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Korej oj e Baisus Karas
Isz Amerikos Karo Vargai - Bėga Nuo Karo Frunto

AMERIKIECZIAI
BELAISVIAI

WASHINGTON, D. C. — 
Korėjos Komunistai per savo 
radija isz Pyongyang miesto 
skelbia kad jie turi paėmė in 
nelaisve tris szimtus trisde- 
szimts szeszis Amerikieczius 
kareivius.

Tai pirmutines tokios žinios 
isz Korėjos Komunistu. Jie Lie
pos, (July) penkiolikta diena 
buvo paskelbė kad jie turėjo 
nelaisvėje szimta keturiolika 
Amerikiecziu kareiviu. Komu
nistai sako kad tas paskutinią
sias žinias per j u radija yra pa
skelbęs Amerikietis karininkas 
Leitenantas.

Bet nieko tikra negalima da- 
žinoti apie musu belaisvius, nes 
Korėjos Komunistai neturi jo
kios sutarties su Amerikie- 
cziais kaslink belaisviu. Czia 
gali būti tiktai propaganda, 
iszgazdinti Amerikos karei
vius.

Szitas Korietis su savo 
žmona bėga nuo karo frunto. 
Jiedu tiek pat supranta szi- 
ta nelemta kara kiek mes 
czia, namie, suprantame. Jie
du stengiasi vesztis su savi
mi visa savo turteli ir pabėg
ti nuo tu Komunistu kurie, 
miestą po miesto ima isz 
Amerikiecziu. Vyras ant sa-

vo pecziu neszasi visa savo 
szeimyneles turtą, o jo žmo
na seka paskui. Ji ant savo 
pecziu neszasi maža kūdikė
li. Jie skubinasi pasiekti 
Kum upes tilta pirm negu tas 
tiltas buvo Amerikiecziu su
sprogdintas, kad Komunis
tai negalėtu tuo tiltu pasi
naudoti.

RUSIJA VARTUOJA
AMERIKOS LAIVUS
WASHINGTON, D. C. — . 

Kongresmonas Weichel Repub- 
likonas isz Ohio valstijos, sako 
kad “Sovietu Rusija dabar 
vartuoja Amerikos laivus vesz- 

i ti kariszka tavora in Korėja 
Komunistams. Tie laivai buvo 
Rusijai Amerikos paskolinti po 
Antra Pasaulini Kara.”

Reiszkia, Sovietai dabar nau
dojasi musu laivais ir veže ka- 
riszkus ginklus ir pabūklus Ko- 

| munistams Koriecziams, kurie 
su tais ginklais žudo musu ka
reivius!

Szitu priekaisztu ar žinių dar 
nebuvo galima patvirtinti, bet 
labai galimas daigtas, nes So- 
vietai turi labai daug musu lai
vu, kuriuos mes jiems paskoli
nome per.ana kara.

7,000 ISZZUDYTA

GYVASTIES
SZALTINIS

Vanduo Brangus, Van
duo Amžinas, V anduo 

Reikalingas

puse mylios nuo kur gyvena1 
žmones, tai visi jie gali isz to 
szulinio semtis vandenio. Bet 
kur žmones toliau gyvena nuo 
szulinio, jie turi stengtis sau 
szulini iszsikasti. Bet, jeigu jie 
iszkasa szeszios deszimts pėdu 
ir vandenio dar neranda ant 
savo žemes, jie gali isz susiedo 
szulinio sau vandeni semtis. 
Jiems valia po penkis gorczius 
du sykiu ant dienos.”

Anuose laikuose, vanduo bu
vo reikalingas ir brangus. Žino

LAIKRASZTIS 
BEDOJE

“Lietuviu Žinios” 
Laikinai Sustoja

Miestai Susprogdinti.
Moskva Skundžiasi 1,. .

PITTSBURGH, PA. — Tris- 
deszimts antrame 
Žinių ’ ’ laikraszczio 
buvo paskelbta kad: 
R. K. Literatūros 
Pittsburghe naujai

Amerikos Karei
viai Nežino Del Ko

Jie Kariauja
Amerikiecziai Apleido Pasku
tine Vieta Eroplanams Korėjo
je; Pavojus Gresia Ant Keliu 
Kitu Fruntu, Taegu Miestas 
Apsuptas; 123 Baltijos Pabė

gėliai Atplaukė In Kanada

MOSKVA, RUSIJA. — Du 
Komunistiszkos Korėjos laik
rasztininkai Rusijos redakto
riams pranesza kad Amerikos 
kariszki eroplanai ir bombne- 
sziai iszžude daugiau negu sep
tynis tukstanczius žmonių‘ ‘ Lietuviu

numeryje Seoul mieste, Pietines Korėjos 
“Lietuviu
Draugija

persitvar-

sostinėje, kuria" dabar Komu
nistai valdo.

Tie laikrasztininkai raszo

PRIESZAS
ISZGELBEJO

TOKYO, JAPONIJA. — Ant visu fran
tu Korėjoje Amerikiecziams riestai. Ame- 

Korejos Komunistas r’kos Liūnai su savo kariszkais eroplanais 
Iszgelbejo Amerikieti *r bombnesziais buvo priversti pasitraukti 

----- isz Naktong, kuri buvo paskutine ir viena
tine vieta isz kur musu kariszki eroplanaiTOKYO, JAPONIJA. —

Leitenantas Donald P. Bazzur-
ro, isz staten island, n. y, da įr bombnesziai galėjo pakilti ir skristi priesz 
bar papasakoja kaip Sziauri- 
nes Korėjos kareivis ji isznesze 
isz karo lauko pas Amerikie
czius ir taip jo gyvastį iszgelbe
jo-

Korėjos Komunistus.
Ir ant beveik visu kitu fruntu Korėjo

je, tokios paczios žinios: Amerikiecziai ne-
NEW YORK, N. Y. —

New York miesto žmones da
bar ima suprasti paprasto van
denio branguma ir reikalingu
mą. Bet tas susipratimas visai 
ne naujiena.
• Žmones nuo pat pasaulio 
pradžios invertindavo, bran
gindavo ir kartais net ir gar 
bindavo vandeni, upes ir ma
res. Seno Instatymo tvanas ro
dos buvo reikalingas žmones 
nubausti ir pamokinti. Kristus 
prie szulinio ne tik ta viena mo- 
teriszke, bet visus mus pamoki
no.

Matome kaip senovės Grai
kai ta czysta, gyvastį palaikan
ti vandeni vertino. Kai tiek 
daug žmonių atvažiavo ar at
ėjo in Atenos miestą, kad isz- 
kilo labai svarbus klausimas: 
Isz kur vandenio visiems parū
pinti?

Mokslinczius, raszytojas 
Graikas Plutarchas, szitaip ra
szo apie ta vandenio klausima: 
“Kadangi musu kraszte, (Grai
kijoje) nesiranda per daug 
upiu ar ežeru ar dideliu szuli- 
niu ar sziltiniu, ir kadangi la
bai daug žmonių turi nesztis 
vandeni isz keliu szuliniu ar 
szaltiniu, tai buvo reikalinga 
investi instatymas kaip ta van
deni padalinti.

“Kai randasi szulinys apie

gaus turtas buvo skaitomas ne 
vien tik kiek žemes jis turi, bet 
koks jo szulinys ir kiek jame 
vandenio, ir koks upelis ant jo 
žemes sriuvena.

Beveik dvideszimts metu at
gal New York valstija norėjo 
semtis vandenio isz Delaware 
upes, bet Pennsylvanijos ir 
New Jersey valstijos pasiprie- 
szino, Isz to iszkilo ginczai ir 
kivircziai teismuose.

Bet teisėjai czia pasirodė to
kie patys mokslincziai kaip tie 
senovės Graikai. Jie nuteisė 
kad jeigu New York valstijos 
žmones reikia daugiau vande
nio, jiems valia semtis isz susie-į 
do szuligio ar upes.

Sziandien ir didžiausi mies
tai gali gauti czyzsto vandenio, 
nes musu sziu dienu mokslin- 
iziai iszmoko ir iszrado kaip 
kad ir neczysta ir prasmirdusi 
vandeni iszczystinti.

Tūkstantis asztuoni szimtai 
penkios deszimts pirmaisiais 
metais, kai Londone buvo Pa
sauline Paroda, vienas Londo
no laikrasztis szitokia pastaba 
buvo padaręs: ‘ ‘ Czia randasi vi
sokiu naujausiu iszradimu, bet 
kuris isz musu mokslincziu ga
lėtu parūpinti viena czysto van 
denio stiklą, tas užsitarnautu 
augszcziausia garbes ženklą.” 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ko.. .nauja valdyba “Lietuviu 
Žinias” pradės leisti nuo sziu 
metu Rugsėjo (Septemberio) 
pirmos dienos. Per likusi lai
ka, spaustuves darbininkams 
iszvykus atostoju, vakciju laik- 
rasztis neiszeis. Prenumerata 
pratęsiama trims sanvaitems.”

