa
slydo nuo timbero ir likos su
žeistas in ža.nda, Packer Nr. 4

J. Birosh, Palmer
ton; M. Daumantas, Girard
ville; S. Vleck, Branch dale; A. 
Degutis, Maizeville; G. Degu
tis, Tamaqua ir J. Bagdonas, 
Girardville. Likos palaidota 
parapijos kapinėse. Graborius

kasyklose. Gydosi Locust M t. į G. S. Stabingas laidojo. Amži- 
ligonbute. j na atilsi suteik jai Vieszpatie ir

---------------------- — ; amžinoji szviesa lai jai sveczia.
— Josios Dėkinga Drauge.

ant ju užsipuolė ir visiems kai
lius gerokai apszveite. Tie Ko-i 
munisteliai kaip kokie bailiai 
kiszkiai stengiesi savo vielia-! 
vas ir savo garsius obalsius pa
sitepti, kai jie susitiko su Vo- 
kiecziais studentais kurie tokiu 
raudons kuriu neapkenczia.

Visa tie Komunistai net krei
piesi in policija praszydarni kad 
policija juos apsaugotu nuo 
inpykusiu Vokiecziu.

Apie keturios deszimts tokiu 
Komunistėliu buvo sugauta 
viename restaurante, kur jie 
buvo gerokai paszventinti, kad 
jie del Dievo meiles prasziesi 
pagelbos.

ADVOKATAS
SUARESZTUOTAS

LIET. BOAZ j
PASIVOGĖ $19,000

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Minersville, Pa. — Ponia; 
Aleksandra Mikata vieziene, 
321 St. Francis uly., atsiskyrė! 
su sziuo pasauliu, Gegužio 21 
diena. Sirgusi Gero Samarito- 
no ligoninėje, Pottsville, Pa., 
po labai pavojingos operacijos. 
Atvažiavius isz Lietuvos: Kra
kių parapijos Kauno redybos,, r- 1 1909 metuose. Apsigyveno Mi- 
nersvilleje. Būdama, moteris 
szvelnaus budo, nuolatos kukli 
ir tikybiniai dievota. Turėjo 
daug pažystamu ir draugiu 
kurie liūdi neteko pavyzdingos 
ir nuoszirdaus prietikio. Ji bu
vo labai prakilnaus, atiksz- 
tu ir ypatybių nuolatos 
rode didžiausiu susidomėjimu 
ir pasiszventimo savo artimo 
gerovei ir labai. Laike pasauli
nio karo ji aplanke daugeli 
szeimynu, atneszdama paguo
dos žodžius tėvams kuriu sūnūs 
prarado gyvastį karies lankio
se. A. a. Aleksandra buvo isz 
pirmueziausiu nariu Szv. Pran- 
ciszkio parapijos, taipgi prigu
lėjo prie bažnytiniu draugijų, 
BALK Pabėgėliu Draugystes 
ir L. R. K. Susivien. Paliko di
deliame nubudime savo vyra 
Joną; tris sūnūs: Daktara

KOMUNISTAI
APMUSZTI

Marszkiniai Ir Vielia 
vos Sudraskytos, 

Sudegintos

tarnavo net dvylika metu it 
kad jam ta tarnyba jau buvo 
insipykus. “Galite iszrokuo- 
ti,” jis sako, “kad tie devynio
lika tukstancziu doleriu, ku
riuos asz pasiėmiau, atvaizduo
ja po viena meta mano tarny
bos Laivyne.”

metu amžiaus advokatas, Tho
mas Gardner, buvo suaresztuo- 
tas už savo tėvo, septynios de
szimts trijų metu amžiaus ad- 201.50. 
vokato nužudinima.

Policijantai sako kad jis sa
vo tęva užmusze, kai mieste di- 

; namito, dūlio fabrikas suspro
go.

Tėvo lavonas buvo surastas penkių szimtu myliu kelione ir 
po automobiliu kuris buvo ap- jam kasztavo szeszis 
daužytas nuo to dinamito su- 
sprogimo. Policijantai sako 
kad tas dūlis buvo indetas ta
me automobilyje.

