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Isz Amerikos
*

Dainuos Lietuviu
Dienoje

DAKTARAI
STRAIKUOS

20 MILIJONU 
DOLERIU IN MEWS

Isz Pinigu Loszimai 
Pennsylvanijoje

• WASHINGTON, D. C. — 
Senato Komisijai buvo pra- 
neszta kad Pennsylvanijos val
stijoje visokie gembleriai sau 
užsidirba apie dvideszimts mi
lijonu doleriu kas metai.

Valstijos policijantas, Kapi
tonas Harry E. McElroy vie- 
szai ir stacziai intare Louis Co
hen, kaipo visu tu isz pinigu lo- 
szimu biznio vada ir virszinin- 
ka. Jis sako kad tas Žydelis Co- 
hėn užsidirba apie du milijonu 
doleriu kas metai.

Valstijos policijantu Kapi
tonas McElroy sako kad graji- 
nimas ant numeriu tai yra szi- 
toje valstijoje mažas dalykas, 
bet kad tas Žydelis yra insi- 
maiszes in daug kitu tokiu ar 
tam panasziu bizniu isz kuriu 
jis labai gražiai pasipinigauja.

Kapitonas McElroy sako 
kad Pennsylvanijoje randasi 
visokiu isz pinigu loszimu, ir 
kad visi, nepaisindami visu in- 
statymu veikia vieszai ir atvi
rai.

Visi tie gembleriai, razbai- 
ninkai, kurie buvo intarti ne
pasirodė, kai Senato komisija 
buvo pareikalavus kad jie pa- 
siaiszkintu.

Senato Komisija sako kad 
labiausia nukenczia nuo szito- 
kiu isz pinigu loszimu, tai 
biedni žmones, kurie mislina 
kad jie gales gauti daug pinigu 
už dyka jeigu tik j u gilukis 
jiems nesiszypsos. Policijos 
Kapitonas sako kad visi tie nu
meriai ir kiti isz pinigu loszi
mai yra sukti, ir kad teisingam 
žmogui ežia nėra vietos.

* Germaną Miliusziute

JURININKAS
NUŽUDĖ ŽMONA

Lietuviu Diena, Penkio
likta szio menesio, Rugpiu- 
czio-Aug., Lakewood Parke, 
arti Mahanoy City, Pa., 
sziais metais tikrai bus gra
ži, invairi ir linksma, jeigu 
galima spėti isz szitokiu gel- 
tuonplaukiu Lietuvaicziu, 
kurios ta diena tenai dai
nuos.

Germaną Miliusziute pa- ! 
reina isz Minersville, Pa. Ji 
jau dainavo Lietuviszkas 
dainas pirm negu iszmoko 
szneketi, dar vygeje gulėda
ma. Germaną dainuoja per 
radija ir invairiuose kliu- 
buose. Jos tėvas Juozas Mi- 
liusza kuris yra jau mires, 
buvo nepaprastu gabumu 
muzikantas, kuris buvo pa- 
raszes kelias dainas Anglu 
kalboje.

Ji su savo dviem sesutėm ' 
nuo pat mažumos dainuoda
vo visokiuose parengimuose.

Germaną Miliusziute, per 
Lietuviu Dienos programa 
dainuos Angclskai ir Lietu- 
viszkai.

Už tai, mes visu taip ir 
kvicsziame in ta visu musu ■ 
Lietuviu Diena, nes bus ko 
ne tik pasiklausyti, bet ir 
pamatyti, Rugpiuczio - Aug. 
15-ta diena Lakewood Park, 
Fa.

LONDON, ANGLIJA. —
Sveikatos Ministerija Anglijo
je, stengiasi perszneketi dvide- 

j szimts tukstaneziu daktaru, 
kad jie nestraikuotu. Dakta
rai isz valdžios reikalauja di
desnio užmokesezio už savo pa
tarnavimus.

Ministerija sako, kad szitas 
algų ar atlyginimo klausimas 
pirm negu bus galima ka tikro 
pasakyti.

Daktarai ant to nesutinka ir 
grasina straikuoti, jeigu jiems 
atlyginimas nebus tuojaus pa
didintas.

Daktarai nusiskundžia, kad 
dabar, kai valdžia visu žmonių 
kasztus del ’ daktaru ir ligoni
niu apmoka, tai jie bėga pas 
gydytoja su mažiausiais skau- 
dejimasi ir reikalauja kuo ge
riausio patarnavimo.

ATIMS PASPORTA

Mergina Kalbėjo 
Berlyne

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžiso sztabas pranesza kad 
Amerikietas Frances Damon, 
pastortas bus panaikintas, kai 
tik ji sugrysz in Amerika.