Mums gaila ir skauda isz- 
girsti tokias žinias, kaip gaila 
iszgirsti kad geras draugas 
pasimirė!

Franciszkiecziai stengiesi szi- 
ta laikraszti palaikyti ir vesti, 
kai tas laikrasztis atsidūrė be- \
do j e, t et dabar ir jie nuleidžia 
rankas.

Dagar Pittsburghe stengia
masi pasipraszyti Lietuvius 
biznierius in talka, kad jie pri
sidėtu ta laikraszti iszlaikyti.

Klebonas, Kunigas Magnas 
Kazėnas yra daug pasiszventes 
szitam laikraszcziui ir dabar 
darbuojasi kaip nors ji iszlai
kyti.

Mes jau keli metai kaip skel
biame ir sakome kad per daug 
priviso nauju Lietuviszku laik- 
raszcziu, ir mes sakeme ir da
bar sakome, kad jie neiszsilai- 
kys! Bet, butu labai gaila jei
gu “Lietuviu Žinios,” kaip ir 
kiti tie naujaai insteigti laik- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kad Amerikiecziai nepaiso kur 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Atkerszino
Komunistams

J. R. Glaze, Amerikos ka
reivis su musu tankomis, tik
rai užpyko ant Komunistu 
Koriecziu, kai jie uždege jo 
klriszka tanka. Jis buvo pri
verstas savo tanka apleisti. 
Bet, apleisdamas savo tanka 
jis nusistvere už Ameriko- 
niszkos Bazookos, kuri yra 
intaisyta sutriuszkinti tan
kas, ir paleido kelis sziuvius 
in'tuos artejanczius Komu
nistus. Jis dvi Komunistu 
tankas sutriuszkino pirm ne
gu pasitraukė isz savo vie
tos.

Leitenantas Bazzurro skrido ^a|j atSj|aikytL VIS traukiasi aFCZiaU 1F 3F- 
virsz karo lauko su Leitenantu 55 . ♦ ” • • v*
William H. Dusell. Jųdviejų CZiail pfic SaloS galo^ " prie pat 013011. V1S 
^rnS7eiXntTB^'skaitonie kad vįs daugiau ir daugiau Ame- 
zurro buvo koja nulauszta. Jis rikiecziu kareiviu ir ginklu yra pristatoma 
visa mylia nuszliauže ir užtiko 
viena Korėjos kareivi, kuri jis 
paėmė in nelaisve. Tas Korėjos 
Komunistas kareivis pasisiuli- 
no ta sužeista Leitenantą nu- 
neszti pas Amerikieczius.

Tas Korėjos Komunistas ta
Amerikieti karininka ant savo ima Suprasti kad CZia IIC baikoS, kad 01U01S 
pecziu nesze net kelias mylias 
kol pasiekė Amerikos tvirtoves 
ir paskui pats pasidavė.

musu kariaujantiems drąsuoliams, bet isz- 
rodo kad visgi negana.

Dabar jau ir musu ponai Vaszingtone

KNYGA - GINKLAS
Ar Sudeginti Prieszo 

Knygas ?
Vienas žilos praeities galin

gas karininkas, užkariavęs vie
na dideli miestą, savo karei
viams insake sudeginti visas

reikia isz tikro prisipažinti kad Korėjoje 
siauczia tikras ir baisus karas ir kad mu
su kareiviai tenai krinta ir žūsta!

AMERIKIECZIAI NESUPRANTA DEL 
KO JIE KARIAUJA KORĖJOJE

TOKYO. — Amerikiecziai kareiviai ant 
karo frunto Korėjoje yra be jokio pasiry- 

FaT.u.s ^*110 ar nusistymo del szito
“Del ko ir kam jie 

negali suprasti: “Kodėl jiems

karo, nes jie 
kariauja?
in talka i 
kareiviai, 

czia darbas yra visu tu Tautu kurios 
guli prie Tautu Sanjungos!”

(Tasa Ant 4 Puslapio)

knygas. Jis szitaip savo toki 
nieksziszka darba paaiszkino 0621110’ 
ir pats pasiteisino.

“Korano knyga yra mano ti- , ~
kejimui ir man szVenta knyga. J3 VIGO tik PictiOGS KOfCjoS 
Jeigu szitose Aleksandrijos 
knygyno knygose randasi tas 
pats mokslas kaip mano szven-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jie 
sto
kai 
pri-



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Labai galimas daigtas kad 

mes savo kariszkas jiegas isz- 
eikvosime ant mažu krasztu ir 
paskui busime nuvargę, nualin
ti ir susilpninti kai Rusija nu
tars paskelbti kara priesz mus, 
su savo gerai inrengtais karei
viais.

Rusijos atstovai sugryžo in 
Tautu Sanjunga. Jie dabar vėl 
kalba apie taika. Isz to gali
ma spręsti kad tie Ruskiai isz 
tikro dar nėra pasigaminę tu 
sprogstaneziu, atmoniu bombų, 
ir nėra gana prisirengė stoti in 
kara priesz mus!

.Musu kareiviai dabar krinta 
ant Korėjos karo lauko, už tai 
kad musu neva-mokinti atsto
vai ir valdovai tiek daug klai
du padare Yaltos Konferenci
joje, kur jie ir kelines paliko, 
stengdamiesi insigerinti Stali
nui ir jo padupezninkams.

Kai kareivis padaro klaida 
ant karo lauko, jis yra suszau- 
donias ant vietos; kai kariniu 
kas padaro klaida ant karo lau
ko, jis yra pažeminamas ar in 
kita vieta paskiriamas; kai vi
so kraszto atstovas, žinovas ir 
neva-mokslinczius padaro klai
da, del kurios tukstancziai žū
va, jis yra gerbiamas ir pake
liamas in dar augsztesne vieta!

Anglijos Karo Sztabas da
bar stengiasi sužinoti kas ir 
kaip tiek daug kariszku eropla- 
nu sugadino. Eeroplanu spar
nai buvo supjaustyti: Tie ero- 
planai buvo siuneziami Ame
rikai in pagelba Korėjoje.

Berlyne, Protestonu Vysku
pas, Otto Dibelius, savo parapi- 
jiecziams stacziai pasakė, kad 
žmones ir tautos ras taika vien t ..... > >

Szitakis to Protestonu Vys
kupo pamokslas Komunistams 
baisiai nepatiko, nes Komunis'- 
tai dabar skelbia ir žmones ti
kina, kad vien tik Sovietu Ru
sija ta taika ir ramybe gali su
teikti.

Dabar daug mažiau žmonių 
•važiuoja in Europa isz Ameri
kos, bet daug daugiau skubina
si parvažiuoti namo isz. Euro
pos. Karas Korėjoje visus isz-
ga zdino.

Nors dabar tik jaunus vyru-

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO

d fc C I. /

;64 pus., Did. 5x7 col.
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kus ima in vaiska, bet tik pa
žiūrėkime kokie jaunikliai ta 
kara veda:'Generolas MacArt
hur yra septynios deszimts me
tu amžiaus; Prezidentas Tru- 
manas yra szeszios deszimts 
szesziu metu; Bernard Baruch 
yra asztuosios deszimts metu; 
Warren Austin, musu delega
tas Tautu Sanjungoje yra sep
tynios deszimts trijų metu 
amžiaus.

Kartas nuo karto koks advo
katas ar taip sau žmogelis isz 
senu valdžios ir teismo knygo 
iszknisa koki Instatyma, kuris 
buvo jau seniai užmirsztas ir 
dar seniau investas.

Ne taip seniai, Pine Bluff 
miestelyje, Arkansas valstijoje 
keli tokie Instatyma i buvo isz- 
kasti ar iszknisti:

Senas Instatymas uždrau 
džia dviem žmonėm ar kad ir 
daugiau žmonių pasilinksminti 
Nedelioj. Kitas Instatymas už
draudžia visoki darba Vieszpa- 
tięs Dienoje.

Klausimas iszkilo ir visas 
miestelis sukruto kai viena 
sztorninku unija apskundė 
duonkepius, kurie pardavinė
davo duona ir pyragus Nedelio- 
mis. Tie duonkepiai buvo pa
traukti in teismą.

Jie pasisamdė kelis advoka
tus, kurie iszkase daug kitu to
kiu Instatymu, ir pareikalavo, 
kad visus tuos Instatymus visi 
užlaikytu, jeigu tie duonkepiai 
turi to seno In statymo laikytis.