Sūnūs yra nevedąs, jis buvo 
kumsztininkas Mississippi 
Universitete, kur jis ėjo moks
lus kai jis buvo paleistas isz vcics puugaia, n po.dn.ui u«i ~ aaa V AH/fITXTIC'rf'IT 
vaisko. Jis buvo padėtas in be- jam davės pusantro tukstan- IvUiVlUiNlol U
proeziu namus. Kai jis dažino- ežio doleriu del naujo automo- MARSZIAVO PRIESZ 

K A N A D O E JO kad jo tėvas visus rasztus biliaus. ■
_____  iszpilde ir parasze kad jis butu jįs pats pasiaiszkino kaip jis V AK AKU dEKL 1 IMA 

padėtas in tuos namus, jis ren-| sutiko su ta geltuonplauke: - --------
giesi savo tėvui atkerszinti.

Aplaimai kalbant, viso ta So
vietu surengta paroda szuva 
ant uodegos nusinesze ir nieko 
gero isz viso to rupesczio ir su
rengimo nebuvo.

STRAIKOS

WINDSOR, CANADA. — 
Chrysler automobiliu darbinin-. 
ku unija Kanadoje paskelbia 
kad visi darbininkai straikuos 
jeigu kompanija jiems neduos 
szimto doleriu ant menesio pen-l 
sijų.

Keturiu tukstancziu darbi-1 
ninku unijos atstovai sako kad 
unija paskelbs straikas Birže
lio penkta diena jeigu kompa-į

Komunistas Paspruko

Vėliau laivo karininkai da- 
rado kad, jiems trūksta $19,-

FBI policija tuojaus pradėjo 
ji sekti, kai jos agentai dažino- 
jo kad Leitenantas Boaz pasi
samdė takse isz Long Beach ir 
važiavo in Sacramento. Tai yra

BUVĘS KAREIVIS
ISZ PROTO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szimtus mįs]įn0 kad eroplano tarnai
te yra susitarus su tais razbai- 

nepaaiszkina ninkais.
Policijantai ji padėjo in ka-

doleriu.
FBI policija

kaip jos agentai suseke ta Lei
tenantą in Pamona. Bet jie da-į įėjima ir paszauke gera dakta- 
žinojo kad jis tam taksės drai- ra ji iszagzaminavuoti ir isz- 
veriu buvo davės pusantro -tirti ar jįs yra pilno proto, 
szimto doleriu “Tipsa” arba- 
teles pinigais, ir paskui dar iitxtio'T'I t

HELMSTEDT, VOK. —
Tukstancziai Vokiecziu kuri nija nesutiks ant tu pensijų. ■ 
neapkenczia Komunizmo ir 
Komuistu susikirto su Vokie-, 
ežiais Komunistais ir jiems nuo 
pecziu nudraskė marszkinius ir 
gerokai apdaužė visus mar-l 
szuojanezius Komunistus.

Komunistams drąsuoliams 
visa drąsą iszgariavo kai jie 
buvo užpulti ir apdaužyti. Jie 
prasziesi susimyĮėjimo.

Visa Komunistu taip rūpes
tingai rengiama paroda nuėjo 
niekais ir visi Komunistėliai 
gavo paragauti kumszcziu ir 
lazdų.

Apie du tukstancziai Komu- nieko nesako ir nieko tiems 
nistu pasivėlino savo traukini darbininkams neprižada ir sa- 
ir turėjo pasilikti geležinkelio ko kad jie gali straikuoti jeigu 
stotyje, kur Priesz-Komunistai jie nori.

Kanados automobiliu darbi
ninkai sako kad jeigu Chrysler 

i automobiliu kompanija sutin
ka duoti Amerikos darbinin
kams pensija, tai ji turi taip 
pat duoti ir Kanados darbinin
kams.

Laikrasztininkai isz tu dar-į 
bininku dažinojo kad jie dabar 
reikalauja tokios paczios mo- 
kestes ir tokios paczios pensi
jos kaip ir Amerikos automobi
liu darbininkai gavo ir gauna.