Ji per Komunistu januoliu 
suvažiavima Berlyne pasakė 
audringas prakalbas. Ji teip- 
gi yra dalyvavusi keliuose Ko
munistu susirinkimuose.

Isz kur ji Amerikoje pareina 
valdžios sztabas nepranesza.

Jau bveeik metai, kai szitos
1 Amerikietes pasporto klausi
mas buvo iszkeltas valdžioje. 
Ji jau kelis sykius prasziszoko 
su savo Komunistinėmis pra
kalbomis.

Rusij a Siulina;
Amerika Sako 

“P ropaganda”

Paskui Pats Nusižudė

PLEASANTVILLE, N. J.— 
Jurininkas nuszove savo žmo
na ir paskui paleido du szuviu 
sau in kakta. r

Namu sanvininkas užtiko a- 
biej u lavonus apie deszimta va
landa isz ryto. Bet policijan- 
tai spėja kad jurininkas buvo 
nuszoves savo žmona apie pir
ma ar antra valanda isz ryto.

Jurininkas Louis T. Dom- 
brova, trisdeszimts keturiu me
tu amžiaus dar laike savo re
volveri sustirusioje rankoje. 
Jis buvo nuszove savo dvide
szimts devynių metu amžiaus 
žmona Katarina per galva.

Pernai jo žmona stengiesi sa-

ve nusižudyti, atsukdama vi
sus savo gazo pecziaus kranus. 
Ji dirbo kaipo tarnaite del Hia
leah Kliuba, saliuna in Atlan
tic City.

16 BUCZIERIU 
NUBAUSTA

Dave Ne Pilna Švara 
Mėsos

PHILADELPHIA, PA. — 
Szesziolika buezieriu Phila- 
delphijoje buvo suarsztuoti ir 
nubausti, už tai, kad jie savo 
kostumeriams pardavinėdavo 
ne pilnus svarus mėsos. Isz vi
so jie užsimokėjo keturis szim-

(Tasa Ant 4 Puslapio) 1

GEMBLERIS
SUSPROGDINTAS

Dvylika Sykiu Norėjo 
Ji Nužudyti

GRAPEVINE, TEXAS. - 
Herbert Noble, kuris buvo pra
vardžiuojamas “Kate,” dide
lis, bagetas gembleris ir raz- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PAGARSĖJO
LIETUVAITE

Eina Mokslus 
Szvcicarijoje

BAZELIS, SZVEICARIJA. 
— Lietuvaite, Rita Garba- 
cziauskaite, gražiai gina savo 
universiteto garbes spalvas 
lengvosios atletikos varžybose 
ir puikiai garsina savo tėvynės 
Lietuvos varda laisvoje Szvei- 
carijoje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Czia dar vienas trokas uo- 
buoliu yra iszmetamas ant 
dumpo, netoli nuo Yakima 
miesto, Vaszington valstijo
je. Daugiau negu du tuks- 
taneziai freitkariu szitokiu 
uobuoliu buvo isz m estą 
ant dumpo, kad suputu, ne 
ūkininkai nesutiko juos pi
giau parduoti.

Ūkininkai sako kad jiems 
daugiau kasztuoja tuos

obuolius iszsiunsti negu jie 
gauna už juos, ir už tai jie vi-' 
sus juos iszmete ant dumpo.

Tik keli metai atgal tokie 
ūkininkai užarė ant savo 
lauku jaunus parsziukus, 
kad nereikėtų juos pigiau 
parduoti. Beveik kas metai 
jie iszmeta szimtus tukstan
eziu buszeliu bulviu, kad 
paskui už likusias jie galėtu 
brangiai imti.

Amerikos Generolas Ridgway 
Dabar Nauja Vieta Bus Paskirta 
Ne Komunistu, Bet Tautu San- 
jungos; Pennsylvanijos Valsti
joje Gembleriai Užsidirba Apie 

$20,000,000 Kas Metai
Kairszkas Laivas Atgal WASHINGTON, D. C.—-Amerikos val

io Tarnyba džia ana vakara stacziai pasakė, kad Ru-

Kariszkas laivas, ‘Iowa,’ 
yra iszstumiamas isz sauso 
uosto atgal in mares. Jis bu
vo po karo jau isztrauktas 
isz mariu ir paliktas San 
Francisco miesto uoste. Da
bar jis bus visas pertaisytas
pirm negu jis grysz in tarny
ba ant mariu. Iowa karisz
kas laivas yra vienas isz mu
su galingiausiu laivu.O •J

NAUJA VIETA 
DERYBOMS

KORĖJA. — Musu Genero-

sijos pasiulinimas penkioms Tautoms su
daryti taikos sutarti, yra tik Rusijos “pro
paganda” ir niekas daugiau! Amerikos at
stovai sako, kad tokis Rusijos pasiulini
mas yra be prasmes ir be jokio tikslo!