Tuojaus buvo patraukti in 
teismą tie, kurie laikraszczius 
pardavinėja ir neszioja. Nede- 

j lioj. Tuojaus buvo Aiždrausta 
maudytis Nedelioj. Vaikams 
nebuvo valia eiti in parkus pa- 
begineti Nedelioj. Strytkariai 
ir bosai buvo sustabdyti.

Beveik kiekvienas miestas, 
miestelis, beveik kiekviena 
valstija, turi tokiu Instatymu 
ant savo knygų, kuriuos ir tei
sėjai ir advokatai seniai užmir- 
szo ar niekados nežinojo. Butu 
galima visa knyga priraszyti 
apie tokius Instatymus.

New York mieste pagal sena 
Instatyma, uždrausta atsidary
ti lietsargi (umbreli) prie ar 
szalia arklio; nevalia szaudyti 
zuikius ant kapiniu; nevalia 
parduoti savo szeimynos bran
gius indus ar deimantus ir ki
tus brangius baubalus kai sau
lute nusileidžia.

Denver mieste, Colorado val
stijoje nevalia užsidėti ipalszy- 
va snuki, kaip daroma. Visu
Szventuju Szventvakaryje, IIo- 
lloween, nevalia pasirodyti ant 
ulyczios netinkamai savo dar
bui, amatui ar užsiėmimui ap
sirengęs.

Los Angeles mieste uždraus
ti miegoti upes vagoje. Szitame 
mieste reikia gauti isz valsti
jos pavelinima, laisnius, jeigu 
nori peles gaudyti, ar sza-udyti. 
Ir jeigu eini su kuo in imtynes 
tai nevalia szaipytis ir susi
raukti.

North Carolina valstijoje In
statymas uždraudžia, dainuoti 
ar giedoti, jeigu geros klausos 
neturi.

Brewton miestelyje, Alaba
ma valstijoje uždrausti su lai
veliu plaukti ant nlycziu.

Michigan valstijoje visi žmo
nos drabužiai priguli jos vyrui. 
Jeigu žmona nori nuo vyro pa
bėgti, jis gali visus juos drabu
žius pasiimti ir nuo jos nuvilk
ti ; tada ji gali eiti sau kur tik 
ji nori.

Sterlin miestelyje, Colorado 
valstijoje nevalia vyrui pabu- 
cziuoti savo žmona, kai ji mie
ga; jis turi‘ja pirmiau pažadin-

ti, prikelti ir tik tada jam va
lia ja palbucziuoti.

Pypkes Durnai
G

Lietuvaites Skundas
0, Lietuva, motinėlė, 
Kaip man ilgu be tavęs, 
Tu puikia gamta turtinga, 
Neglaud’ mane prie saves.
Kad pavasaris užstoja
Ir praszvinta gražus rytas, 
Vyturėlis cziuld’ artojui, 
Kai žagrele ima taisyt;
Sodai, pievos sužaliuoja
Ir didžiuojas gražumu, 
Kvepiantys žiedai marguoja, 
Žavi dvasia szvelnumu.
Ten banguoja Nemunėlis 
Tarp miszku, kalnu gražiu* 
Regi baisias ten nelaimes 
Musu broliu Lietuviu.
Kas-gi rfiane tenai spaude, 
Ko man szirdi galėjo gelt? 
Pas moeziute sengalvele 
Nereikejo vargelio vargt.
Visada linksma su seselems 
Lyg paukszteliams laukuose, 
Dainavom linksmas daineles 
Prie szienelio lankose.

Linksmos dienos tos prabėgo 
Ir isznyko, lyg sapnai, 
Vienu-vienai reik liūdėti 
Ir kente vargus ramiai.

Kas belieka man, vargdienelei, 
Atsiskyrus nuo draugiu?
Vien tik sunkiai atsidusti, 
Visada liūdna man be ju.

Ko jos mane neaplanko, 
Ko nemyli jau daugiau?
Jei iszgirszcziau ju žoddeli, 
Mano szirdžiai but lengviau.

O, sunku svetur gyventi, 
Plyszta isz skausmo man szirdis 
Nieks manės nebeatlanko... 
Vien liudna-graudi mintis!...

Naujas Lietuviu Transportas
NEW YORK. — Panedelyje 

Rugpiuczio (Aug.) 14 diena lai
vu “General McRae” in New 
Yorka atvyko szie Leituviai 
Tremtiniai:

Asmonas: Vincas, Leomins
ter, Mass. — Burba: Salomėja, 
Otsego, Mich. — Butaviczius: 
Jonas, Filomena, ir Algirdas, 
Detroit, Mich. — Dzikaras: An
tanas, Chicago, Ill. — Iljasevi- 
czius: Elena, Detroit, Mich. — 
Iljaseviczius: Stepas, Aleksan
dras, Dearborn, Mich. — Ilja
seviczius: Zinaida, Detroit, Mi
chigan — Jankauskas1: Jonas, 
Brooklyn, N. Y. — Jokubaus- 
kas: Teodora, Eduardas, Chi
cago, 111. — Kabaszinskas: 
Adomas, Closter, N. J. — Mac- 
keviezius: Vytautas, Stefanija, 
Algirdas ir Dobile, Omaha, Ne
braska.. — Melnikas: Antanas, 
Gloria, Detroit, Mich. — Na
grodskis: Stefan, Elena, .Tadas, 
Athol, Mass. — Puodžiunaite: 
Elena, Waterbury, Conn. —Pu- 
meris: Juozas Worcester, Mass. 
— Romanauskas: Andriejus, 
Vilte-Sofija, Voldona, Gary, 
Ind. — Rukovisnikas: Povilas, 
Philadelphia, Pa. — Rutkaus
kas : Benediktas, Providence, 
R. I. —Bemetąs: Mečys, Brook
lyn, N. Y. —Steponaitis: Olim
pija, Ada, Detroit, Mich. — 
Svabinskas: Bronislavas, Oma
ha, Nebr. —Tamasauskas: Juo
zas, Fairlawn, N. J. — Tijūnė
lis: Kajetonas, Marta, Cleve
land, Ohio. — Lenderskis: J no

— Gerai žinomas Japonisz- 
kas vežimėlis ant dvieju ratu 
vadinamas džinrikisze arba ku- 
ruma, traukiamas per žmogų, 
jau iszeina isz mados Japonijo
je, o in j u vieta užima automo
biliai.

— Augszcziauses stovylas 
ant svieto yra “Laisves Stovy 
las Liberty” pristovoje. New 
Yorke, kuris, turi 111 pėdu, o 
nuo žemes ligi žibinties, kuria 
laiko rankoje yra 305 pėdas ir 
11 coliu.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Svarbus Praneszimas
Siuncziant pinigus per ban 

kini czeki arba ekspresini mo 
ney orderi in iszdavysta “Sau 
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekiu? 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burikt 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias: 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūke 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalir 
(Atminimas isz keliones in Le 
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irland^ 
arba Nekaltybe suspausta; Ro 
bertas Velnias; Medėjus; Kai] 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20< 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. P»

zas, Cleveland, Ohio. —. Tisz- 
keviezius: Stasys, Chicago, Ill. 
— Bizgirda: Juozas, Waterbu
ry, Conn. — Zdanaviczius: Pet
ras, Chicago, Ill.

Broliai Amerikos Lietuviai! 
Jus jau daug padėjote ir isz- 
gelbejote tukstanezius vargau 
patekusiu tautiecziu. Bet da li
ko daug seneliu, senueziu, nasz- 
lin su mažais vaikais, invalidu 
ir paliegėliu. Jie laukia pagel
bės isz Jusu gailestingos ran
kos. Pasiausk jiems auka per: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc. 105 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y.

NEW ORLEANS. — Apie 
Rugpiuczio 19aliena laivu “Ge
neral McRae” in New Orleans 
atvyksta szie Lietuviai Trem
tiniai:

Jancovskis: Gustavas, Mare, 
Benas, Ela, Antioch, Tenn. — 
Zatkeviczius: Ambroziejus, Zo
fija, Danute, Laimute, Los An
geles, Calif.

— BALE Imigracijos Komi
tetas.

Naujakuriai, juk žinote, kad 
likusieji Jusu broliai ir seses 
Tremtiniai Vokietijoje, laukia 
pagelbos isz Jusu. Nepagailėki
te nors kuklios aukos jiems pa
gelbėti. Aukas siuskite: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc. 105 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabai 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visli 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 
kriminali szkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
11a isz maiszo iszlins, Apie bo-j 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga-I 
linga ypata galybe meiles, Ra- j 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakai tymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

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

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

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

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne-

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Go., 

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiam® 
:: Reikalam* ::

*35 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA

" IMP- LESS*’
WRITING SETS 

by

Choose The Right Point 
for

The Way You Write

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa- 

Pirkie U. S. Bonus

mano. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas, Si-
dabrinis grabelis, Drąsus szno, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie
1 Duktė Pustyriiu, Peleniute ir !
Dn Brolius. 60 pus. 15c.

