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i b l nnici mua DEGE1R nukrito neramu p a s m e r iPASMERKTI Amerikiecziai
BAGOCZIAI

NE KAIP KITI
13 Žuvo; 10 Sužeisti Komunistas Tito Jiesz- 

kosi Draugu; Kreipiasi

Amerikos Instatymai 
Juos Nevaržo

PHILADELPHIA, PA. — 
Neseniai keli bagoeziai susipe- 
sze ir susimusze viename bago-' 
ežiu kliube. Kai policij antas 
buvo paszauktas juos perskirti 
ar numalszinti, tai jie ir ta po-: 
licijanta gerokai apmusze ir 
apdaužė.

Kai policijantas, su keliu ki- 
tu policij antu pagelba galuti
nai tuos bagoezius apmalszino 
ir in policijos ofisus nugabeno, 
policij antu virszininkas patarė 
tam policijantui gerai apsiro- 
koti, ir apsimislyti, pirm negu 
jis pareikalaus kad szitie bago
eziai butu suaresztuoti.

Tie bagoeziai tam policij an
tui pasakė kad jeigu jie bus su
aresztuoti, tai jis bus pravary 
tas isz savo darbo.

Kai policijantas vistiek pa- 
reiklavo kad jie butu suaresz
tuoti, tai j u vardai buvo inra- 
szyti in policijos knygas. Bet 
policijos virszininkas szalia j u 
vardu padėjo pastaba kad laik- 
rasztininkams nevalia nieko 
apie tai savo laikraszcziuose 
raszyti.

Harold C. Pike, tos Chelten
ham apygardos virszininkas 
trumpai pasiaiszkino kad to
kie svarbus, dideli ir bagoti jas siautė apie pusantro szimto 
žmones yra jo draugai ir kad myliu ant valandos baisiai 
jis tokius visados užtaria ir daug iszkados padare pietinėje 
jiems padeda. Japonijos dalyje. Daugiau ne-

Laikrasztininkai pasiuto. Jie gu du szimtai žmonių žuvo ir 
kaip tik ko panaszaus ir lauke, penki tukstaneziai szeszi szim- 
Jie iszkele visa ta atsitikima in 
virszu. Tos apygardos žmones 
dabar teipgi pyksta ir pasi
piktina isz tokio pasielgimo.

Tokis virszininko pasielgi
mas parodo kad Amerikos in
statymai ne visiem yra lygus. 
Paprastas žmogelis butu tuo- 
jaus atsidūręs in kamara už to
ki pasielgimą, o bagoeziams do
vanota.

Tu bagoeziu vardai mums 
nesvarbu, nors mes galėtum ju 
vardus czia paskelbti. Kas 
mums svarbu, tai kad pinigai 
ir papirkimai valdo musu val
dininkus.

Tos apygardos virszininkas 
Harold C. Pike, niekados nesi
tikėjo kad tokia audra iszkils
isz tokio mažo atsitikimo, bet 539 ŽMONES ŽUVO 
„skaitė su laikrasztinin- p£R «LAB()R DAy”

Geras laikrasztininkas yra --------
neramus žmogus, jis niekados WASHINGTON, D. C. — 
ant vietos netupi, bet vis jiesz- Szitcs paskutines vasario ato- 
ko, vis klausinėja. stogos, vakacijos, kas metai

Laikrasztininkai dabar tam per 
virszininkui ramybes neduoda.
Jie dažinojo ir dabar vieszai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

UTICA, N. Y. — Trylika
žmonių žuvo ir deszimts buvo In Amerika Ir Tautu 
sužeista kai DC-3 eroplanas už
sidegė padanges ir degantis nu
krito ant ūkio netoli nuo Uti
ca.

Penki kurie žuvo buvo isz 
vienos szeimynos. Visi trys la
kūnai žuvo. Szitas dvieju inži
nu eroplanas veže dvideszimts 
žmonių keleiviu ir 3 lakūnus.

Sanjunga; Tikisi Kad 
Rusija Pulsis Ant 

Jo Kraszto

Kataliku Bažnyczia Pa-! 
smerkia Kėmunistus;
Katalikams Nevalia
Būti Komunistais

Laikosi Ant
Visu Frontu

Tie kurie mate kai tas ero
planas nukrito sako kad vienas 
isz jo inžinu užgeso, ir lakūnas 

A 

stengiesi savo eroplanai grei
tai nutupdinti, bet jis pataikė 
in kelis ąžuolus miszke, jo spar
nas užkliuvo už didelio ąžuolo ko kad jeigu Rusija užsipultu 
ir jis su trenksmu krito ir užsi
degė.

LAKE SUCCESS. N. Y. — 
Yugoslavijos vyriausias dele
gatas, atstovas Tautu Sanjun- 
goje ana diena pasakė kad jei
gu jo kraszta Rusija užpuls, tai 
jo krasztas praszysis pagelbos 
isz visu Tautu Sanjungos tau
tu.

Tas atstovas, 
buvęs savo kraszte sukilėlis, sa-

Eroplanas ka tik buvo pa
kilęs nuo žemes, ir nebuvo 
augszcziau kaip apie septynios 
deszimts pėdu, kai vienas inži- 
nas užgeso.

VIESULOS
JAPONIJOJE

200 Žuvo; 5,648 
Sužeisti

J Amerikos Lakunu Kolegijos
Vatikano iszejo labai nepa- T T • • • > Ik T J a ¥ T * ¥^¥
prastas paskelbimas: Katali-: V lt SZininROS N UOOUStOS U Z IT O" 
kams griežtai uždrausta prigu
lėti prie Komunistu Partijos, 
po bausme mirtinos nuodėmės. 
Katalikai kurie priguli prie 
Komunistu Partijos bus visisz
kai iszmesti isz Bažnyczios,

Ales Bebler, jiem nebus valia priimti Sakra
mentu, nebus valia eiti Iszpa- 
žinties, priimti Komunija, ne
gaus szliubo ir nebus suteikia
mi paskutinieji Sakramentai j 
ant mirties patalo.

Tai isz tikro nepaprastas ir 
labai griežtas Szvento Sosto in
sakymas, kuris yra Szvento Te-r 
vo Popiežiaus Pijaus Dvylikto-' 
jo patvirtintas.

Szitas Szvento Sosto insaky
mas duoda Katalikams pasi
rinkti tarp savo tikėjimo ir 
Komunizmo, tarp Rymos, Ro
mos ir Maskvos. Tai tas senas 
klausimas, kuris Kristui buvo 
užduotas tarp Ciesoriaus ir 
Dievo.

TOKYO, JAPONIJA. —
Baisios viesulos, per kurias ve-

tai ir keturios deszimts asztuo- 
ni žmones buvo sužeisti.

Osaka miestas buvo beveik 
visiszkai sunaikintas.

Dvideszimts devyni tukstan- 
cziai namu buvo sugriauta ar 
sunaikinta. Septynios deszimts 
tukstancziu namu buvo vande
niu apsemti. Szeszi laivai nu
skendo ir du szimtai vienuolika 
laivu buv<^ tos viesulos labai 
apdaužyti.

Nuskendo septynių tukstan 
ežiu, septynių szimtu ir trisde- 
szimts trijų tonu laivas, Tatsu- 
hara, Mariu, kuris jau buvo 
pasirengęs plaukti in 
Francisco isz Osaka.

ant jo kraszto tai jau nebutu 
klausimo kaslink Komunizmo, 
bet jo krasztas jau praszytusi 
pagelbos isz kapitalistiniu 
krasztu.

Jis sako kad jo krasztui da
bar labai reikia visokiu maszi- 
nu kad jie galėtu gamintis 
ginklus, bet jis sako kad tie 
krasztai kurie daugiausia to
kiu maszinu buvo prižadėję, 
dar nieko Yugoslavijai nepri-' 
siuntė.

Nors Yugoslavijos Tito da
bar mums gerinasi ir prie musu 
seilinasi, bet negalima pa- 
mirszti kad jis yra tokis pats 
žiaurus Komunistas kaip ir 
Stalinas. Jis dabar prie musu 
gerinasi už tai kad jam pavo-^ tukstancziu 
jus gresia. Nebutu pro szali jcnus Kataliku, Katalikiszkuo- 
tam Tito ir jo Komunistams se krasztuose, kurie stengiesi 
priminti kad ne taip seniai jie būti Katalikais ir Komunistais 
nuszove penkis musu lakūnus, 
kurie važiavo neszarvuotame 
eroplane. Ir Tito visai neatsi- 
prasze, bet sako kad tegu tas 
atsitikimas kitus Amerikie- 
czius pamokina.