Bet dauguma Amerikos Atstovu pa- 
reiszke norą derintis su Rusija ir pažiū
rėti ko ir ka ji isz tikrųjų nori.

Sovietu Rusija atsake in Amerikos val
džios klausimus už viso menesio.

Dauguma Senatorių sako, kad Rusijai 
nereikia jokiu derybų del taikos ar ko 
panaszaus. Jie sako, kad jeigu Rusija su
tiktu sutvarkinti ir prižiūrėti atominiu bom-
bu gaminimą, tai viskas butu tvarkoje.

Bet Sovietai nori prižiūrėti kiek ir ko
kias bombas mes gaminame, bet nieko 
neinsileidžia in savo kraszta, kad mes ga
lėtume dažinoti ka Komunistai rengia ir 
kiek ir kokiu atominiu bombų jie gamina.

lai ir musu atstovai Korėjoje, 
dabar sako, kad reikes nauja
vieta paskirti deryboms Korė
joje. Jie sako, kad Kaesong 
nieko negali nuveikti, ir kad 
tas miestas yra apsuptas Ko-
munistu isz visu pusiu.

Komunistai vis kibina, vis 
erzina, vis nori savo jiegas pa-

DERYBOS PAIRO; NEGALIMA SU 
KOMUNISTAIS SUSISZNEKETI

WASHINGTON, D. C. — Visos dery
bos kaslink Korėjos visiszkai pairo. Nei

rodyti, ir nori trukdinti!
Generolas Ridgway sako, 

kad dabar jau nauja vieta bus tlK

vieno punkto Komunistai nesutiko. Kai
jau rodos bus galima susiszneketi, tai

paskirta ne Komumstu, bet Komunistai pakisza dar koki negalima 
Tautu Sanjungos! ■ ’ °

Jau tiek laiko yra sugaiszin- pareikalavima, ir vėl viskas turi eiti isz naujo, 
ta, o dar nei ant vieno punkto Dabaf Rusįja siu|jna penkju djdžiuju 
nerti susibgUKyvci!

“Szitos konferencijos Korė- krasztu taikos sutarti, ir sako kad reiketu 
(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt LIETUVISZKAS Lietuvos ATOSTOGOS JUNG. Kaizerio Sūnūs Mirė

Vargonininku metinis sei
mas invyks Rrtgpjuczio-Aug. 
dvideszimts antra diena, Szv. 
Marijos Apreiszkimo Lietuviu 
parapijos saloje, Kingston, Pa. 
Vargonininkai kvieczia. tame 
seime dalyvauti visus kunigus 
ir klebonus, nes ežia ne vien tik 
sanjungos nariu seimas.

——————— • e
Koks ramus gyvenimas to, 

kuris 'bėga nuo pasaulio trink- 
szmo in slapta taka, kurio yra 
keliavę negausus iszmincziai; 
gyvenę sziame pasaulyje.

" " • • ” "
Pavyzdys yra paskaita, ku

ria kiekvienas gali iszskaityti.
1' ” 'L • • 1

“Vilnies” redakcijos langai 
buvo iszdaužyti, ir dabar yra 
lentomis užkalti.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu į!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 
Iszaiszkina sapna ir kas ? 
ateite]e stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: ?

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: j!
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Amerika dabar siunezia 
daug automobiliu ir troku, 
sunkvežimu in Europa.

Jau eina gandai kad plieno 
darbininkai pareikalaus dides
niu algų szi rudeni, kai ju kon
traktai užsibaigs.

Prancūzas Generolas gauna 
tiek mokėti, kiek Amerikietas 
Leitenantas; Italas Generolas 
negauna, tiek kiek Amerikietis 
Saržentaš; eilinis Prancūzas 
kareivis gauna penkis centus 
ant dienos; Amerikietis gauna 
du doleriu szeszios deszimts 
tris centus ant dienos.

mus prirengti del dar branges
nio pragyvenimo, nes viskas 
dar labiau pabrangs.

— • • ■
Buvusieji kareiviai gales 

dabar pirktis naujus namus su 
visai mažai pinigu ant rankos. 
Jie gales pirktis naujus namus 
už $12,000 ir duoti ant rangos 
tik $720.00.