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

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

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai-j 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

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

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

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

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

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
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. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis.-60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
dei 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, Vi-e-sz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sumiš Malk i aus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

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), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

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

No. 176V2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

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

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe tnusu 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. ' »

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejima 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasierianą 
nuo sudėtu pinigu ant susirim 
kimu. 25c.

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraph iszkas Officium. 10c

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isž szio 
katalogo, reikia paminėti tiff 
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. 
frvV 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., - Ų. S. A.



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.
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Praneszinga Kamera
(Verte V.)

(Tasa) 
.---------

Czia Muflis pradėjo abejoti.
“Kas butu gero,” jis tarė, 

“parodyti kam nors: bile ka? 
Mes parodytume tuldm, kad jis 
mirs ant kartuvių, bet tas ne
duotu jam galios iszVengti to
kio likimo. Jei duotu, tada, 
reiszkia musu kamera melavo. 
Ales galėtume inrodyti bile 
žmonių skaicziui tikrus pla-j 
ežius ir smulkmeniszkus atsiti
kimus revoliucijos: bada, krau
ją, rianszes. Bet. vistiek tie da
lykai turi nutikti, ir asz manau 
niekas nesijaustu geriau, kad 
apie juos ir dažinotu. Politikie
riai galėtu permainyti savo vei-l 
kima ir linijas, bet jei tas, ka 
kamera sako nutiks, vistiek tu
ri nutikti, ka jie darytu vistiek 
butu tas, ka jie butu dare, ar 
sziaip ar taip.”

Aptiekorius su rankos mos-' 
telejimu nubraukė szituos jo 
ginczius szalin.

“Lyg tai butu tik vieninte
les galimybes,” jis tarė. “Bet 
pamislyk kaip mes galėtume 
dažinoti visa pasaulio istorija, 
ir isz pat pradžių ir iki pat pa
baigų!”

“Rodykle neeina atgalios,” 
tarė Muflis. “Ja gali stumti tik 
in viena linkme .aplink. Nuo 
nolio iki nolio, 'bet ne atgal. 
Prie to, esu tikras, kad neapsi
moka žinoti ateiti jei ji blo
ga.”

“Na,” atsiliepe aptiekorius, 
“mes galėtume traukti tik 
žmonių paveikslus, už atatin-i 
karna kaina, ii- mes patys po 
iszvystymui nuspręstume ar jn' 
ateitis smagi ir ar verta ja pa
skaityti, ar ne. Jei ateitis neti
kusi, mes galime paveikslu nei 
nerodyti. ’ ’

“Tas butu blogiau, negu pa
rodžius!” 'Suszuko Mufliene. 
“Tada jie tikrai žinotu, kad 
ateitis ju prasta, tik nežinotu 
kaip prasta ji yra.”

“Ar sziaip, ar taip,” tarė 
aptiekorius, ar man bus nau
dinga, ar ne, bet asz dažinosiu 
viską apie ateiti. Asz trauksiu 
tukstmiežius ir tukstanizius 
paveikslu. Turi būti pasauly 
užtektinai žmonių su daug pi
nigu, kurie mielai sutiktu mo
kėti visai nepaisydami, ar tai. 
bus jiems gerai, ar blogai. Pa
mislyk tik apie paveiksią New 
Yorko ar Paryžiaus už 3,000 
metu! Tik pamislyk!

Czia. krautuves varputis per
trauke kalba.

“Iszbegk ir pažiūrėk kas ten 
ko nori, Jonuk,” paliepė teta.

Jonukas gryžo su užstato ti- 
kietu, kuri padavė dėdei. Pra
murmėjęs, kad jis valandėlė 
užtruks, Muflis iszejo in krau
tuve. Teina, jisai susijudinęs 
taip riktelėjo, kad visi trys isz- 
■bego pažiūrėti.

“Tai jis! Tai jis!” szauke 
Muflis, pagriebęs aptiekoriaus 
ranka.

Aptiekorius pasistaipė lyg 
pradėsiąs biznio derybas.

“Man kaip ir užėjo norais 
pirkti tavo kamera,” jis tarė 
menkai iszrodancziam asme
niui. “Ar nepatiktu tau ja par-

duoti man už prieinama kai
na?”

“Asz nenoriu jos parduoti,” 
atsake tas Ii minu balsu.

“Na,” atsake aptiekorius isz 
susijudinimo netekdamas kiek 
kvapo, “ka tu sakytum, jei 
duoeziau dvideszimts penkis 
dolerius?”

“Asz nenoriu jos parduoti,” 
tas pakartojo.

“Ar tu jos visai neparduo-' 
turn? Isztiesu?” ragino Muflis 
i'sz. savo puses, su blizganczio- 
mis akimis. '

“Turite mano ii kieta,” atsi
liepe liūdno akiu vyras, “o 
sztai pinigai. Duokite mano ka
mera.”

“Jis imi pilna tiesa,” atsa
ke Mufliene tvirtu balsu ir pa
davė jam kamera.

“Tu uždaryk savo burna,!” 
Suriko aptiekorius. O in Mufli 
jis tarė: “Mes negalime, mes 
turime jomepaleisti! Mes turi
me ji padaryti dalininku, ar 
szerininkn, ar ka. Mes turime 
ja. nusisamdyti. Na žiųrek,” jis 
atsikreipė prie nežinomojo, 
“ar tu žinai ka. tavoji kamera 
gali daryti?”

Liūdnai iszrodas vyras atsi- 
gryžo mm doru, laikydamas 
ant j u savo ranka.

“Jei jus ja vartojote,” jis ty
liai pratarė, “na, jus-ja varto
jote ir viskas. Sudiev.”

.Jis iszejo in gatve.
Muflio lupose susidarė 

kažkoks dideliu snmii pasiūly
mas. Bet Mufliene paėmė pini
gus nuo staliuko ir padėjo ka
som Staiga aptiekorius lyg 
elektros pagautas, szoko veik
ti.

“Turiu ji pavyti!” suriko 
jis ir mėtėsi per duris.

' Jis iszverstomis akimis žiu
rėjo ir augsztyn ir žemyn Eus
ton Road gatves keliu, bet ne
žinomojo vyro niekur nesima
tė.

Liūdnu akiu vyras dingo be 
pėdsaku.

GALAS —

Bomba Ligoninėje

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Slaptos policijos agentas, 
William Schmitt paima 
sprogstanezia bomba, kuri 
buvo palikta in Roosevelt li
goninėje, New York mieste. 
Del kokios ten priežasties ta 
bomba nesusprogo, ir polici- 
jantai ta bomba isz tos ligo
nines isznesze. Jie dabar 
klausinėja ir tarine j a daug 
darbininku toje ligoninėje ir 
klausinėje kitus žmones kad 
jie dažinotu kas ta sprogs
tanezia bomba tenai paliko 
ar padėjo.

— Agurkas paeina isz Indi
jos ir yra vienas isz seniausiu 
daržovių, paeinantis 3,000 me
tu adgal,

BALTRUVIENE

O jus Durcli esteri o mergeles, 
Netikiu trys paneles, 
Kurios kožna vyreli 

paniekina, 
Visus niekus užkabina, 

Tu sveczius tuo pavadina.
Ligi pusianakt autobiliais 

baladojęs!,
Ir po pakampes

■si an kiojesi, 
O tai vis musu

i mergeles, 
Su niekais liežuviais, 

Dori žmonys isz 
stubos iszvare, 

Nes tokios mergeles 
visai niekos!

* * *
Kur ten Ulinojui, 

Moterele guzutes nuėjo, 
Pasiėmus namon ėjo, 

Bet pažinstama pasitiko, 
Abudu viską iszgurglino, 

Nieko nepaliko!
O kas da tolinus buvo 

nesakysiu, 
Ant tolinus pasiliksiu

ifc * *
Mylimos mano rūteles, 
Savo dukreles poteriu 

mokykite, 
Jeigu nenorite sarmatos 

turetie, 
Asz jau kėlės tokias 

žinau, 
O ir apie tokias 

girdėjau, 
_Ka Dievo poteriu 

nemokėjo, 
Tai mat, ir vyrai imti 

nenorėjo, 
O jeigu poteriu nemoka, 

Tai jau in szliuba 
eiti ne užsimoka.

Taigi poteriu nemoka, 
Ir tokia kvaile vestis 

szoka!
Viena mergele ketino o

ženytis, 
O nemokėjo žegnotis, 
Nelaiminga k vai Ii rite.