Szitas insakymas palieczia 
tukstanczius kunigu ir szimtus 

L jeigu ne mili-

San

MIRĖ LIETUVOS 
DRAUGAS

NEW YORK, N. Y.; — 
Rugp. 18 d., Stamford, Conn., 
mire Dr. Stephen Duggan, 
Tarptautinio (Carnegie) Auk
lėjimo Instituto steigėjas ir il
gametis direktorius.

Savo laiku, velionis yra žy
miai prisidejes prie Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos de jure pri
pažinimo. Per kelis metus jis 
buvo Baltijos Draiiįgijos vice
pirmininkas. Paskyrus pirmąjį 
JAV ministeri Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai, jisai pirmininka
vo Baltijos Amerikos Draugi
jos suruosztama ministeriui pa
gerbti bankiete. . (LAIC)

Pagal Japoniszkas tie-
Labor Day” 539 žmones sas tai jaunesnis brolis negali 

žuvo.. 347 žuvo automobiliu paimti turtą mirusiam vyres- 
nelaimes, 74 prigėrė ir 18 kito- niam broliu, jeigu ji per suda 
kiose nelaimėse pražuvo. 1 nepriims kaipo broli.

sitarima Apie Sovietus; Ameri
kos Kariszki Eroplanai Daužo 
Komunistu Tvirtoves KadTure- 
jo Pasitraukti Isz Karo Frunto 

------ ----------- - - ■ — ■ ★

Szitas Kataliku Bažnyczios 
insakymas susidaro isz keturiu 
klausimu su atsakymais;

Klausimas: Ar galima prigu
lėti prie Komunistu Partijos ar 
ja remti?

TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos ir 
Vasarines Korėjos armijos ne tik atsimu- 
sze, bet ir tuo paežiu sykiu užsipuo
lė ant Korėjos Komunistu. Jie sustabdė 

Atsakymas: Ne! Komumz apje perjos (IcSzimtS tllkstanCZIU KomU-
» r* ttv>a mimnlnlnn nvinnn Tll/G * *

nistu Koriecziu ant pat karo frunto.
Amerikos kariszkos tankos pastojo ke

lia Komunistams ir paskui Amerikos karei
viai pasirodė ant pat frunto.

Netoli nuo Waegan, apie trylikos my
liu nuo Taegu Amerikos Pirmoji Kavaleri
jos Divizija susikirto su Komunistais apie

mas yra nusistatęs priesz tikė
jimą!

Klausimas: Ar galima raszy-’ 
ti, spausdinti, platinti ar skai
tyti laikraszczius, knygas ar 
žurnalus, kurie remia ir plati
na ir garsina Komunizmą?

Atsakymas: Ne!
Klausimas: Ar Katalikai, 

kurie priguli prie Komunistu, 
ar j u laikraszczius skaito ar j u 
partija remia; ar jie gali eiti penkios mylios nuo Waegwan ir tenai isz- 
prie Bažnyczios Sakramentu?

Atsakymas: Ne!
Klausimas: Ar Katalikai ku

rie iszpažinsta Komunizmą, ji 
remia ir platina, yra iszmesti 
isz Kataliku Bažnyczios?

Atsakymas: Taip!

Szitoks Szvento Sosto
smerkimas Komunizmo labai 
asztriai atsilieps beveik visuo- 
cse Europos krasztuose, kur

pa-

Visas szitas klausimas iszki-

Czia labai daug valdi
ninku Komunistiszkoje val
džioje yra Katalikai, ir jie sako

tiko susikirtimas isz kurio Komunistai buvo 
; priversti pasitraukti.

Antroji Amerikos Divizija taip 
sze tuos Korejo Komunistus, kad 
rejo pasitraukti.

Tuo paežiu sykiu 
eroplanai ir bombnesziai 
že Komunistu tvirtoves 
priversti pasitraukti isz

Iki sziol Amerikos kariszki eroplanai ir 
bombnesziai nesutinka Komunistu eropla- 
nus, kurie bijosi pasirodyti priesz musu 
eroplanus, kurie bombarduoja ir ardo vi
sas tu Korėjos Komunistu tvarkas.

yapmu- 
jie tu-

kariszki 
ir dau-

Amerikos 
taip kūle 

kad jie visi buvo 
karo frunto.

tuo paežiu sykiu. Italijoje, 
Francuzijoje, Czekoslovakijo- 
je ir Lenkijoje randasi baisiai 
daug žmonių, kurie iki sziol vis 
stengiesi suderinti Kristaus 
mokslą su Kremlino užgaido
mis. Szitas insakymas uždrau
džia net ir skaityti Komunis- 
tiszkus laikraszczius ir knygas 

•1*1 jeigu tokie žmones nori pasilik-, 
ti Kristaus Bažnyczioje.

Szventas Tėvas su savo Vys- daug augsztu valdininku yra 
kupais jau buvo kelis sykius Komunistai, bet vis skaitosi sa-, 
perspejes Katalikus priesz Ko- ve gerais Katalikais, 
munizma; visi kurie prisidėjo 
prie Vengrijos Kardinolo Min- įn vįrszu įr pasiszkejo kai
dszventy ir Jugoslavijos Arki- Czekoslovakijos valdžia parei- 
vyskupo Aloysius Stepinac kaiaVo kad Katalikai nutrauk- 
teismo buvo iszmesti, paszalin-' vįsus santykius su Szventu 
ti, paszalinti isz Bažnpczios, ir Sostu, 
jiems uždrausta eiti prie Sa
kramentu.

Bet dabar szitas insakymas bad jie gali būti isztikimi Ko- 
visiszkai pasmerkia visus Ko- munistai ir geri Katalikai AMERIKOS GENEROLAS PASZALINTAS 
munistus ir visiems Katali- ^aug Kunigu randasi Komu- 
kams uždraudžia ka bendra tu- r.istiszkoje Czekoslovakijos '
reti su Komunistais. Ant szio valdžioje, 
svieto randasi dvideszimts mi- 
lijonu Komunistu: Po du mili
jonu Italijoje ir Francuzijoje,1 Pirkie 
ir szeszi szimtai tukstancziu n o Rnnne 
Lenkijoje. Ir daug isz szitu yra * 
ar buvo Katalikai.

WASHINGTON, D. C. — Amerikos 
Lakiniu Generolas buvo nubaustas ir isz 
savo vietos paszalintas už tai, kad jis pra
sitarė priesz Sovietus.

(Tasa Ant 4 Puslapio) s
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Kas Girdėt
parodo kaip ir kur musu val
dininkai suklydo ar , dabar 
klysta.

AMERIKOS PACZE-
DUMAS BUDAS

Amerika yra pasižadėjus pa- 
simist.i ne tik ginklu bet ir ka
rininku in Irana. Amerika da
bar duoda Rusijai žinoti isz 
anksto, kad jeigu Sovietai in- 
sikisz in Irano kraszto reikalus, 
tai Amerika su savo ginklais ir 
kareiviais .stos Irano krasztui 
in pagelba.

Keturios deszimts szezsziu 
metu amžiaus Arthur Korman, 
saliuninkas buvo suaresztuotas 
ir in kalėjimu patupdintas be 
jokios kaucijos Lynbrook, 
Long Island. Jis yra intartas 
už nužudinima trisdeszimts 
metu amžiaus, dvieju vaiku 
motinos; Ponios O’Keefe. Jis 
policijai teisinosi kad ji grasi
no ji palikti, ir kai jiedu susiba
rė, ji norėjo ji papjauti su pei
liu, ir jis, apsigindamas, nety- 
czia ja nuszove.

• Keli augszti karininkai buvo 
paszalinti ir atstatyti isz savo 
augsztu vietų už tai kad jie 
stacziai pasakė kad geriausia 
butu dabar pultis stacziai ant 
Rusijos ir nelaukti kol Rusija 
prisirengs ant musu pultis. Už 
toki atvirumą jie buvo pasza
linti isz savo vietų.

Buvęs jurininkas paspruko 
nuo polici jautu ir pabėgo, kai 
jie norėjo ji suimti, už tai kad 
jis su pecziaus pokeriu ant 
smert užplakė savo motina ir 
paskui jos sužalota lavona au
stume nuo trepu Pittsburgh, 
Pa. Policijautas Johnston sako 
kad dvideszimts asztuoniu me
tu amžiaus John P. Clancy už- 
musze savo szeszios deszimts 
metu motina ir pabėgo pirm ne
gu susiedai suspėjo ji suimti.

Policijantai sako kad szitas 
jaunuolis buvo pernai suaresz- 
tuotas kai jis užsipuolė ant 
Henry Wallace per prakalbas1, 
kada Henry Wallace buvo kan
didatas del Prezidento. Kai po
licijantai ji tada suėmė jis 
trumpai pasiaiszkino kad jis 
norėjo tik su Henry Wallace 
pasiszneketi. Policija ji paleido 
kai jis prižadėjo visai isz mies
to iszsikraustyti. Tai atsitiko 
Elizabeth, N. J.