’ • •
Už keliu sanvaieziu iszgirsi- 

me dar daugiau apie Komunis
tus musu valdžioje. Szita syki 
bus dar didesni vardai ir in da 
svarbesnes valdžios vietas. 
Daug szitu darbininku dabar 
patys prisipažinsta, nors Ad
ministracija to visai nenori, 
nes visiems Administracijoje 
dabar karszta.

Musu kareiviams ir karinin
kams labai gerai gyventi užsie
nyje.

' • •
Paryžiuje galima pasisam

dyti tarnaite už penkios de
szimts doleriu ant menesio, 
Meksikoje tokia tarnaite kasz- 
tuoja tik szeszis dolerius ant 
menesio.

Tie, kurie yra arti Preziden
to Trumano, sako kad jis vėl 
stos in rinkimus del Prezidento 
ateinineziais metais.

Daug Demokratu dabar ne
nori kad Trumanas stotu in 
rinkimus ir vieszai sako kad 
jie ji nerems jeigu stos in tuos 
rinkimus.

Amerikiecziai kareiviai, 
gaudami tiek didesnes algas, 
gali sznaipsa maukti ir kitiems 
pundyti, ir merginas prie saves 
prasivilioti. Kitu krasztu ka
reiviams pavydu, nes jie nega
li su musu kareiviais susilygin
ti.

Javai gražiai szimet užderė
jo, maisto visokio Amerikie- 
eziams bus daugiau negu ga
na.

Pypkes Durnai
Iszrodo kad. prieis prie ko

kiu derybų ir paliaube Korėjo
je, nes visiems tas karas jau in- 
kiro. Iszrodo kad Rusija nori 
ta kara sustabdyti. Tai nors 
Komunistai Kiniecziai drąsini 
kalbės, bet jie bus priversti nu
sileisti ir susitaikinti.

Amerikiecziai buvo suve
džioti kaslink propagandos 
Korėjoje del szitu pasikalbėji
mu del paliaubų. Komunistai 
nupiesze Amerikieczius kaip 
kokius ubagus, iszmaldos pras- 
zanezius, rodos Amerikiecziai 
butu sumuszti ir dabar pasi
gailėjimo praszo.

■ • •
Tik tiek mes Korėjoje ipada- 

reme, kad mes Ruskius pamo
kinome ir jiems parodėme, kad 
mes tik tiek ju szposti paken- 
cziame, o paskui tai mes jau sa
kome GANA!

Bet mes nei vienybes nei ne
puiki aus omy'bes n e is z ko vo jo - 
me Koriecziams.

' • •
Mes daug tu Komunistu te

nai iszžudeme, bet daug mums 
ir kasztavo.

Kai Du Stos
Vienas žodis, ne kalba, 
Vienas vyras, ne talka;

Kai du stos, 
Visados

Daugiau padarys:
Viens pradės,
Kits padės,

Daug toliau varys.
Vieno greitai ilst ranka, 
Vieno iszmintis menka;

Kai du stos, 
Visados

Kas reikia supras:
Jieszkos, klaus, 
Nepaliaus,

Ir tiesa atras.
Vienam grinezioj ne smagu, 
Vienam girioje baugu;

Kai du stos, 
Visados

Baimes nepažins;
Nuo vilku,
Ir meszku,

Kits kita apgins. 
t -

Viena medi vejas griaun,
Vienas greitai apsigaun;

Kai du stos, 
Visados

Skrauda pamatys; 
Jei viens snaus, 
Kitas jaus,

Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Alekneviczius, Alfonsas ir 

Juozas isz Meszkucziu km., Ne
dzingės parap.

Aleksam! ra v icz ius, Po v i la s, 
isz Pavandenio-Markiu km.

Baranauskas, Feliksas, isz 
Žižmu km., Vilniaus kr.

Bubniene-Kubiliute, Barbo
ra ir seserys Ona. Valaitiene ir 
Pranciszka Szergalicne, ir Ku
bilius, Juozas ir Vincas, isz 
Sasnavos vi., Marijampolės ap.

Czerniauskas, Boleslovas isz 
Czerniausku km., Leipalingio 
parap.

Festerlingiene - Szneidery te, 
Jieva ir seserys Kalvaitične 
Auguste ir Naujokaitiene, Elz
bieta isz Dainiu km., Jurbarko 
vi., Raseinių ap.

Garbenis, Pranas isz Pa- 
kliaupes km., Laižuvos vi., Ma
žeikiu ap.

Kalvaitieiie-Szneidcryte Au
guste, ir seserys Naujokaitiene, 
Elzbieta ir Festerlingiene, Jie
va, isz Dainiu km., Jurbarko 
vi., Raseinių ap.