Kažin ar turės džiaugsmo 
tėveliai, 

Jeigu tokia kvaila 
užaugino, 

O poteriu neiszmokino.
Davadnas vyras su 

tokia nesi paežiuos, 
Jeigu poteriu nemoka, 

Tai gero isz tokios
1 neturės,

Ba greitai su vyru 
apsidžia ugi u,

1 r in kitur 
pabėgtu.

Ar Žinote Kad...

PERSERGTAS ::
:: :: PER SAPNA

‘ 1Sapne Mate Nelaime Ir 
Ant Galo Nuo Josios 
Stebėtinai Iszpnigo

JAUDAMAS susirinkime terpi 
pažinstamu kalbėjomės apie! 

stebuklingus atsitikimus, pri
jautimu, regėjimu nėbaszninku 
ir panaszin atsitikymu.

Radosi fenais ir daktaras, 
kuris nudavinejo lengvaitiki, 
prie galo muso pasikalbėjimo 
viena isz moterių paklausė jo: 
Ar-gi jam kas tokio atsitiko jo 
gyvastį ko sau negalėjo isz-i 
reikszt ?

— B u dam as jaunesniu, tu
rėjau labai navai na sapnu, apie 
kuri apsakysiu teisingai.

Tuojaus visi pakylu su pra- 
szimais idant apsakytu apie ta- 
ji navatna sapnu o daktaras 
pradėjo apsakinet sakaneziai:

— Dvideszimts ibetu adga- 
lios, perleidau laika Atlantic 
City, kur randasi marines mau
dykles. Priek tam insimylejau 
in jauna ir patogia Anglikaite.

Parėjus namon, vos užmer
kiau akis, rodėsi man, jog ra- 
dausi kokiam tai didelėm mies
te o prie kokio tai namo stovi 
karavanas, vežimas kuriame 
nebaszninkus veža. Negana to. 
Prie karavano stovėjo jaunas 
vaikinas gal penkiolika metu 
senumo, parėdytas su juoda 
mandiera su žibaneziais knip- 
kais. Paregejas mane, davė 
ženklą su ranka idant ineitau 
in vežimą, nes teip persigandan 
ir ad'būlas nusiyriau, jog su 
galva trenkiau in kede. Žinoma 
tuojaus pabudau.

In kėlės dienas po tam, už- 
mirszau apie mano sapnu Imda
mas prie Anglikaites szono, nes 
treczia diena sapnas pasiantri- 
no teip paežiai kaip pirma nak
tį. Po tam pasiantrindavo kas 
tris ar dvi dienas. Ant galo nu
bodo man tasai sapnas.

Bet pradėjau nerimaut, po 
truputi turėdamas nuolatos ta 
pati sapna kelioleka kartu.

Po keliu sanvaieziu iszvažia- 
vau in New Yorka ir sustojau 
tam paežiam kotelyje ka ir ma
no pažinstama Anglikaite. Pri
buvome vakare, kur užtikau 
gana daug pažinstamu. Persi- 
redžian greitai. () po tam nusi- 
daviau prie elevatoriaus idant 
nusileist žemiu, Karitoryje su-
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tikau kelis mano pažinstamus, r 
kurie teip-gi lanke ant elevate-1 
riaus, prisiartinau prie doreliu 
ir paspaudžiau elektrikini var
peli idant pribūtu elevatorius 
in virszu. Po trumpai valandė
lei iszgirdan einant in virszu 
kara, duris atsidarė ir staigai 
atszokan nio karo rodos pare
gėjau tonais smerti. Atidary
tuose durelėse pasirodė vaiki
nas apie penkiolika motu senu
mo su juoda mandiera ir misin- 
ginais, knipkais, toki pati koki 
tiek kartu regėjau sapne.

Turiu prisipažint, jog paju
tau pirma karta sJvo gyvasti, 
kaip man plaukai ant galvos 
atsistojo nuo baimes. Atszokan 
adlmlas ir pradėjau bėgti /tre-j 
pa i s žemyn paimdamas du ir 
tris ant kart. Svetine, kurioje 
ketinom valgyli, radosi žemai.

Elevatorius gal lauke aut 
daugiau pasažieriu, o asz tuom 
kart sėdėjau hoteliniam • ofise 
norėdamas truputi atvesi nuo 
baimes ir pajutau, jog buvau 
iszbales kaip drobule. Ir ne ži
nau! Gal praėjo kelios minu tos, 
o gal kelios sekundos, kad sztai 
iszgirdan baisu riksmą, po tam 
trenksmą ir pasidarė man teip 
biauru ant szirdies, jog sededa- 
mas ant kėdės apalpau. . ,

Kada atsikvotejau, paregė
jau ofise žmogiszkus kimus ap
suktus in sukruvintas drobu
les.

Vaikinas teip-gi pražuvo. 
Dažinojau apie tai vėliaus, m 
teip-gi mano pažinstama.

O dabar kalbėkite sau kaip 
norite. Ne bereikalo mane va
dinate lengvatikiu, nes jeigu 
tas butu atsitikias kam kitam, 
tai ne intiketau.

Sziandien esmiu persitikri- 
nias jog tasai sapnas mane isz- 
gelbejo nuo baisios smerties.

----- OALAS-—

NAMINE KARE
(Gaspadines monologas

Drama)

Geras Patarimas

— Sviestas pargabentas isz 
Naujos Zelandijos in Anglija 
turi atbūti kelione 14,500 my
liu, bet buna szvežias rodos pa
dirbtas ta paezia diena.

— Szeszi tukstaneziai mer
ginu turi užsiėmimą telefono 
biure Tokyo, Japonijoj. Žmo
nes jiasias vadina “Moszi Mo- 
szi” merginos.

Mikas — Ko tu Szimai teip 
nulindęs?

Szimas — Asz nežinau kas 
su manim darosi. Vietos del 
saves nerandu!

M. — Ka Veiki parejas nuo 
darbo, ar gal skaitai ka?

S. — Ka skaitytsi: nenoriu 
nei skaityt. Po teisybei kol 
skaieziau “Saule” tai buvau 
sveikas, bet kaip dabar su

laikė ir nuo trijų sanvaieziu 
ne skaitau, tai del saves vie
tos ne randu. Atneszia in 
czion kitus laikraszczius, bet’ 
nei vienas prie szirdies nė 
limpa ir tiktai da labiaus už
pykina.

M, — Aha! matai, jog 
“Saule” yra palinksminto j a 
nubudusiu!

Tiktai,. . . $1.00
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:

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

Neužmirszkit atnau

Pirkie
U. S. Bonus

jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranesseme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIŲ!

— Effelo boksztas Pary- 
žuje, Prancūzijoje, yra 985 pė
du augszczio.

So en oria: — N evaly v a s k a m - 
b’arys: kede, stalas; ant stalo 
bifsztikas popieroje, uzbonelis 
su pienu ir sviestas >su musėms 
ant torielkoS; pakelis nuo 
‘ ‘ krekesu, ’ ’ kelios 'blekines 
(“kenai”), popieriniai punde
liai, tuszczios popieros, mazgo
tei ir palutes ant stalo ir ant 
grindų.

Gaspadine ineina su peiliu 
rankoje; apsidairo aplinkui, 
paspiria kokia palute po stalu, 
pasuka kede, atsisėdo ant jos 
nusižiovauja, pasikaso galva 
isz syk su nagais, o paskui su 
peiliu. Paskui inkisza pirszta 
giliai už apikakles ir sako:

Kas czia man kanda?
Tveriasi už darbo, žiūrinėja 

kažin ko ant stalo ir sako sau:
Na,arjap!. Reik bipszti- 

kas kepti!
(Pertrauke.)

Po galu, kaip karszta 
sziandien!

Priėjus prie kito galo stalo, 
vynioja isz popieros bifsztika 
ir vis rieczia uosi. Pasukusi 
galva in szali, sako:

— Jau turbūt pradeda at
siduoti, tik szi ryta pamesziau!

Ima meisa isz popieros ir de
da ant skaurados. Paėmusi pei
li krapsztineja ka nuo mėsos, 
sakydama:

j — Tai dabar ir gana. Visa 
i mesa apaugus kirmėlaitėms, 
lyg aguonoms apibarstyta!

Greitai ima skutinėt peiliu:
Reikia skubint, kad bur- 

dingieriai nepareitu. Da gali 
nevalgyt, pamate. Iszkepsiu ir 
bus o r ai t!

Iszeina su skaurada. Po va
landėlei sugryszta, atsinesza 
žindoma bonkute ir sako:

— Vaikas rėkia, reikia 
duot pieno.

Priėjus prie stalo, mosuoja 
ranka baidydama muses nuo 
pieno ir sviesto. Paėmus uzLo- 
neli, nesza ir szaukia:

— Mere! Ei Meri! Iszgriebk 
muses isz pieno ir duok vaikui 
pieną.