Graži, geltuonplauke, žuvu
sio kareivio naszle, buvo ap
vogta ir apmuszta savo namuo
se,'Chicago, Ill. Du vagiai, raz 
baininkai apdaužė ja, snriszo, 
ant grindų paguldė, ir paskui 
viską iszvoge. Razbaininkai ra
do apie tris tukstanczius dole
riu vertes žiedu, deimantu ir ki
tu žibucziu. Kai tiedu razbai
ninkai iszejo isz jos kambariu, 
vienas isz ju prasitarė: “Mudu 
turbut ne in ta vieta pataikė
me.” Apvogta ir apmuszta. 
naszle yra trisdeszimts dvieju 
metu naszle, Ponia Mimi Mar- 
laux, kuri pardavinėja mote- 
riszkas drapanas ant Michigan 
Ave. Tie vagiai inlindo in jos 
kambarius, kai vienas isz ,jų
dviejų pasiaiszkino kad jis yra 
aptiekoriaaus patarnautojas. 
Kai ta naszle pravėrė savo 
kambario duris vagiai insilau- 
že. Jiedu ja partrenkė ant grin
dų, snriszo, paskui per burna 
kelis sykius labai skaudžiai už
drožė ir kelis sykius ja spyrė, 
perspedami kad ji neiszsižiotu. 
Jiedu visus jos kambarius isz- 
krauste ir paskui nuo jos ran
kos numovė laikrodėli ir nuo1 
pirsztu du žiedu. Kai jiedu pa
bėgo, tai naszle priszliauže prie 
telefono ir pasiszauke polici- 
jantus. Jos vyras žuvo per ką
rą. Ji turi penkiolikos metu 
amžiaus sunu, kuris tuo laiku 
buvo iszvažiaves ,in kalnus at
ostogų, vakaciju.

The Hon. Paul G. Hoffman 
(Ekonomines Kooperacijos Ad

ministratorius)

Revoliucijonieriaus
:: Motina ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Pypkes Durnai
Klause Mane Motinėlė

Klause mane motinėlė: 
Isz kur svecziai buvo? 
Jenarolas Varszavos, 
Kazokėlis isz Maskvos, 
O szis jaunas bernelis, 
Paczios Lietuvėles.

Matyti kad musu Demokra
tai, kurie dabar valdo musu 
kraszta nenori prisipažinti kad 
jie tiek daug klaidu padare. Jie 
visus smerkia ir jiems burnas 
uždaro, kai tik jie prasižioja ir

Klause mane motinėlė: 
Kur sveczius inleisim? 
Jenarola seklyczion, 
Kazokėli nors gryczion, 
O szi jauna berneli 
Nors auksztan svirneliu.

Klause mane motinėlė: 
Kuo sveczius mylėsim? 
Kuo sveczius mplesim? 
Kazokėli kiauliena, 
O szi jauna berneli 
Nors ir antiena.

arba pradžia 
SKAITYMO

. . .lf. . .
RASZYMO

Klause mane motinėlė: 
Kuo sveczius girdysim?
Jenarolui miduti, 
Kazokėliui aluti,
O sziam jaunam berneliui 
Nors žalio vynelio.

Klause mane motinėlė: 
Kur sveczius guldysim? 
Jenarola ant suolo, 
Kazokėli pasuolyj, 
O szi jauna berneli 
Minksztam patalelyj.

Klause mane motinėlė: 
Kuo sveczius prikelsim?
Jenarola su triubom, 
Kazokėli su dūdom, 
O szi jauna berneli 
Su meiliais žodeliais.

64 pus., Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.
“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

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

NEW YORK. — Asz esu gi
liai insitikines, kad Jung. Vals- 1 
tybiu ekonomine sistema, sutei
kia kiekvienam progų geres
niam gyvenimui. Musu būdas 
yra dinamiszka ir kurpbine, ; 
speciali forma kapitalizmo.

Mes esam linkę apibudinti 1 
kapitalizmu tik vien to žodžio 
prasmėje, neatskiriami tarp 
musu ruszies kapitalizmo, ku
ris yra nepaprastas ir kūrybi
nis, ir kapitalizmo, kuris yra 
panaudojamas kitose pasaulio 
vietose. Vardan kapitalizmo, 
daug kas invyko invairiose pa
saulio vietose, ko Amerika ne
galėtu ginti. Mes galime ginti 
ir didžiuotis savo ekonomine 
būda kuria mes iszvysteme ir 
vystome Jung. Valstybėse, bet 
turime būti tikri, kad tai yra 
musu specifine kapitalizmo 
forma, kuria mes giname. Szis 
dalykas man pasidarė aiszkus, 
kada man teko pažinti kapita- 
lizma taip, kaip jis yra prakti
kuojamas kitose pasaulio vieto
se. Musu būdas yra nepaprasta. 
Ji yra taip amerikietiszka kaip 
“baseball,” ir jos dinamizmo ir 
kūrybos dalykai gali būti pri
taikomi visam pasauliui.

Viena isz musu ekonomijos 
ypatybių yra, kad kiekvienas 
gali daryti lemiamus sprendi
mus. Vedėjai musu 4 mil. invai- 
riu užsiėmimu turi imti savo 
sprendimu atsakomybe.

Musu mokslo instaigu direk
toriai nustato ka ir kaip jie mo
kins, ir musu piliecziai, virsz 
100 mil., yra laisvi pasirinkt 
savo darba, gyvenimo vieta ir 
kaip praleisti savo pinigus.

Musu sistema characterizuo- 
ja stiprus pasirižimai. Tiems, 
kurie sunkiai dirba ir galvoja 
yra puikus atlyginimas.

Mes placziai pajungėme ma- 
szinine jiega pritaikėme. Ma- 
szinu jiega vis darosi stipresne 
ir stipresse ir yra vienas isz žy
miausiu svarbumu kodėl musu 
gyvenimo laikas yra toks 
auksztas ir kodėl mes taip pa- 
czedumai augome.

Pas mus yra teisinga iszdali- 
nima ineigu. Amerikiecziai tu
ri 45 milijonu automobiliu kas 
aiszkus inrodymas, kad ineigos 
placziai skiriamos tarp musu 
žmonių. Suvirsz 90 nuoszimtis 
isz musu priklausome viduti
niai kliasej, ne esame turtingi 
ir ne biedni.

Mano nuomonėje, tie yra 
svarbiausi bruožai musu pacze- 
dinimes dalykai. Kitas klausi
mas yra: Bet ar gerai ji mums 
tarnauja? Pirmiausia turime 
pažiūrėti kaip tas dalykas lie- 
czia žmones. Ka ji jiems sutei
kia, ir ka ji jiems daro? Kada 
klausiu ka jiems suteikia, asz 
noriu žinoti ar jie turi užtekti
nai maisto; ar maistas tinka
mas, ar miego vieta patogi. Ar 
jiems szilta? Ar jie turi vonias, 
automobiliu, radijo, pieno ir vi
sus kitus daiktus, kurie sudaro 
gera gyvenimo laika. Kada asz 
užklausiu ka ji jiems daro, asz 
noriu žinoti ar Jusu gyvenimas 
yra indomus? Ar darbo sanly- 
gos geros? Ar jie jauczia, kad 
prisideda prie gyvenimo; kaip 
su kitais sugyvena; ar turi lai
ko skaityti? Ar laisvai pasi
rinki tikyba? Ar gali pasiklau
syti geros muzikos? Ar kūryba

(Tasa Ant 4 Puslapio)

uaitis kibą niekam apie tai ne
pasakos.

Apsidairė aplinkui pasižiu
rėjo baimingai in duris ir lan
gą, potam apsisegė apatini an- 
daroka iszeme sulankstyta po- 
piera ir padavė man.

Tai buvo paskutinis “Darbi
ninko Balso” numeris.

Kronika-budelis darbuojasi!
“Varszavos apskriczio ka- 

riszkas sūdąs po Doroszevskio 
vadovyste pasmerkia ant smer- 
ties visas aukas kurias netikė
tai sznipas provokatorius arba 
aklas atsitikimas atiduos in jo 
rankas.”

Pražuvo po kartuvėmis Jo
nukas.

Toliau skaityt negalėjau. 
Atidaviau motinai ta brangu 
jos sunaus nekrologą.

Drebancziom rankom ji isz- 
tiese sugloste potam gražiai su
dėjo ir indejo in 
iszdidum.