Kandzelienskaite Anelija isz 
Tamaukos km., Marijampolės 
ap. . i z

Kasmauskiene Mankevicziu- 
te, Rozalija, Mankeviczius, 
Leonas, ir Mankevicziutes, Ma
rijona ir Ona.

Kubilius, Juozas, Jurgis ir 
Vincas ir Kubiliutes, Barbora 
Bubniene, Ona Valaitiene, ir 
Pranciszka Szergaliene isz Sas^ 
navos vi., Marijampolės ap.

Luckąuskaite - Miszkiniene, 
Vinculka, isz Sukorepkos km., 
Nedzingės parap., ir vyras Miš
kinis, Jonas.

Mankeviczius, Leonas, bei 
Mankevicziutes Marijona, Ona 
ir Rozalija Kasmauskiene.

Paszkauskas, Juozas, isz > Gal
vydžiu km., Vieszintu vi., Pa
nevėžio ap. (buv. Andrionisz- 
kio vi., Ukmergės ap.)

Pavilonis, Antanas ir Povi
las isz Gilvydžiu km. Vieszintu 
vi., Panevėžio ap. (buv. An- 
drioniszkio vi., Ukmergės ap.)

Pliskeviczius, Ignotas, isz 
Sukorepkos km., Nedzingės p.

Pliszkevicziute - Sakalaus
kiene, Morta isz Meszkucziu 
km., Nedzingės iparap., Alovės 
vi., Alytaus ap., ir sūnūs Jonas 
ir Vaclas.

Szergaliene-Kubiliute Pran
ciszka ir seserys Barbora Bub
niene ir Ona Valaitiene, bei 
Kubilius Juozas, Jurgis ir Vin
cas, isz Sasnovos vi., Marijam
polės ap.

-Szneiderytęs: Auguste Kal- 
vaitiene, Elžbieta Naujokai
tiene ir Jieva Festerlingiene, 
isz Dainiu km., Jurbarko vi., 
Raseinių ap.

Žiūra, Tomas isz Jurgelio
niu km., Vilniaus kr.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

— Vladimiras S. Solovojo- 
vas, bebaikaudamas apie save 
sakydavo: “Apie save galiu 
tepasakyti, kad esu labai pato
gioj padėty, būtent, man dabar 
visais atžvilgiais taip bloga, 
kad blogiau nei būti negali. To 
del turės būti geriau. ’ ’

— Kryžius, kaip ir sunkus 
darbas, tik isz tolo atrodo ne-

AMERIKOS VALS.
NEW YORK. — Beveik 

kiekvienas kuris raszo laiszka 
in užsieny jau praleido savo at- į 
ostogas arba ruosziasi iszvykti | 
poilsiui. Kaip malonu yra 
laiszke paminėti kaip atosto- i 
gos buvo praleistos. Kartais, 
raszydami apie atostogų indo- 
mius atsitikimus ir invairumus 
mes n u vaizduojame svarbius 
tikrumus apie pati Amerikos 
gyvenimą.

Laiszkuose isz Amerikos tu
rime tik pabrėžti teisybe apie 
viską, nereikia perdėti nes tik 
kuklus laiszkai paneikia Ko
munistu propagandos iszkrai- 
pymus.

Paimkime pavyzdi isz vieno 
žmogaus laiszko savo giminai- 
eziui Vakaru Europoje. Raszy- 
damas apie savo szeimyna, 
daug raszo apie savo vaikus, 
kuomi jie užsiima, ju draugus, 
kaip visa szeimyna vyksta san- 
vaitgalais in kalnus, in pajūri 
arba in Tautinius Parkus:

“Tas viskas, mielas pusbro- 
liau, buvo neiszpasakytai indo- 
mu, taip greitai laikas prabė
go. Netikėk kad tik mes buvo
me ten iszvykc, susitikome 
daugybe kitu Amerikieeziu. 
Czia Amerikoje kiekvienas tu- 

. ri teise atostogauti; atostogos 
eina kartu su goresnėmis algo
mis, trumpesnėmis darbo va
landomis, senatvės pensijomis 
ir kitais gerumais.

“Mums nemalonu iszgirsti 
kaip Komunistu propaganda 
iszkraipo viską Amerikoje ... 
kad czia darbininkai yra isz- 
naudojami ir juos spaudžia ka
pitalistai, kad darbininkui nė
ra jokiu malonumu, kad musu 
gyvenimas vargingas, ir pan. 
Esu tikras kad ir pats in tai ne
tiki. Isz mano laiszku gali pa
matyti, kad dalykai ne per blo

gus. Nėra jokios prasmes man 
meluoti apie musu gyvenimą 
czionai.”