Pieną ir bonkute paslepia už 
uždangos ir atsinesza dideli 
skudurą. Juomi szvaisto palu
bėmis:

— Tu mušiu negali iszvai- 
kyi ir gana! Vaikui akis iszes. 
Szia padlinos, da in sviesta <su- 
k I i m po.

Pažiūri in sviesta. Valandėlė 
•stovi ramiai. Staigu dirstelia 
sau in krutinę ir, lyg norėdama 
ka prispausti, vadžioja pirsz- 
fu po krutinę; paskui juomi lp 
prispaudžia ir pabraukia: ant 
krutinės (ant balzganos jakes) 
pasilieka raudonas bruksznys. 
Pauosto pirszta ir sako:
- — Blake! Kad ji gala gau-

!tu!
Priėjus prie sienos žiūrinėja, 

kilstelia, paveiksiu, staiga 
įpirsztu perveža per paveiksią 
(ar kalendorių), padarydama 
raudona brukszni. Paskui sku
biai ant sienos trina viena palei 
kita, kalbėdama:

J—au tik negali. Isz kur 
czia. jos atėjo? Jau reiks mufy- 
tis in kita auza. Mere! Mere! 
Atneszk blakėms kerosino!

Eidama per asla, žiuri in 
grindus, lyg norėdama ka pa
gaut, ir ima greitai viena koja 
trempti; antgalo pabraukia s<u 
koja, sakydama:

—• Bestija, kakaroezius!
Priėjus prie stalo, nusigąstą, 

rankas suima ant'krutinės ir 
szaukia:

Mere, Mere! Te, paka
vote burdingieriu kreteesus. Ka- 
karoeziai baigia esti!

Nesza in szali pakeli; isz jo 
iszkrinta keli szmoteliai kokiu 
juoduliu, bambatieriai! Paka- 
vojus pakeli už uždangos, bruz- 
giai mindžioja bambatierus po 
asla. Viena tekina nusiveja in 
kampa, bet nepagauna:

— Padla, inlindo! Tusz- 
eziaju, ir jie Dievo kutverimai!

Atsisėda ir, atsidusejus, sa
ko: •

—• Tai jau sziandien su tuo 
brudu apsivajavojau.

įtaiga, iszgirsta už scenos 
bildesį. Paszoka:

— Kad juos galas tuo bur- 
dingierius! Reik eiti paretka, 
daryt, da namus sugriaus.

Skubiai eina. Staiga,- dirste
lėjus in kampa, suszunka:

— Pele! A gi tu biaurybe, 
palauk asz tave užmusziu!

Greitai apsiglamžiusi anda-s 
roką apie kojas, pasineszi link 
ka.mpi, bet pamaeziusi prie- 
szais atbeganezia pele, suklin
ka nesavu balsu ir bėga atgal. 
Iszbega isz kambario.

(Uždanga.)
Pastaba. — Szitas monologas 

arba, gerinus, monodrama yra 
gaspadines neimi jistes, prie- 
szingos moterų teisėms. Jis pa
imtas isz gyvu kasdieniniu at- 
•sitikimu.

Žodynėlis. — Mere — Mare; 
unifytis — kraustytis; auza — 
namas; krekesas — sausainis 
(lyg macas.)

Loszeja gėli nepirkti “bip- 
szitiko,” bet pasidaryt isz kokio 
rausvo, rudo skuduro. Reikia 
aiszkiai nnduot visus veikimus, 
kad žiūrėtojai suprastu, ka 
veiki: czia didesne svarba vei
kime, nekaip kalboje..

------GALAS------

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

It usually takes a substantial bundle 
of money to start your own business. 
So, if you’re looking forward to the great 
day when your name will be up there on 
a store front or on a shingle, now is tha 
time to think about the cash you’ll need. 
There is one sure way to be rekdy for 
that time, to take the plunge if you want 
to, and that is by investing regularly in 
U. S. Savings Bonds. Then at the end of 
ten years you’ll get back $4 for every $-3 
you invest today. An investment of 
§18.75 in Savings Bonds every week will 
bring you $10,828.74 by 1960. Enroll to
day for the Payroll Savings Plan where! 
you work or the Bond-A-Month Plan at' 
your bank. u s Treasury DtpwmtM

i
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ZiniosVietines Keleivis Sužeistas

— Oras jau daug atvėso.
— Kasyklos nedirbo Pane- 

delyje, isz priežasties V-J die
na (Prezidentas H. Trumanas 
paskelbė, kad karas su Japo
nais pasi'baige Utarninko va- 
kara, 7-ta vai., Rugpiuczio 
(Aug.), 14-ta'1945m.,), o Utar- 
ninke kasyklos taipgi nedirbo 
iszpriežasties Szvencz. Paneles 
Marijos in Dangų Eimimas 
Szvento.

— Kas sveikas ir gyvas, tai 
trauke in Lakewood Parka, ant 
Lietuviszkos Dienos, Utarnin- 
ke Rugpiuczio (Aug.) 15-ta 
diena.

— Musu skaitytojas, ponas 
A. Judganda, isz So. Boston, 
Mass., lankosi musu apylinkėje 
pas pažinstamus.. Prie tos pro
gos atlankė ir “Saules” redak
cija, atnaujinti savo prenume
rata už laikraszti. Acziu už 
atsilankymu. Ponas Judgan
du taipgi dalyvaus Lietuviu 
Diena, Lakewood Parke.

— Sekanczios angliakasyk- 
los mokėjo savo darbininkams: 
Rugp. 11-ta diena: Continental, 
Locust ir Packer Nr. 5, o Rugp. 
14ta diena: Midvalley, German
town, Hammond, Koliinoor, 
Morea, Repplier ir Mammoth.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Joakimo FBVM., ir ta diena 
1858 metuose Amerikos pirmu
tinis Cablegramas buvo nuties
tas skersai Atlantiko mares.
v — Gerai žinomas senas gy
ventojas p. Antanas Bukantas, 
isz Shoemakers kaimelio, ran
dasi Hamburg ligonbute.

* ' — Lietuviu Moterų Kliu
bas isz Schuylkillo pavieto, lai
ke savo susirinkimą Rugp. 8-ta 
diena, Ei k’’s svetainėje Shena- 
doryje. Kliubas nubalsavo pa
aukuoto 150 doleriu del nupir
kimo inku'batoro del Pottsvil
le ligonbute. Kliubas laikys 
savo kita susirinkimą Rugsėjo 
12-ta diena Paulausko svetai
nėje Frackvilleje. Daug naries 
dalyvavo susirinkime Shenado- 
ryje.
i — Ketverge Szvento Hya- 
cinos, ir ta diena 1380 metuose 
Keistutis sugavo Vilniuje Ja- 
gela kaipo Lietuvos vilingi.

— Ponstva Jonai Paserps- 
kai nuo 521 W. Mahanoy avė., 
ąplaike žinia isz Philadelphijos 
buk garnys paliko puikia duk
rele del AVm. Noonems isz Phi
ladelphijos. Diedukai Paserps- 
kai nemažai nudžiugo maža 
pribuisze. Ponia Noonieno po 
tėvais vadinosi Teresa Paserps- 
kiute.

— Potnyczioj Szv. Agapito 
taipgi ta diena 1914 metuose 
per Pirma Kara Rusu kareiviai 
pereina Prūsijos rubežiu ir su
siremia su Vokiecziais ties Sta- 
luptnais.

Trisdeszimts septynių me
tu amžiaus Timothy Leavy 
buvo sužeistas ant strytka- 
rio ant New York miesto 
Third Avenue. Kas nors pa
leido szuvi isz mažo karabi
no ir jam pataikė. Jis polici-

jantams sako kad jis tik isz- 
girdo kai stiklas strytkaryje 
sudužo ir jis pajuto kad ta to 
karabino kulka in ji pataikė. 
Slapta policija dabar jieszko 
to kuris isz to karabino tuo 
kartu iszszove.

AMERIKIECZIAI
NESUPRANTA DEL
KO IR KAM JIE

KARIAUJA
—------

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nors, kartas nuo karto mes 
skaitome apie kokius didvy- 
riszkus drąsos nuveikimus ir 
darbus, bet, abelnai kalbant, 
musu kareiviai Korėjoje nesu
pranta, ka jie tenai daro ir kam 
jie tenai buvo pasiunsti savo 
galvas paguldyti!