— Nebuvo jis 
piktas, kad apie 
ežiai raszo, paklausė manes bet 
nelaukdama atsakymo trauke 
toliau:

— Taip, taip nėra kas saky
ti žmones geri. Net tie žandar- 
mai Varszave, tai kitokia tau- 
ti — veda gražiai nerėkia neru- 
goja, o geriausiai žmogus po
nuli, tai pats advokatas. Kaip 
jis vadinasi nežinau turbut po
nulis žino tai tikras dangaus 
aniuolas. Tegul jam tenai Po- 

; nas Dievas už viską atlygina. 
, Toksai tai turtingas ponas, o 
• be jokios puikybes. Nesigėdi 

biedno žmogaus. Kaip iszejau 
nuo Jonuko buk tai isz to ka
lėjimo paėmė mane ponuli ant 
savo karieteles su guminiais 
tokiais ratais, nusivežė pas sa
ve priėmė meilingai taip mie
la buvo važiuouti, o ežia aplin
kui žmonių, kaip koksai skruz
dynas vieni ten kitur vėl kiti 
eina maiszosi in visas gatves, 
prie gatves puikios namai 
aukszti, net szirdis auga kada 
sau taviszka atsimenu.

Jai taip bepasakojant jos 
veidas persimainė isz apsiniau
kusio pasidarė linksmas, o ant 
jo iszreiszke koki tai nusistebė
jimą ir žingeidumo. Užmirszo 
netikima vienaiezio sunaus, ji 
tik mislino apie važinejima ka- 
rietele jai norėjosi da syki Var
szave pavažinėti bet kad netu
rėjo kito sunaus ir tas dalykas 
daugiau negali atsikartoti.

Nieko jai nesakydamas su
spaudžiau ranka ir tuo budu 
atsisveikinęs greitai iszbegau 
ant gatves.

Galvoje turėjo baisu užima, 
gerklėj didi sopuli, o veidu ri
tosi stambios aszaros.

Ar tos aszaros ritose ant Jo
nuko pražuvusios jaunystes, o 
gal jos gailėjosi biednos mažos 
motinos duszios, nieko nežinau.

kiszeniu su

kibą toksai 
ji laikrasz-

— GALAS —

veri in krutinę Pinkui:
— . Atiduok pinigus!
— Jeigu teip, tarė nenusi

gandęs Pinkus, tai asz atiduo
siu ir teip pinigus!

Ir sieke su ranka in kiszeni. 
Nes kol isztrauke maksztis isz 
kiszeniaus, sako:

Git, duosiu visus pinigus, nes 
turi man ponas padaryti viena 
loska!

Kokia tai ketino būti 
loska? Užklausė užpuolikas.

t

— Jeigu asz pareisiu na
mon, pas mano poną be pinigu, 
tai bus didelis gevalt, ir da ma
no ponas pasakys, kad asz pats 
prisisavinau pinigus ir pakavo- 
jau ir niekas man netikės, jog 
tokis ponas su revolveriu paė
mė man pinigus. Del to, idant 
man intiketu, tai turi man po
nas szaut in skrybėlė su kulka.

Tai paisakias nusiėmė skry
bėlė, ir mete ja ant žemes. Už
puolikas s z o v e ir perszove 
skrybėlė Žydo.

Pinkus pakele skylėta skry
bėlė, apžvelginejo ja ir da ne- 
užganedytas, tarė;

— Tai per mažai, jeiji pa
sakys, jog per mažai gyniausi, 
ponas turi mano surdota per- 
szaut.

Užpuolikas perszove jam ir 
surdotla.

— Da viena syki per brus- 
lota, sako Žydas ir jau bus 
gerai! O’

— Negaliu, tarė užpuoli
kas, szypsodamasis.

— Del ko? Klause stebėda
masis Žydas.

— Kad jau neturiu kulkos 
revolveryje!

— Ar teip! Paszauke Pin
kus. Jeigu neturi kulkos, tai 
negausi pinigu!

Ir sau Žydas ėjo tolinus. Už
puolikas ne turėdamas kulkos, 
nedryso ant Žydo užpult, ba 
Žydas buvo diktas ir drūtas, o 
užpuolikas ne kas vytelis.

SMARKUS ŽYDAS

Pinkus Kocenstein, Žydas, 
buvo kasierium kokios tai isz- 
dirbystei ir sugryžinejo per gi
ria namoii isz malūno, kur pa
ėmė gerokus pinigus. Girioje 
užėjo jam kelia kokis tai pleszi- 
kas ir paszauke, atkiszas revol-

KATALOGAS

pacziuotas. 76

istorijos 
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

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

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

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

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

Skripko- 
ponu, 78

istorijos 
Lietuvos 
pasakoji-

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 
Sūnūs Malkiaus, 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. 176H> 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 
10c.

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

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

No. 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.

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

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Ko]era, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

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

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

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

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

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

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

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

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka, 
skausmai, Mocziutes
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, NedaC- 
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 
apie Duktė akmenoriaus, Kla, 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. L5c.

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 25c.

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

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,! Mahanoy City, Pa,

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

knygut 
iszmokęjimo 
25c,
k n y g u t e

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 180 Kvitu
draugystėms, del kasieriauij 
nuo sudėtu pinigu ant susirin^ 
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei.. 15c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c,

No. 205 Sieniniai 
riai, ant 1951 m., 15 
ežio per 23% coliu 
35c., arba 3 už $1.00.

Kalendo- 
coliu plo- 
ilgio. Po

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 10$ 
ekstra del prisiuntimo kasztu. 

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant ežio 
adreso:
SAULE PUBLISHING GO.,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Nuskintas Žiedas
nepažinstamoj vietoj, kur tarp

gUVO graži, szilta vasaros 
diena. Saule szviete ant žy

drio dangaus ir sviedė savo 
karsztus spindulius ant isz- 
troszkusios žemes. Kartais pa
kilęs vejalis užgavo lankuose 
anganczius javus, suszlamejo 
ir vėl viskas tylu.

Pievose czirszke tukstancziai 
oželiu vis ta paczia tolydine 
giesme. Kur-nekur pradėdavo 
szaukti griežle.

Tolumoje pasigirdo daina iri 
jos aidas skrido placziose lan
kose. Tai merginos vartydamos 
sziena dainavo. Vartėsi po ju 
baltais' grėbliais žalsvas szie- 
nas ir greitu laiku jau didžios 
varsnos džiūvo saules kaitroje. 
Kai-kur jau ir szeno kupetos 
riogsojo, ant kuriu szokinejo 
vaikai mindžiodami sukrautus 
szieno pluosztus. Kiek tai 
džiaugsmo!

Netoli vyrai žole pjovė. Pla- 
czios, lygios pradalges gule 
viena po kitos, ir gėlės, kartu 
su žole, lenke savo galvas po 
plieno dalgiu.

— Padek, Dieve, suszuko 
atneszdamas pavakarius $zei- 
mininkas.

— Acziu, acziu, atsake 
linksmai pjovikai.

— Bus gražaus paszaro, 
kalbėjo padedamas ant žemes 
valgi. Szienapiute sziemet la
bai ankstybą.

Pjovikai užbaigė pradalges 
insmeige žemen dalgius ir susi
rinkę sėdosi valgyti. Veidai 
nudege saule, marszkiniai szla- 
pi nuo prakaito, bet akyse do
ge drąsos liepsna. Isztisu, ma
lonu dirbti matant darba se
kantis. Pavalgė pavakarius, 
truputi pasikalbėjus ir vėl 
griebėsi darbo; tuomet dirbti 
patogiausia, kuomet saule pra
deda slinktis in vakarus.

Szeszupes vanduo nuo kaitru 
nuseko. Jos žemi krantai apau
gę; gražia žole, trauke kiekvie
na atsisėst, pasilsėti, pasigerti 
gamta, pakvėpuoti tyru oru. 
Szeszupes krantai tai numylėta 
mokiniu vieta. Czia po piet, 
kuomet saule pradeda slinkti 
vakaru puse, susirenka daug 
mokiniu pasimokyti, pasimau
dyti upes tyrame vandenyje.

Ant Szeszupes kranto sėdėjo 
Jonas Rainys, septintos klases 
mokinys. Pasidėjęs szale kny
ga, liūdnai žiurėjo /in tekanti 
vandeni, kur retkarcziais p'a- 
szokdavo isz vandens žuvis ir \ *
yel pasinerdavo tyrame upes 
vandenyje. Jonas labai mėgo 
szia vieta. Aplink aūganczios 
gėlės pripildė orą maloniu kva
pu. Truputi aukszcziau sznabž- 
dejo rugiai.