Suprantame, kad musu žmo
nes negali raszyti tokius daly
kus savo giminėms Lietuvoje. 
Jie negali pasigirti kaip gera 
viskas Amerikoje aiJba raszyti 
blogai apie Komunistus, toks 
laiszkas butu pavojingas gimi
nėms arba pažystamas Lietu
voje. Bet galima draugiszkai 
paminėti atostogas ir pridėti 
nuotraukas savo szeimynos, 
kas irgi atsiektu savo tikslą.

Žmones už geležines uždan
gos matydami tokias nuotrau
kas gali paklaust: ‘ ‘ Atostogos, 
mano draugas Amerikoje isz- 
vyko atostogoms su savo szei
myna, negalima but kad žmo
nes ten suvaržyti, musu spauda 
klista, o gal ir musu radijas 
mus klaidina.”

Straipsni paruosze Common 
Council for American Unity, 
20 West 40th St., New York, 
padėti Amerikos pilieeziams 
pasakyti teisybe apie Amerika.

— C.

M Pirtie'U. S. Bonus!

^Pirtie U. S. Bonus!
Kongresas dabar stengiasi Sukcziu sutramdys. pakeliamas. PLATINKIT “SAULE”

Buvęs karalaitis, Fried
rich Wilhelm, szeszios de
szimts devynių metu am
žiaus sūnūs buvusio Kaize
rio Vilhelmo, ir gimine gar
singos Hohenzollern szeimy
nos, kuri valde visa Vokieti
ja, pasimirė Hechingen 
mieste Vokietijoje. Jis ilgai 
sirgo ir pasimirė visai vie
nas be jokiu draugu ar pa
žystama ar giminiu.

t
“N O V E NA ” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T*.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

N o. 103—V a i d e 1 o t a, a py s ak a 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis' 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga y pa ta galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kai

Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
kc; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No. 120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Aolera; Senelis; Vargo sapnas; 

Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
No.127—Trys istorijos apie 

Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsmius prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
zmas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c. ,

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No. 142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukaus'ko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 6 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudziai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.

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

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Ii; Aržiuolas; Uosis; Budynes 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; laz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
’aveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslaipeziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del lizmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180y2—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa- 
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197’/•>, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c. >

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas' apie Jezu Kristų. 
Plikius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz
No.148—Apie Joną ir Alena, 

Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
No.150—Apie Duktė Akme- 

noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tanias, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No. 152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Nėatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mb- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkitė dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

w ’ —* —*

: L TRASKAUSKAS ?* *
t LIETUVISZKAS 5
į GRABORIUS *
* Laidoja Kunus Numirėliu. $
* Pasamdo Automobilius Del ?
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams $
$ :: Reikalams ::
* -------- *
* S35 WEST CENTRE STREET *
* Telefoną* Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA; $Mc-K***********************



’ ‘ S A u 1.1. ” MAHANOY CITY, p A,

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

Istorija Apie Kunigaiksztiene
(Tasa)

Luckas nubalęs atsitraukė 
atgal, bet direktorius teip pat 
žengė žingsni pirmyn ir prisi- 
kiszdamas kai]) szetonas isz- 
sziepes juodus dantis ir žiūrė
damas sžandijaneziai pro stik
lus ant nosies su 'piktu szaipu 
tarė:

— Buvau žingeidžiau kur 
pirma, gyvenęs ponas Stasis 
Luckas, ka veikęs pirma negu 
gavo vieta mokytojaus Peters
burg© priglaudoje pamestinu 
kam ir patyriau kad tas didžiai 
moraliszkas žmogus gyvenęs 
Poznaniuje kaipo • gimnazijos 
mokytojas ir Socialistu kasos 
uižveizdetojas, bet kaipo vagis 
turėjo iszsižadet tu savo urė
du.

Luckas abiem rankom stvė
rėsi už galvos; norėjo kalbėt, 
bet atvyros jo lupos negalėjo 
isztare žodžio, net po valandai 
kad kranas jo gyslose vėl lyg 
aipsimalszino tarė:

— Paklausyk ponas direk
toriau iszklausyk mano teisini
mo, o po tam spręsk ir dek ant 
mano kaktos dome vagies.

— Nereikalauji ne teisin
tieji; nors esi gudrus ir mokė
tum ir iszsisu'kinet nenumusztu 
darodymu kurios aplaikiau sa
vo gineziai. Ten buvai vadovu 
social demokratu partijos kuri 
nedaug kuom skiriasi nuo mu
su Nihilistiszkos. Nihilistai gal 
taveš da nepireme, nes musu 
Nihilistai gudresni negu Pru- 
siszki Socialistai.