Czia kaltas yra Armijos Szta- 
bas ir Amerikos valdžia. Rei-

I I

gos kuria mokinys tik skaito. Komunistus, kad jie galėtu ge- jau knygas paskirti pamokoms 
Knygos, isz kuriu mokinys riau priesz ta Komunizmą pa- įr Komunistiszkas knygas už- 

mokinasi, turi toki mokslą tu- siprieszinti. Jeigu mes tokiems drausti.
reti, kuris yra teisingas, tikras studentams jau uždrausime Mes sakome kad svarbiau- 
ir neabejotinas. Szitokias kny- skaityti tokias Komunistiszkas sias darbas yra gerus ir Ameri- 
gas mokinys pradines mokinys knygas, tai mes tuo paežiu sy- kai isztikimus profesorius, mo- 
vartuoja ir turėtu vartuoti, nes kiu prisipažinsime kad mes ko- kytojus pasirinkti; O paskui 
jo protas dar nesubrendes, nes kio ten Komunistiszko mokslo visai nepaisinti isz kokios kny- 
jis dar negali atskirti klaidos, bijomies, kad jis gal geresnis gos jie mokins. Nes, jeigu jie 
gandu, gineziu nuo tikrovės ir už musu Demokratijos mokslą, yra geri profesoriai, jie patys, 
teisybes. Prastas tas knygynas, dar be jokios policijos priežiūros,

Bet visai kas kita su Univer- prastesnis tas Universitetas, geras knygas vartuos.
siteto studentu ir moksleiviu, kuriame nebutu ant lentynos o, isz kitos puses: Jeigu tie 
Studentas jau pats jieszko tei- Markso ir Lenino rasztai. Pras- musu Universitetai ir pristaty- 
sybes, pats sveria žinias ir gan- tas butu tas misijonierius kuris tu savo knygų sanraszus, tai 
dus, pats tiria melą ir tiesa. i nieko apie velnią nepasakytu kas nustatytu kuri knyga tin-

Mes szitaip raszome^ noreda- per savo pamokslus. O kaip jis karna, ir kuri ne? Ar tos komi- 
mi ir savo žodi isztarti apie ta ihums apie ta velnią papasakos, sijos nariai? Neduok Dieve! 
klausima ant kurio susikirto jeigu jis nieko apie velnią ne-' Hitleris taip dare; Stalinas

laidojo.
— Po trumpai ligai, numi

rė Vincas Beseparis, Ketverge 
popiet u pas savo motinėlė, po
nia Katarina. Bailoniene, 22 So. 
Bridge ul'vczios. Velionis ginto . IShenadoryje. Taipgi paliko 
dvi seserys: Margareta, pati 
Juozo Bernai aviezio, mieste, ir 
broli Alberta, isz Jacksono kai
melio. Laidotuves invyko Su- 
batoje, 10:30 valanda ryte, isz 
Graboriaus Czaikausko koply- 
czios, 318 E. Centre uly., ir pa
laidotas in Laisamanu kapines.

Girardville, Pa. — Ponstva 
J. J. Bernotai, nuo 335 N. Se
cond uly., aplaike- telegrama 
nuo valdžios,’buk ju sūnelis ka
reivis, Rapoldas, 18 metu am
žiaus, kur jis tarnauja armijoje 
Korėjoje, likos sužeistas ant 
kares lauko.

— Vincas Leckneris, likos 
pataikintas per troka, ir sužeis
tas iii rankas. Gydosi Ashland 
ligonbute.

Shenandoah, Pa. — Simonas 
Stravinskas, senas angliakasis, 
nuo 401 W. Lloyd uly., numirė 
Seredoj, pirma valanda po pie
tų, Locust Mt. ligonbute. Ve
lionis sirgo ilga laika nuo as
ui os. Gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika daugelis metu at
gal. Gyveno pas J. Cziglins- 
kus. Paskutini karta dirbo 
Packer Nr. 2, Locust Coal ka
syklose. Paliko 'seserį Katari
na Vanuszauskiene; broli Juo
zą mieste, ir keletą anuku ir 
anūkes. Laidojo Subatos ryta, 
su apiegomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapines, 
praborius A. Valukieviczius

GYVASTIES
SZALTINIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet tokio mokslincziaus tenai 
nebuvo. Nebuvo ir czysto van
dens stiklo.

Bet senovės Graikas, kitas 
mokslinczius, ir gal pirmutinis 
gydytojas, buvo seniai pasakęs, 
kad sveikam žmogui ir neezys- 
tas vanduo nieko blogo nepada
ro. Tai sveiki Anglai per ta sa
vo Pasauline Paroda, neezysta 
vandeni gere ir iszliko gyvi.

Tie seniai, mokslincziai Grai
kai daug rasze apie vandenio 
smoka, skoni ir spalva. Jie ra
sze ir kalbėjo apie vandeni kaip 
mes sziandien kalbame apie vy
nus, alus, sznapsus ir kitokius 
svaiginanezius gėrimus. Jie 
vieno kraszto vandeni prilygin
davo prie kito kraszto szalti- 
nius.

Mokslinczius Seneca, pasi
mokinęs isz tu Graiku, rasze ir 
kalbėjo apie vandeni kaip apie 
koki brangu vyną, ar jis saldus, 
aitrus, asztrus, druskotas, kar
tus, maenus ar sveikas. Jis tam 
vandeniui ir spalvas davė: 
czystas, skaistus, drumnas, rus-' 
vas, mėlynas, tamsiai mėlynas 
ir geltuonas.

Dar kitas mokslinczius, Pau- 
sanius, sako kad melyniausias 
vanduo randasi Thermopylae 
mieste; o raudonas vanduo tai 
raudoniausias prie Joppa mies
to. Czia prie Joppa miesto, pa
sakos pasakoja kad drąsus ką-

rininkas Perseus nugalabino 
koki ten baisu mariu žvieri, ir 
paskui in tas mares nusiplovė, 
nusimazgojo savo kruvina kar
dą. Už tai iki sziandien, tas 
vandub yra kruvinai raudonas.

(Mums kiti mokslincziai pa
sakoja kad senovėj e būdavo ir 
juodo vandens. Bet mes be tu 
mckslincziu žinome kad ir 
sziandien yra juodo vandens. 
Jeigu mums netikite tai pra- 
szeme atvažiuoti pas mus, czia 
in mainas, ir mes jums parody
sime upeliu upelius kur teka 
juodas kaip pats velnias isz 
mainu vanduo).

Ne tik mokslincziai ir mokslo 
ir vandenio žinovai mums pa
sakoja apie visoki vandeni, bet 
ir dainiai, raszytojai ir poetai 
dainuodavo ir sziandien dai
nuoja apie vandeni ir to vande
nio ypatingas dorybes.

Poetas Pindar pradeda vie
na savo daina su szitais žo
džiais: Geriausias ant szio svie
to daigtas, tai vanduo.” (Mes 
esame tikri kad jis nieko neži
nojo apie ta buiza kuria Phila
delphijos žmones turi gerti!)

Graikai taip vertino vandeni; 
už tai kad jie’to vandenio per 
daug neturėjo.

Galingos Rymos žmones to 
vandenio turėjo ir per daug, 
bet jie visgi ji vertino. Jie dau
giau, ilgiau ir tankiau prausda
vosi ir maudydavosi negu mes 
sziandien nes jie daugiau van
denio turėjo. Romos valdžia 
buvo intaisiusi puosznais ir di
dingas vonias ir maudyklas, 
kur buvo galima visa diena 
praleisti besiprausdamas ar be- 
sipuksztuodamas. Jeigu czys
tas vanduo žmogų czysta pada
ro, tai Romos žmones buvo 
ezyseziausi.

Raszytojas Horacijus mėgda
vo kiauras dienas praleisti be
simaudydamas. Jis tose mau
dyklėse gali ir savo dainas pa- 
rasze.

Gal sziandien mus imtu pa
gunda tiems Rymiecziams pa
vydėti j u maudyklas ir vonias 
ir j u tingu, czystame vandeny
je gyvenimą, bet nepamirszki- 
me kad nuožmus, žiaurus, be jo
kio mokslo žulikai, barbarai, 
kurie niekados nesiprausė ir 
niekados vandenio neragavo, 
bet stipru gėrimą gere, atėjo ir 
tuos czystus, kasdien besi- 
prausianezius ir vandeni ge- 
rianezius Rymieczius sumusze, 
supleke ir in nelaisve paėmė. 
(Musu blaivininkai turėtu ka 
nors isz to pasimokyti).

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

kia kuo greieziausiai musu ka
reiviams paaiszkinti: “Kodėl 
mes Korėjoje kariauname, ka 
mes ten darome, ir kodėl tas 
krasztas mums tokis svarbus?!

Bet ir to dar negana! Verk-’ 
tinai reikia per Tautu Sanjun-J 
ga pareikalauti kad ir kitos 
Tautos savo kariuomenes czia 
pasiunstu, nes czia visu tu Tau
tu klausimas!