Kvotimai buvo visiszkai ar
ti. Nors Jonas atsinesze moks

lui knyga, jos praverti nedryso; 
jis jautėsi didžiai nuilsės, su
vargęs, galva sopėjo. Tikra tie
sa pasakius, ne tik sziandien jis 
taip blogai jautėsi: jau visi me
tai kaip panaszus skausmai ji 
kankina. Visuomet savyje užsi
daręs, niekam nesiskundė. Jis 
mėgo kad jo skausmus niekas 
nepažintu, nežinotu. Bet ir ne
turėjo kam pasiskusti, ne bent 
savo draugui Juozui Miknai, 
kuris gana stengėsi padėti jam 
neszti gyvenimo naszta. Tėvu 
Jonas da mažu būdamas nete
ko. Ir tik su dėdės pagelba, ku
ris ir pats neturtingas tebuvo, 
iszejo tris klases. Dede nein- 
stenge brolėną leisti toliau 
mokslą. Jonas-gi mokslo trosz- 
ko. Jausdamas turi gabumu, 
nors ir silpnos sveikatos, pasi
ryžo pats užsidirbdamas tęsti 
mokslą. Ir vargingi buvo Jono 
mokslo metai. Prastai valgyda
mas, vargingai dėvėdamas Rai
nys lanke gimnazija. Patsai už
sidirbdavo kitus bemokinda
mas. Taip sunkus, vargingi 
mokslo metai ir ede jo silpna 
sveikata. Tik vien mokslo 
troszkimas kele jo nusilpusia 
dvasia. Reikėjo kąsniui duonos 
užsidirbti, apsiredyt, knygų 
nusipirkt, o keletą jo gaunamu 
skatiku už duodamas pamokas 
toli gražu neužteko nors ir ne
skaitlingiems jo reikalams.

Da esant penktoje klasėje, 
jam teko susidraugauti su Juo- 
zzu Mikna. Jame jis atrado 
dranga, kokio senai jieszkojo, 
geide. Jame rado protinga dva
sia, kuri, kaip ir jo, turėjo tuos 
paežius siekius; kuriu ©balsis: 
Dievui ir Tėvynei, buvo giliai 
insiszaknejes szirdyse. Abudu 
rengėsi visuomenes darban.

Jonas vis žiurėjo in Szeszu
pes tekanti vandeni ir jam pri
siminė praleistos dienos var
gai. Ji laukia nežinoma atei
tis. Jis darbo nebijo, bet sveika
ta visiszkai silpna. Jis galėtu 
pertraukti mokslą, bet ne: jis 
nori visuomenei Imti naudingu, 
jis nori neszt i tautiecziu tarpan 
mokslo szviesa, jis nori patar
nauti Tėvynei. Didis skausmas 
suspaudė jo szirdi. Ir padėjęs 
ant žoles galva, panėrė savo 
akis dangaus melyneje. Jam 
pasidarė geriau. Ir veikiai sal
dus miegas užmerkė jo akis ji 
nuvesdamas sapnu pasaulin.

Jonas pasijuto sbdis didžioje 
pievoje ir renkas geliu. Aplink, 
kaip tik užmatai, niukso tam
sus miszkai, isz kur girdisi už
kimęs pgukszcziu cziulbejimas. 
Dangus apsiniaukęs, tik kar
tais saules spinduliai prasimu- 
sze pro debesį nuszviesdavo ir 
vėl tamsu. Jonas nutebes; atsi
stojo, apsidairė ir sziurpas pe
rėjo per visa jo kuna. Vienas,
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Skulkine vienoje 
vietoje, 

In viena pleisa užėjau, 
Stikleli guzntes isztraukiau, 

Netrukus pajutau, 
Galva pradėjo sukt, 
Ir viduriai gurkt, 
Per keletą dienas 

sirgau, 
Ir vos atsigavau.

Tai tau gerymo vietos, 
Kur apsirgina svietas, 
Jau in fenais daugiau 

ne eisiu, 
Visiems apie tai 

pasakysiu, 
Kad guzntes tokios 

negert, 
In geresne vieta traukt, 

B a ir gyvulys gala 
gautu, 

Jeigu tokios smarves 
paragautu.* * *

Girdėjau kad viena 
bobele, 

Keletą vaiku mamele, 
Pagriebė nuo savo 

pus-brolio, 
Du szimtu doleriu, 
Ir iszbego su kokiu 

nedorėliu, 
Ta nedyvai, 

Ba mekszas buvo, 
Kada in czionais pribuvo, 
Tokios tai yra mergeles, 

Lietuviszkos paneles, 
Argi nevertos tokios 

nubauste!* * *
Ar tai gražu, 

Kaip vyras eina in 
saliuna, 

Ir geria su bobele 
guzute ir alų, 

Nueja abudu gerai 
pasilaka, 

Po tam vyras boba 
plaka, 

Stiklais viens kita 
laido, 

0 niekas juos nesustabdo, 
Tada vyras už kudlu 

laukan iszvelka, 
Duoda in kaili, 

Ir namo parvelka, 
Kaip tai per 

Leiber Dei atsibuvo, 
Gere saliunoje prie 

baro, 
Kožna karta susimusza, 

Ir biauriai susipesza.
In viena dideli miestą 

nuvažiavau, 
Pas viena biznieri reikalą 

turėjau, 
Krome buvo kaip 

jomarkas, 
Kožna diena prikimsztas, 
Laikais tiek prisirenka, 
Kad net paežiam ponui 

vietos netenka, 
Pati biznieriaus labai 

staigi, 
Kad vyrelis iszsizioti 

negali, 
Sako: Po velniu ' 

sau eikie, 
Neturi ka czion 

veikti, 
Tai ir gerai kad 

pati poni, 
Tokia galybe biznije 

turi!

miszku, nebežino kaip atvykęs. 
Pabūgęs leidosi bėgti. Tik stai
ga žaibas perskriode debesius 
ir perkūnas trenke stacziai in 
ji-

Rainys pabudo. Visas isz bai
mes drebėjo. Saule jau buvo ne- 
auksztai. Vėjelis nustojo putes. 
Szale jo stovėjo Juozas Mikna.

— Tai tu czia? Suszuko 
nuo žemes paszokdamas Jonas, 
gerai kad atėjai, asz tavės lau
kiau.

— Truputi užtrukau srt rei
kalais atsake' teisindamasis 
Mikna.

— Mat, buvau užsnūdęs. 
Na, jei žinotum kaip baisiai 
sapnavau! Net dabar mane 
sziurpas pakrato.
' — Nieko gero su tais sap

nais. Asz tau gera žinia atne- 
sziau.

— Ar taip? Kas tokio in vy
ko?

— Asz gavau nuo teveliu 
laiszka. Jie manes klausias! 
apie tave ir meldžia atostogoms 
tevoszken atsivežti.

— Isztiesn, tavo teviszkej 
atostogas praleisti?

— Taip, tuoj po kvotimu 
važiuojame.

— Acziu tau, brangus Juo
zai, ir Jonas tvirtai prispaudė 
prie krutinės savo dranga. 
Acziu tau už viską ka tik del 
manes padarei.

— Joneli sodžiaus oras la
bai geras, tavo sveikata sustip
rės. Ir mudu busime drauge.

—- Kaip bus malonu su ta
vim gyventi, kalbėjo Jonas: du 
draugu, kuriu tas pats protin
gumas. Vieszpatie, kaip bus ge
ra !

Ir vilties spindulys nuszviete 
Rainio siela. Galės nors vienas 
atostogas praleisti sodžiuje su 
draugu, pamirszti visus savo 
vargus, kurie jau senai ji krim
to. Jo veidas isz džiaugsmo at
simainė: jis jaute szale draugo 
plakanczia szirdi.

'Saule jau buvo nusileidus in 
tolimus vakarus. Kur-ne-kur 
ant dangaus sužibo žvaigždu
tes. Laukuose jau nebebuvo 
girdėti galanda,nt dalgiu. Tik 
tolumoj pasigirdo daina, kurios 
aidas, paslaptingoj vakaro to
lumoj, skleidėsi po placzius 
laukus. Tai buvo daina gryž- 
tancziu isz darbo Lietuvaicziu, 
kurios pamirszuĘios sunkius 
vasaros darbus linksmino klau- 
sancziu szirdis. Szeszupe den
gės plonu baltu ruku. Abudu 
draugai inženge miestan. Toli, 
toli pasigirdo gaudžianti var
pai ir szauke žmones prie mal
dos. - ,

Buvo gražus Gegužio rytas. 
Saule jau seniai buvo užtekėju
si. Labai pasipuosze žiedai bal
tavo isz tolo ir malonus ju kva
pas skleidėsi ore. Bicziu pulkai 
nuo ankstybo ryto ten darba
vosi berinkdamas saldu medų.

PRANESZIMAS!