— Ponas direktoriau! Gali 
mane pravardžiuot ir niekint, 
bet ne szimtus tukstaneziu tu 
žmonių kurie nieko kito ne 
trokiszta kaip tik vien tiesos ir 
pagerinimo savo sanlygu idant

O^A - B - CELA'^S
arba pradžia 

SKAITYMO 
.. .ir... 

RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolu.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

pikti didžiuliai beteisiai ne
skriaustu ir neisznaudotu.

Jauno mokytojaus veidas 
paraudonavo kada mete in vei
dą direktoriaus sziuos žodžius 
ir mate, kad piktas direktoris 
buvo užgautu.

— Ne mano reikalas gin- 
czytis už kokias ten svajones, 
atsake direktoris. Neiszmin- 
gais buvo tik kad pavedė ta- 
niistai savo kasa.

— Užstojo tylėjimo pau- 
za, laike kurios galima buvo 
girdot tik sunku Luckio dve- 
savima.

— Kagi per tuos žemini
mus nori ponas direktoriau isz- 
reikszti? Užklausė galinus.

— Ka ? Jug tamistai geriau 
yra 'žinoma gyvenimo istorija, 
negu man. Ar neapvogiai So
cialistu partijos?

— Dieve mano! Tu viens 
matai žmogaus sanžine. Tu 
viens gali teisingai spręsti su
vaitojo nelaimingas negalėda
mas užginezyt savo priesziiiin- 
ko gineziai. Aszaros pasirito 
jam per veidus ir matant ta pa
veikslą moraliszkos žmogaus 
kanezios kasgi nesusijudintu! 
Bet nuožmius direktoris net 
nereikalavo iszreiszkimo tikry
bei, jam pakako žinios kad per
sekiojimas papilde pikta darbo 
o del kokios 'priežasties to jam 
pereik žinot, nes ir be to gali 
niekint ir pragaiszint arba at
imt kąsni duonos nuo nepatin- 
kanezio jam žmogaus.

— Nežinai kokio budo, del 
kokios priežasties tas nyko; be 
žinojimo priežasties pikto dar
bo negalima * apskunstojo 
smerkti. Paėmiau pinigus, bet 
ne del pasisavinimo. Norėjau 
gelbėt savo geriausi dranga, 
kuris davė man savo garbes žo
di, jog sugražino pinigus in dvi 
dienas, bet suviliojo mane ir 
tokiu budu uždėjo ant manes 
deme piktadario, bet ta deme 
tai jo, o ne mano piktu darbu 
padaiyt a.

— Loszi komedija, per
trauke direktorius. Galiaus 
man ne do to, kad su pagelba 
draugu apiplesziai kasa nerei- 
kejo pasitikėt ant keno žodžio.

— Kokiam tikslui nori po
nas direktoriau sunaudot žinia 
apie mano praeiti? Užklausė 
nelaimingas Luckas matyda
mas kad tas piktas žmogus 
naudojasi žinia ir nieks jam 
daugiau nerupi?

— Nenoriu pragaiszyt ta
vęs da tarė direktorius vaiksz- 
cziodamas po kambarį užganė
dintas, kaipgi triunifatorius. 
Nenoriu tas piktadarystes ap
skelbti, idant užkirst tau viso
kį kelia in ateiti, bet padarysiu 
tai tik tokiame karte, jei po 

į trijų dienu apleisi priglauda.

Luckas sudrėbėjo.
— Juk ponas direktoriau 

gana gerai žinai apie mano 
kontrakta įrėminąs da po tri
jų metu iszsibaigis', ar turiu 
tiesa laužyt?

— Gerai, tai, lauk, net 'per 
pleszta kontrakta mesiu tau po 
kojų. Bet tada miestas žinios 
apie tave apie....

— -Gana! Suszuko Luckas. 
Matau jog nėra pas tave,pasu

sesute,
Nežinau del ko josios 

nekenezia,
Kaip kokia atstepenezia, 

Bet sziandien apie ja 
da nutylėsiu,

O kaip neapsinialszys 
Tai nuo manes helos 

gaus!
* * *

Asz visada sakau, 
Kad tai ne tunes 

virti valgi, 
Reikia mokėt pagaminti. 
Kad kožnam smokavotu.

Tai ir laikraszti toki 
reikia raszyti,

Idant visi mėgstu 
skaityti, 

O ne bile szlamszta 
iszduoti,

Isz kurios svietas negali 
pasinaudoti.