Sovietai, Komunistai savo 
darba labai gerai yra atlikę 
Jie su savo propaganda yra in- 
tikine Sziaures Korėjos Komu
nistus Korieczius, kad czia yra 
ju klausimas, kad jie kariauja 
už savo kraszta ir už savo Ne
priklausomybe. Už tai, tie Ko- 
riecziai Komunistai taip drą
siai stoja in kara ir dar drąsiau 
savo galvas guldo už savo 
kraszta.

Mes milijonus doleriu kas 
metai praleidžiame del propa
gandos, “bet tos propagandos 
nematyti, nei namie, nei kituo
se krasztuose nei ant karo frun- 
to musu kareiviu tarpe!”

LAIKRASZTIS
REDOJE

—— 
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

musu Universitetai su Kongre
so komisija.

Kongreso Komisija, norėda
ma visas Komunistiszkas kny
gas iszmesti isz musu Universi-| 
tetų, buvo pareikalavus, kad 
Universitetu profesoriai pasa
kytu ir vieszai pranesztu ko
kias knygas jie vartuoja ir ko
kias jie savo studentams pata-’ 
ria skaityti.

Daug augszcziausiu ir gar- ’ 
tingiausiu Universitetu profe
soriai ir vadai pasiprieszino.

Ir mes su jais sutinkame ir 
drystame sakyti kad czia Kon
greso Komisija klysta.

Universiteto studentai jau 
nėra vaikai. Jiems kaip tik rei
kia daug iszmokti ir dar dau
giau žinoti apie Komunizmą iri

skaitys?
Kongreso Komisija sako kad 

Universitetuose galima mokin-. 
ti apie Komunizmą, bet neva
lia studentams patarti ta Ko
munizmą priimti ar užtarti. Ir 
mes ant to sutinkame.

Bet mes visgi giname ir sako
me, kad geram profesoriui ne
reikia nei knygos, jeigu jis no
ri koki mokslą savo studen
tams inpirszti. Visai nieko ne-1 
reiszkia kokia knyga jis var
tuos. Bedievis profesorius gali 
ir Szventa Raszta atsineszti in 
pamokas ir priparodyti kad nė
ra Dievo. Mes žinome kad ir 
velnias moka - kaip Szventa 
Raszta savo tikslams pavartuo- 
ti.

Už tai mes nesutinkame su 
Kongreso Komisija, kai ji nori

sziandien taip daro! Ar mes jau 
taip pasitikime tais Kongreso 
Komisijos nariais, kad statome 
juos mokintesnius už musu 
Universitetu profesorius? Jei
gu jie jau tokie mokinti, tai ka 
jie daro politikoje?

Už tai mes sakome kad tokis 
Kongreso Komisijos pareika
lavimas yra kvailas ir baisiai 
pavojingas.

O jeigu Universitetu vadai 
ir profesoriai ir sutiktu ant to
kio kvailo pareikalavimo, tik 
tas kuris niekados nesimokino 
Universitete, tik tas kuris nie
ko nežino apie Universitetą, tik 
tas kuris studento ir mokslei
vio nepažinsta, tikėtu kad tie 
studentai tu uždraustu knygų 
nepasirūpintu ir dar rūpestin
giau jas skaitytu.

raszcziai turėtu pasimirti. 
Mums iszrodo kad Pittsburghe 
netureut būti jau taip sunku 
tas laikrasztis iszlaikyti, jeigu 
Lietuviszka radijo programa ir 
jis sudarytu viena frunta ir 
viens kitam stotu in talka.

KNYGA - GINKLAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

toje Korano knygoje, tai jos ne
reikalingos, nes mes ta mokslą 
jau turime. Tai reikia jas sude
ginti. O jeigu jose randasi tokis 
mokslas kurio nėra Szvento j e 
Korano knygoje, tai toks moks
las yra neteisingas ir pavojin
gas. Tai tokias knygas reikia 
sudeginti! ’ ’

Ir taip protaudamas ir savo 
nieksziszka darba pasiteisin
damas jis paliepė visas tas kny
gas sudeginti.

Toks protavimas mums 
sziandien iszrodo visiszkai 
kvailas ir durnas. Bet tam ka
rininkui taip neiszrode.

Musu protavimas kaslink 
knygų sziandien labai panaszus 
in to karininko durna protavi
mą.

Kongresas dabar nori parei
kalauti ir reikalauja, kad mo
kyklos, kolegijos ir Universite
tai, pranesztu kokias knygas 
mokytojai vartuoja, isz kokiu 
mokiniai ir studentai mokinasi.

Mes gerai žinome kad yra 
skirtumas tarp knygos, isz ku
rios mokinys mokinasi, ir kny-

SIDABRO
JUBILIEJUS

Penkių Pranciszkiecziii 
Seselių Sukaktuves
PITTSBURGH, PA. —

Penkios Pranciszkietes Seseles 
gražiai ir labai kukliai ap- 
vaikszcziojo savo dvideszimts 
penkių metu darbuote Vieszpa- 
ties Vynuogyne.

Seseles Rože, Imelda, Pauli
na, Elžbieta ir Rita jau dvide
szimts penki metai kai yra pa- 
siszventusios ir darbuojasi Die
vui ir tėvynei.

Visos penkios Seseles gražiai 
atnaujino savo apžadus kuklio
je savo vienuolijos koplyczioje, 
Szventos Klaros szventeje, Su
batos ryta, Rugp. 12-ta diena.

Jubiliejines Szventas Miszias 
atnaszavo Kunigas, Klebonas 
Magnus. Kazėnas, isz Pitts
burgh, Pa. Jam patarnavo per 
tas iszkilmingas Szventas Mi
szias, Kunigas Pijus Czesna,į

isz Mahanoy City, Pa., ir Kuni-; 
gas Simonaitis isz Elizabeth, 
New Jersey.

Gražu pamokslą pasakė misi
jonierius Athanasius Stech, ku
ris ka tik buvo Vedes visoms 
Seselems rekolekcijas.

Jubiliate Sesute Imelda pa
reina isz Mahanoy City, Pa., isz 
Ptashnick szeimynos.

Kunigas Juozas Skripkus, 
Seselių kapelionas, sykiu su 
Kunigu Jeronimu J. Bagdonu 
isz Girardville, Pa., teipgi daly
vavo tose Jubiliejinese Miszio- 
se ir iszkilmese.

— Metines Miszios buvo 
atlaikytos už duszia a.a. Ag- 
nieszkos Karužienės. Iszkilmin
gas Szvzentas Miszias atgiedo
jo parapijos klebonas Kunigas 
Lunskis, o prie szoininiu alto-į 
riu Szventas Miszias atskaitė 
Kunigas Pikutis ir Kun. Jero
nimas Bagdonas isz Girard
ville, Pa.

APVOGĖ KAREIVI

SKAITYKIT 
“SAULE”

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienas kareivis buvo labai ap- 
musztas ir apdaužytas ir nuo jo 
buvo pavogta keturios de- 
szimas keturi doleriai ant Ha- 
milaon ulyczios, netoli nuo De
vynioliktos ulyczios, Philadel- 
phijoje.

Kareivis, Saržentas John 
Williams, trisdeszimts metu 
amžiaus vyrukas isz Long 
View, Texas, buvo nuvesztas in 
Hahnemann ligonine. Polici- 
jantai ji surado ant ulyczios be 
sąmones.

Saržentas negali nei paaisz
kinti kaip iszrode tie jo užpuo
likai, žulikai. Trys vyrai užsi
puolė ant jo isz užpakalio, jie 
ji partrenke ant žemes, primu- 
sze ir apvogė.

Kitas žmogus teipgi nukentė
jo nuo tokiu žuliku szitame 
mieste: Penkios deszimts vieno 
meto amžiaus Louis Jong, be
eidamas namo susitiko su tri
mis vyrais, kuris ji apmusze ir 
apvogb ant dvideszimts vieno 
doleriu. Nei vienas isz tu žuliku

Pramones Raportas nebuvo pagautas.

Leon Keyserling, Prezi
dento Trumano Biznio Ko
misijos patarėju virszinin- 
kas czia pasikalba su laik- 
rasztininkais ir jiems parodo 
viso musu kraszto biznio, 
pramones raportą. Jis paro

dė kaip algos pakilo ir kaip 
viskas tuo paežiu sykiu pa
brango. Jis teipgi jiems pa
rode ir pasakė kiek Ameri
kos dabar randasi darbinin
ku ir kiek bedarbiu ir kaip 
visa pramone dabar stovi.

7,000 ISZŽUDYTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jie paleidžia savo sprogstan- 
czias bombas, kad jie žudo mo
teris ir vaikus.

Isz szitokiu nusiskundimu ir 
priekaisztu, galime suprasti 
kad musu kariszki eroplanai ir 
bombnesziai daro nemaža ža
los tiems Komunistams.