Miestas jau buvo subudes. 
Žmones vaiksztinejo su savo 
reikalais. Gatves buvo pilnos 
mokiniu. Kiekvienas skubino
si, su knygomis rankoje gimna- 
zijon, kad n epą si vėlintu. Mat, 
nekurie buvo ilgiau samie už
trukę, ar bažnyczios misziu isz- 
klausyti užeje. Visi garsiai 
sznekucziavo, juokavo.

Tik vienas Juozas Mikna bu
vo nulindęs. Vakar aplanke 
serganti Raini. Kaip tai nulius 
ir kiti draugai, kada jis pra- 
nesz kad Jonas serga. Visi Rai
ni mylėjo, gerbe. Jis buvo tarp 
savo draugu geras. Tai jis susi 
tvėrė draugus in kuopas ir 
ruosze jiems paskaitas. Dirbo 
užtai nuo ankstybo ryto iki ve- 
lam vakarui iki beszirde liga ji 
paguldė lovon.

Atėjo szaltos, drėgnos, ve-Į 
juotos rudenio dienos. Indukęs 
vejas draskė pageltusius me
džiu lapus, suko juos ore ir klo
jo jais žeme. Nekurie ju nu
krito ant naujai supilto kapo, 
prie kurio kryžiaus buvo para- 
szas “Amžina Atilsi, mokinys 
Jonas Rainis.” Kitoj pusėj 
kryžiaus paraszas “Aukoja nu
budę draugai.” Tai jis, kuris 
neatbodamas vargu, visa siela 
sieke prie gero ežia ilsis. Bet 
sziandien jau sustingęs jo kū
nas beguli po szalta veleną, o 
sziaurys jąm liūdna giesme 
niūniuoja. Tai Įminus suskin
tas žiedas, kuriam ne pražydet 
negavus, likimas paskyrė nu
vysti. Ir dangus pravirko smul
kiais lietaus laszais. — P.

— GALAS —

Revoliucijonieriaus Motina

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
ban'kos 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. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Rėdys te,

JAI buvo jaunas, gal asztuo- 
niolikos metu vaikinas, su 

garbiniuotais plaukais, augalo
tas, tvirtas, su ramiu didelio 
vaiko veidu.

Ypatiszkai nepasipažinojo- 
me, bet matomai turėjo žinoti, 
kad esu “darbe,” taip kaip asz 
žinojau, kad priguli prie revo- 
lucijonieriu, kadangi kiek kar
tu susitikdavome ant gatves 
vienas in kita žingeidžiai ir 
sanjausmai žiūrėjome.

Man tasai vaikinukas rūpė
jo, tai-gi apie ji tankiai klau
sinėjau pas draugus.

Pasakota man, kad paskuti
niais laikais pamėtė jis savo 
kasdienini darba ir visas savo 
sylas, ir visa savo laika pasz- 
vente revoliucijai.

Sausio mėnesyj 1906 metuo
se, gryždamas nuo nenusiseku
sio užpuolimo ant gmino kan
celiarijos, Jonukas kartu su sa
vo draugu papuolė in Kazoku 
pabrolio rankas.

Padarius krata pas juos at
rasta revolveriai ir proklama
cijos; nugabenta juos in vieti
ni kalėjimą, o dviem menesiais 
paskiau liko nuvežti Lenkiszko 
bastilijo Varszave ant kariszko 
sūdo.

Didžiosios Sanvaites Seredoj 
atlikta ant ju egzekucija.

Ir nežinau del ko, ar kad jis 
buvo pirma auka isz eilių man 
pažinstamu draugu, ar jo mie
las ir taip narsus veidas tvir
tai užsiliko mano atmintyj, ga
na to, kad ilgai negalėjau jo už- 
mirszti.

Keliomis dienomis po egze
kucijai visai isz paszalies dasi- 
žinojau kad Jonukas buvo vien
turtis, kad paliko senelius gim
dytojus, paprastus darbininkus 
kad jo motina, norėdama su 
juom priesz jo smerti atsisvei
kinti, apsiskolino ant keliones, 
o net kreipėsi su praszymu pa- 
gelbos pas pažinstama savo ad
vokatu, tautiszka demokrata.

Taigi vėl Jonuko narsus vei-
. . • i •das atsistojo man atmintyj ir 

szirdis prisipildė noru pagelbė
ti kaip norints jo biednai moti
nai ir tai vardu tu žmonių, ku
riu labui Jonukas darbavosi.

Laimingu aplinkybių susibė
gimu, motina gyveno vienuose 
ir tuose paežiuose namuose su 
nekurio draugo szeimyna, kur 
tankiai lankydavausi. Nenorė
jau su ja sutikti; bijojau jos 
karsztu aszaru, aszaru skaus
mo, aszaru, kurios kaip akmuo 
ant duszios žmogui užkrinta. 
Nenorėjau loszti role geradaris, 
duodanezio almužna; pasi
bjaurėtina man buvo mislis,
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kad jai noriu užmokėti už jos 
sūpaus narsumą ir. darbus. .

Tai-gi prasziau savo draugo 
paezios, kad iszklausinetu at- 
sakaneziai apie jos svarba pasi- 
laikyma, taip pat apie skolas.

**♦
Ant rytojaus tuose paežiuose 

namuose pastanavijau pasima
tyti su Jonuko motina.

Netrukus in szvaru ir netur
tinga kambarį inejo sene, gal 
szeszis deszimts metu mote- 
risz'ke, mažo ūgio, sudžiovus, 
kuri iszrode da mažesne susisu
pus stora marga placzia skepe
ta.

Motėriszke žemai pa si klonio 
jo ir atsargiai atsisėdo ant kė
dės kampelio.

Užvieszpatavo tylėjimas ne- 
apkeneziamas, taigi norėdamas 
ji pertraukti, paklausiau:

— Ar ponia turi vaiku ?
Jos veidas suvirpėjo, tary

tum, per ja perejo kokis tai So
pulingas atsiminimas, suvargu
sios akys prisipildė aszaromis, 
kurios plonu szniureliu riedėjo 
ir silpnu balsu, pilnu nusiskun
dimo pradėjo:

— Vienatinis ponuli mielas 
vienatinis ir tai jau jo nėra, 
mat Dievo bausme ir viskas, 
isz jaunu dienu, tai koksai ste
bėtinas, nei jisai su žmogum pa- 
sznekes, nei ka papasakos, o 
tiktai mislija ir mislija. Palai
dojau kelis mažus, ant to-gi žiu
rėjau, kaip ant szvento pa
veikslo, augo spakainiai vaike
lis in metus, bet pas ji nematysi 
jokio susitvarkymo. Varau ji 
in bažnyczia ant pamaldų, o ji
sai man in akis juokėsi ir sako: 
“prie ko-gi asz melsiuos, jei 
jau Dievo nėra danguj, nes jo 
nepripažinsta nei Carai, nei ka
raliai. Jei Caras su karaliais ir 
valdžia Dieva pripažintu, tada 
ir mus biedniokeliu nepersekio
tu ir mums butu gerai ir lai
minga ant svieto gyventi.” O 
paskui vėl lakstė, Dievas žino 
kur, tankiai net namo nesu- 
gTyždavo, o vaikina pikta dva
sia apsėdo, apleido savo duszia 
ir pats pražuvo, o mus biednio- 
kais dabar paliko.

— O ponia matei sunu ka
lėjime?

— Macziau ponuli maeziau. 
Invede mane in koki tai kamba
rį ir tenai kokioj stonelej pa
state Jonuką, bile tik galeeziau 
pamatyti jo galva. Sako ponu
li kad jiems tenai nagus ple- 
szia pertai ir ranku negalima 
pamatyti nors maniszkis tenai 
su tuo nesiskundė tiktai prasze 
marszkiniu, duonos ir cukraus. 
“ Ne r n p i n k i t e smo t y n a t i kt a i s 
pasveikinkite nuo manes tęva 
ir pasakykite jam tegul jis ant

manės nesirrrstina. O potam 
aukso ponuli. Jonukas kur tai 
prapuolė, o mane iszvede in ki
ta kambarį ir jau jo daugiau 
nemaeziau mano vienatio, ma
no visos džiaugsmo.

Jos balsas nutruko sudribę  jo 
girddejau jam koki !tai nusi
skundimą beviltiszka sopuli, 
dyka visu motinu protestą ku- 
roms revoliucijos vilnys atėmė 
daug vaiku.

Nežinojau kas pasakyti. Jos 
sopulis man pasirodė perdaug 
tvirtas, idant ja galeeziau kaip 
nors patieszyti suraminti. .

Žiurėjau in jos susikuprinu- 
sius peczius iszdžiuvusa kruti
nę palenkta galva, ir tylėjau.