Kompanijos atstovai dar

’į

■

Max Bair, intartas Austri
jos Komunistas ir žmogva
gis, buvo iszleistas isz kalė
jimo kai jo draugai sudėjo 
didele kaucija. Jis' paskui 
pabėgo isz Salzburg miesto 
ir dabar randasi Viennoje, 
kur Sovietai valdo. Ameri
kos kariszkas teismas nega
li jo dabar paimti kol jis ran
dasi po Sovietu priegloba. O 
Sovietai jo musu teismui ne
paves.

“Asz susitikau su geltuon- 
plauke Panele Carter in Fres
no, Calif. Mudu susidraugavo
me ir asz ja su savime iszsive
žiau. Mudu važinėjome po Oak
land, San Francisco, Reno, 
Carson City, Neveda, Bakers-1 
field, Calif., Needles, Arizona, 
ir paskui nuvažiavome in Las 
Vegas. Asz gyvenau kaip koks 
ponas ar karalius. Mudu apsi
stodavome geriausiuose viesz- 
bucziuose ir gyvenome kaip 
tikri ponai.”

Jiedu visur važiavo su takse-: 
mis. “Asz praleidžiau apie sze- 
szis tukstanczius doleriu tik 
ant taksiu,” jis pasiaiszkino.

“Asž labai geriau, ir buvau 
beveik kasdien girtas,” 
FBI policijai pasakė.

Už kokio menesio jiedu 
gryžo in Los Angeles kur
pradėjo pinigus dėti ant ark
liuku. Jis tada turėjo dar apie 
dvylika tukstancziu doleriu. 
Bet jam tie arkliukai nesiseke. 
Jis vis iszsirinkdavo drąsiau
sia arkli kuris visus kitus vis 
vijosi, bet niekados nepasivijo.

Jis sako kad jis Laivyne isz-j

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dry so sudaryti paroda in Va
karine Berlyno puse, nes jie bi
jojo kad jie vieni sau grysztu 
be savo parodos ir be savo pa
lydovu.

Apie penkiolika tukstancziu 
komunistu atvažiavo in vaka
rine Berlyno dali pasižiūrėti in 
paroda nauju automobiliu, bet 
visi jie buvo po kariszka ir 
ginkluota priežiūra kad nei 
vienas negalėtu pasprukti ir 
pasilikti pas Anglus ar Ameri
kieczius.

jis

su- 
jis

Visi tie Komunistai ir komu
nistėliai labai drąsiai kalbėjo 
bet kai pamate gankluotus 
Amerikieczius prie rubežiaus, 
jie visi nutupe ir nutilo. Jie vi
si buvo susirinkę ir pasirengė 
drąsiai marszuoti stacziai in 
Vakarine Berlyno puse, bet kai 
pamate Amerikos ginkluotus 
kareivius, j u visa ta drąsą isz- 
gariavo.

Pirkie U. S. Bonus

PENNSYLVANIA POWER « LIGHT COMPANY

Why tie yourself to old- 
fashioned kitchen tasks in this 

. modem day—let Reddy Kilowatt, 
your ever-ready, low-cost electric 

servant do the work—and you be manager instead of 
kitchen drudge.

Cut down on time-consuming trips to market with 
a spacious electric refrigerator with a freezer unit. 
A trip a week.. .yet you can have a ready store of fresh, 
wholesome food always on hand.

Change cooking time to free time with an automatic 
electric range. You can be miles away while it cooks 
whole meals to perfection. Just set the simple time 
and temperature controls and leave it. Your electric 
range turns on automatically.. .and shuts off auto
matically!

After dinner? Pop the dishes into an electric dish
washer. They’ll be clean as a whistle in jig-time... 
with the flick of a switch. Waste foods? Into the 
garbage disposal unit and ‘down the drain’. Gone 
forever is the mess and bother of an unsanitary garbage 
pail.

Let electricity be your key to extra freedom. See 
your electrical appliance dealer today about an ALL
ELECTRIC kitchen for your home.