Sustojo verkus, apszluoste 
veidą skarele ir besiskundžia- 
mu balsu trauke toliau:

— Parasze man ponaiti kad 
važiuoti, taigi surinkau biski 
skatiko iszprasziau pasiskoli- 
jau o nuvažiavau o isz kur czia 
man biednai nelaimingai dabar 
atiduoti.

Žodžio nepasakos atidariau 
masznele ir du auksiniu pini
gus indejau jai in rankas. Jos 
veidas pirmiau apsiniaukęs ir 
verksmingas iszsiblaivino iy 
nežinomu judėjimu norėdama 
man padekavoti. Pasilenke 
prie mano rankos.

Suspaudžiau drueziai jos isz 
tiesta ranka ir greitai pąsi-. 
traukiau szalin. Pasižiurėjo in 
mane su nuosteba potam ant 
kėdės pasitaisė ir žiūrėdama in 
pinigus kalbėjo:

— Žmones geri ponuli, ne- 
pamirszo apie mano sunu net 
laikrasztyje jis apraszytas . o. 
tuojaus parodysiu nors buk 
laikrasztis uždrausta bet po-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Uncle Sam Says -

More than 60 million workers wJZJ 
unite in the 68th observance of Labor 
Day, Sept. 4. Today, more than ever 
before, the workingman realizes the 
opportunities which have been opened 
to him. One of these is future financial 
security through the U. S. Savings 
Bonds Payroll Savings program. Mil
lions of his co-workers have found that 
the regular, automatic pay-day invest
ment in Savings Bonds provides not 
only a cushion against emergencies but 
is an assurance of security when he is 
ready to retire. Enroll for the Payroll 
Savings Plan where you work.
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Žinios Vietines
— Geraldine Yesinsky, de- 

szimts metu amžiaus dukrele 
pons. Jonu Yesinskiu, nuo 415 
W. Pine Uly., kuri staigai ap
sirgo Nedelioje su Paralyžių 
“Polio” liga ir tuojau® nuvež
ta in Allentown ligon'bute, pasi
mirė Seredoje, 9:45 valanda 
ryte. Velione prigulėjo prie 
Szventos Marijos Slovoku pa
rapijos. Paliko dideliame nu
liūdime savo teveliąs, sesute ir 
broliuką. Laidotuves i n vyks 
Petnyczios ryta. Graiboriaj Ora- 
vitz isz Shenadoro laidos.

— Subatoj pripuola Szven- 
to Petro Kiliavero. Ir ta. diena 
1585 metuose gimė Kardinolas 
Armand Jean du Plessis de Ri
chelieu, jis pakilo isz paprasto 
mažos parapijos, klebonėlio in 
valdžios augszcziausi valdovą, 
jis buvo gudrus ir apsukrus, o 
Karalius Liudvikas Trylikta
sis paskyrė ji kaipo viso krasz- 
to, viso karalystes Sekretoriu
mi, jis už savo kraszto ir už sa
vo tikėjimo buvo pasirengęs sa
vo galva paguldyti.

— Isz priežasties Paraly
žiaus “Polio” liga mieste, ati
darymas visu mokyklų mieste 
likos vela atidėliota ligi Pane- 
del yje, Rugsėjo (Sept.) 11-lai 
dienai, per Sveikatos Taryba, 
ir vis sako ir perspėja kad tos 
ligos pavojus da nepraėjo.

— Lenku Paszalpinis Susi
vienijimas laikys savo seimą, 
kuris invyks Nedelioje, Rugsė
jo (Sept.) 10-ta d., Lakewood 
Park svetainėje, ir tesis ligi 
Rugsėjo 13-tai dienai. Kuopos 
isz Schuylkillo pavieto daly
vaus tame seime.

— Musu gerai žinomas tau
tietis, ponas Andrius Rėklaitis, 
nuo 206 W. Centre Uly., kur jis 
nesveikavo per koki tai laika, 
ir per dvi sa n va i tęs gydėsi Lo
cust Mt. ligonbuteje, Shenado- 
ryje, ana diena sugryžo namo, 
jausdamas daug sveikiau. Pono 
Rėkiaiezio draugai džiaugėsi 
isz jo pasveikimo.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola penkiolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Niko- 
lo Tolent. Ir ta diena: 1813 me- 
tuouse Amerikos Laivynas po 
O. II. Perry sumusze Anglijos 
Laivyno galingiausius laivus 
ant Lake Erie; 1914 m., Vokie
tijos galingos armijos pasitrau
kė isz Marne karo lauko ir ežia 
Amerikiecziai laimėjo pirmuti
ni savo Pirmo Pasaulinio Karo 
miiszi.

— Panedelyje pripuola SS. 
Proto ir Hyac. Taipgi ta die
na 1777 metuose Anglijos ka-

. ; i
reiviai pasitraukė isz New Jer
sey in New Yorka ir isz ežia jie 
rengiasi užsipulti ant Ameri- 
kiecziu prie Eik upes ir taip 
paimti Philadelphia, bet jiems 
nepasiseke.

KINIJOS LIKIMAS

Kas Mums Patarė Ant 
Kinijos Klausimo?

WASHINGTON. D. C. — 
Jeigu Senatoriui PatMcCarran 
pasiseks, tai visi mes daug dau
giau dažinosime apie Komunis
tu draugus augsztose vietose 
Washingtone.

Jis, su Senato Komisija da
bar nori sužinoti, kas sudarė ir 
sutvėrė musu nusistatymus 
kaslink Kinijos. “Kas yra kal
tas už toki Kinijos likimą?”

Szita Komisija yra pareika
lavus isz Amerikos Tarybos ke- 
turiu labai augsztu žmonių gy
venimo ir darbo apyskaitos, is
torijos. Komisija nori sužinoti 
ar szitie žmones niekados neuž
sidėjo su Komunistais.

Komisija nori žinoti apie:
John Carter Vincent, Ameri

kos Ministeris Szveicarijoje, 
bet buvęs Amerikos Tarybos 
patarėjas ant Kinijos klausimo 
ir buvęs Tolimu Rytu Reikalu 
Sztabo Direktorius.

John S. Service, Užsienio 
Darbininku Direktorius, bet 
buvęs Užsienio karininkas Ki
nijoje ir Amerikos Sztabui ant 
Kinijos klausimo patarėjas.

John Davies, Amerikos Szta
bo narys. Ir Walton Butter
worth, Tolimu Rytu Reikalu 
Direktorius.

Kai kurie žmones sakys kad 
Senatorius McCarran dabar no
ri Amerikos Sekretoriui Ache
son tik atkerszinti, už tai kad 
Sekretorius nesutiko su to Se
natoriaus pareikalavimu kad 
Amerika daugiau pagelbos su
teiktu Kinijai.

Kaip ten nebutu, bet ta Sena
to^ Komisija jau ima teirautis. 
Bet szitas pasiteiravimo dar
bas daug didesnis negu iszrodo.

Randasi gana priparodinimu 
kad Komunistai, ar Komunistu 
draugai vede ir tvarkė Ameri
kos nusistatymus kaslink Kini
jos per pastaruosius penkis me
tus.

Szita Komisija turėtu savo 
darba pradėti, pasiskaitydama 
straipsni in “Plain Talk” žur
nalą, kuri buvo paraszes laik- 
rasztininkas Emmanuel S. Lar
sen, Rugsėjo, 1946 metais, apie 
“Amerikos Sztabo Szpiegus.”

Jis buvo suaresztuotas kai 
FBI policija užtiko labai daug 
svarbiu ir slaptu Amerikos 
Sztabo rasztu ir žinių pas Phi
lip C. Jaffe, “Amerasia” žur
nalo redaktorių,

Raszytojas Emmanuel S. 
Larsen vėliau buvo paleistas, 
bet jis dry so intarti daug 
augsztu žmonių, sakydamas 
kad visas szitas szpiegu klausi
mas buvo pastumtas in szali ir 
tyczia užmirsztas, už tai kad 
Sovietu draugai Washingtone 
norėjo kad taip butu padaryta.

Jis toliau intarinejo ir sta-

ežiai sake kad tie patys Sovie
tu draugai Washingtone tiek 
intekmes turėjo, kad Generolas 
Stilwell buvo parszauktas na
mo, Ambasadorius Hurley bu
vo priverstas pasitraukti ir Po- 
Sekretorius Grew turėjo atsi
sakyti.

Nuo to laiko Amerikos tvar
ka ir nusistatymas ant Kinijos 
klausimo jau visai kitu keliu 
ėjo ir Komunistams labai pati-

Tie septynios deszimts penki sveikata ir ramybe sugadino? 
doleriai kuriuos jis moka už tu saitas atsitikimas yra maž- 
namu randa, neeina mokyklos možįs> bet parodo kaip musu 
taksoms, tai Pono Pike trys po- bagoeziai mislina kad jie geres- 
sunus eina in mokykla visai už nį įr aUgSZįesnį žmones, ku-j 

riems net ir Amerikos instaty-' 
mai netinka. Jie su savo pini
gais nori visus valdyti.

Tokiu bagoeziu ir didžponiu 
ir politikierių randasi visur, 
kad ir mažiausiose miesteliuo-

sūnūs eina in mokykla visai už j 
dyka; jis taksu nemoka, nes ant 
tu namu nėra taksu.

Negana kad jis tokius pui
kius namus taip pigiai randa- 
vuojasi, jam visokis patarnavi
mas yra visai už dyka. Parko 
darbininkai, kuriems apygarda

ko. Ir kaip tik nuo to laiko Ko- aPm°ha, jam namus aptaiso
munistams Kinijoje karas pra
dėjo labai sektis. Tai reiketu 
nuo ežia pradėti tuos tardymus 
ir pasiteirauti daugiau apie ta 
raszytoja Larsen. Galimas 
daigtas kad jis ežia ir daug tei-Į 
sybes tada buvo pasakęs.

BAGOCZIAI
NE KAIP KITI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

paskelbia kelis bruožus isz to 
virszininko gyvenimo ir darbu. 
Jis yra tos apygardos Republi- 
konu Partijos vadas. Ponas 
Pike nuo apygardos randavuo- 
jasi puikius namus už septynios 
deszimts penkis dolerius ant 
menesio. Tie namai isz tikrųjų 
yra apygardos nuosavybe. Prie 
namu randasi labai gražus par
kas, bet ne visiems tos apygar
dos žmonėms, bet tik Ponui 
Pike ir jo szeimynai.

augsztas karininkas taip nu
baustas in kelias sanvaites.

Ana sanvaite Laivyno Sekre
torius Francis B. Matthews bu
vo pasakęs kad Amerikai rei- 

' ketu pradėti kara ir nelaukti 
kol jos prieszai prisirengs ir 
pulsis ant musu kraszto.

Amerikos valdžios valdyba 
greitai davė žinoti kad Laivy-

se, kurie su savo pinigais ir ky- no Sekretoriaus prasiszokimas 
sziais savotiszkai valdo ir tvar-; neoal būti suderintas su musu 
ko. Nuo ju pareina ne tik insta- valdžios nusistatymu.
tymai ir darbai, bet net ir pats 
gyvenimas. Kiekvienas laik- 
rasztininkas tokiu didžponiu 
daug pažinsta.

žole nupjauna ir visokiais kito
kiais budais patarnauja.

Žmones dabar pyksta ne vien 
tik ant to Republikonu Partijos 
boso, Pike, bet ant visos savo 
apygardos komisijos, kuri per 
tiek metu palaiko toki dyka
duoni.

Szitas politikierių bosas gra
sina kad jis ta policijanta pa
trauks in valstybini teismą, Po- 
licijantas, kuris tuos bagoezius 
suaresztavo, Kenney, dabar 
kreipiasi in Policijantu Drau
gyste. Policijantu Draugyste 
jam užtikrina kad ji užstos ir 
prižiuręs kad nei tas politikie- 
ru bosas nei tie bagoeziai jam 
jokiu budu negales atkerszyti.

Policijantui Kenney buvo pa
tarta eiti namo ir viską už- 
mirszti ir tu bagoeziu nearesz- 
tuoti. Kai jis nesutiko, jam bu
vo aiszkiai pasakyta, kad visa 
tai neiszeis jam ant gero.
Bet dabar iszrodo kad laikrasz- jieszko jokiu priežaseziu ant 
tininkai, stodami tam polici- kitu krasztu užsipulti. Major 
jantui in talka, Ponui Pike Generolas Anderson yra antras

AMERIKOS GENERO
LAS PASZALINTAS

Taikos metu musu Diplioma- 
tai, Politikieriai ir kiti ponai; 
gali visa tvarka vesti, bet karo 
laiku, mums iszrodo kad butu; 
sveika ir gera pasiklausyti ka 
musu karininkai turi pasakyti

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lakunu Kolegijos virszinin- 
kas, Major Generolas Orvil A. 
Anderson v i e s z a i pareiszke 
kad jis su savo lekunais galėtu 
kad ir sziandien susprogdinti 
visus Rusijos atomines, sprogs- 
tanezios bombos fabrikus, kad 
tik jam butu pavėlinta.

Generolas Hoyt S. Vanden
berg paszalino ta Major Gene
rolą, sakydamas kad musu la
kūnai ir musu armijos vien tik 
Taikos ir Ramybes nori, ir ne-

L. TRASKAUSKAS
LIETŪVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

*3S WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 76 

MAHANOY CITY, PENNA

“NOVENA” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

—' Utarninke p r i p u o 1 a 
Szvencz. Marijos Vardo. Ir ta 
diena 1403 metuose Lietuviai 
gynė szventa miszka nuo Rusu 
Vilniuje. Taipgi Žydu Naujas 
Alėtas (5711) prasideda Utar
ninke vakare ir tesis iki Sere- 
dos yakara.

Saint Clair, Pa. — Daugelis 
žmonių dalyvavo parapijos 
Pikniką, kuris invyko Nede
lioj ir Panedelyje, Rugsėjo 3 ir 
4 dienomis ant parapijos kiemo. 
Klebonas Kunigas P. P. Lau- 
makis szirdingai dėkoja vi
siems už atsilankima ant tojo 
(Pikniko,

Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias, 
Kas Man Nakci Acitiko ( Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovei 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le 
dinius Krasztus). 96 pus. . ,25f

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro 
bertas Velnias; Medėjus; Kaų 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20<

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Naturally, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line
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Saule Publishing Co.,
ir kaip jie in visus tuos klausi- Mahanoy City, Pa. - - U. S. A 
mus žiuri. I--------------------------------------

Visi mes gerai žinome, kad “Talmudo Paslaptys” 
musu atstovai baisiai daug 
klaidu yra padare!
laikas kad jie dabar pasiklau
sytu ir pasiklausyti ir pasimo
kytu isz tu kurie daug daugiau 
apie kariszkus dalykus žino ir 
supranta.

Tai jau Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15^ ::

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

for the
S © ■■ u
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AMERIKOS PACZE
DUMAS BUDAS

"DIP-IJESS”
WRITING SETS 

by

(Tasa Nuo 2 Puslapio)
Choose The Right Point

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!

Let us show you the / * z
(flower (W'ddino c£ine

gali laisvai pasireikszti?
Galime apibudinti materiale 

nauda musu budos viename pa
ragrafe. Gal musu būda nėra 
tobuli, bet pagal ja, 7% pasau
lio žmonių gamina beveik 50% 
viso pasaulio pagamintu reik
menų ir tie reikmenai yra isz- 
dalinti visiems taip, kad eilinis 
Amerikietis sziandien gali 
džiaugtis tokiu gyvenimo laiku 
kuriam visas pasaulis pavydi.

Žodžu, tiek musu būda sutei
kė musu žmonėms. Kada asz 
bandau iszspresti ka ji suteikė 
žmonėms, asz galvoju apie mu
su jaunuosius. Nuo 1890 m. 
skaiezius musu aukstesznes mo-' 
kyklos užbaigusiu užaugo apie 
13 kartu daugiau negu musu 
gyventoju skaiezius, ir skai
ezius kolegijas baigusiu szeszis 
sykius taip greitai. Yra dram- 
tiszka permaina musu galvose
noj apie civiles teises. Musu 
vaikai, tiki in lygybe progų vi
siems, nepaisant rases, spalvos, 
insitikinimu ar religijos. Asz 
visada priėmiau ta teorija kaip 
gera teorija, bet mano vaikams 
tai yra gyvenimo faktas. Per 
viena karta szis Amerikos gy
venimo būdas mus suartino 
brolystes jausmu.

No. 5550

The Way You Write
No. 5556

Can’t Leak - Won’t Flood

Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Check the perfect

i'J!

Musu Amerikos ekonomine 
būda yra pagrista laisve, ir 
laisve joje yra skatinama. Ir 
laisvi žmones gali geriau ga
minti, galvoti ir, kada reikalas 
atsiranda, geriau kovoti negu 
ir koki vergijo būda. Musu 
tikslas kaip laisvus žmones 
yra, prezervuoti taika, ir padė
ti kitiems žmonėms likti lais
vais ir stipriais.

SKAITYKIT 
’ “SAULE” ■ 
PLATINKIT!

Saule Publishing Co.
Phone 744-J Mahanoy City, Pa

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon-
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos de.1 Ka
lėdų su konvertoms $1.00., Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

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