Tikyba isz kvailiu 
iszlupo, 

Protą del keliu susuko, 
Sziandien jau pradeda 

susiprasti,
Kad stojos kadžiai

— prasti.
Tai padare astronomija.

ir kito ko, 
Net isz 'proto iszvare 

neviena.
Tiejei musu “apszviestunai,” 

Tai tikri feikeriai, 
Nekurie klausiniai, 

Mokinanties latravo, 
Už tai atstauka gavo, 

Czionais galvocziais pastojo, 
Savo moksluma iszrodo. 

Vis tai biznis ir del 
pinigu, 

Atsirado czion visokiu 
nieksziu.

* * *
Kokis tai vyrukas, 
Isz Cleveland© su 

kokia ten apsipaeziavo, 
Sunku kryžių gavo 

ant spraudo savo, 
Bet, tiek to, kiek 

tiek gavo, 
Nes gero gyvenimo 

neturėjo.
Tasai vyrelis dalaikyti . 

negalėjo,
Sziandien atsiskyria gyvena, 

Apie ji sziandien 
bus gana.

* * *
Szenadoryje yra viena 

smarki inergioka, 
Isz pradžios buvo ne 

szio nei to, 
Bet dabar, suvis iszdyko!

Valniukui pateko, 
Nei giedos neteko, 

Visi isz josios juokėsi, 
Kad nedoriai vedasi, 

Tu mergink pasitaisyk!
Dabar apie tave 

nutylėsiu tuom syk, 
Bet jeigu da žylosi, 

Tai velniu alplaikysi! 

gailėjimo ir žnioniszkumo jaus
mu. Esi pasirengęs kcrszyt, bet 
nesuprantu kuomi nusikaltau. 
Iszsirenku suprantama, liuosu- 
oringa pasitraukima; už trijų 
dienu neturėsi reikalo drėbėt 
ir at bot manes, bet daleisk ir 
man 'pasakyt, jog tikra priežas
tim tavo spendimo tai baime, 
idant neiszstumcziau tavęs isz 
užimamos vietos.

Ir nelaukęs del atsakymo di- 
reketoriaus iszejo.

Sugryžes in savo kambarėli 
puolė ant kėdės ir inspaude 
galva in taupa delnu.

Ilgai taip sėdėjo nepasijudi- 
nans. Jo duszioje atsibuvinejo 
baisi kova.

— Ar galiu teip ilgiau gy
vent ? Suszuko paszokdamas 
nuo kėdės, o kakta jo skaus
mingai susiraukė, tartum dege 
narna to pletnio kuri ant jos 
jaute kad pradėjo bružyt su 
delnu, tarsi noris nuszveist ta 
deme, kuria ant jo uždėjo myli
miausias geriausias draugas. į 
Hugai, Hugai, gal lėbaudamas 
suvisai neatmeni, jog esi mora- 
liszku žmogžudžiu neatmeni 
kiek skriaudos man esi pada
ręs. Ar neimtu geriau kad bū
timi perveres mano szirdi szti- 
lietu ar kulka, negu kad dabar 
vagim turiu būti. Ar ne geriau 
butu karta jau padaryt gala, 
idant nebūt sviete su ta biaure 
deme. Bet ne, ne, negaliu to pa
daryt, aimanavo paslėpęs vei
dą in tarpa delnu ir verkdamas 
kaip kūdikis. O motin, tu ne- 
pergy ventiliu to kad iszgirs- 
tum apie savžudyste savo kūdi
kio. Kas tave maitytu, ka veik
tum tu nelaiminga. Ir vėl pra
dėjo manstyt apie savo praeiti 
nerasdamas nieko kuomi gali

ma butu pataisyt tai kas vyka.
Kada teip besikankino ko

vodamas su savo jausmais stai
ga iszgirdo skamba varpelio. 
Smarkiai pasitaisęs1 iszbego ir 
ant laiptu pasitiko direktori, 
kurio akyse matoma buvo ne
ramybe, o drebaneziu balsu ta
rė:

— Pamirszk tamista kas 
buvo, susivaidyk ir neduok pa
žint ant saves koki susikrimti
mą. Pribuvo didis kunigaiksz
tis Konstantinas su savo mo
terų, kuria priesz sanvaite ve
dės.

Ir nubėgo link duriu pro ku
rias ineitinejo kunigaiksztisz- 
ka pora.

Konstantinis buvo nublan
kęs ir gal net podraug rimtas, 
ypacz “medaus dienose” savo 
moterystes gyvenimo. Bet Pe
tersburg© dvare gana gerai bu
vo žinoma kaip laimingu jau
tėsi didis kunigaiksztis pri
verstas prie apsivedimo su 
Graikijos kuningaikszcziute 
Heile, kuomet jo numylėtinė 
Marija Sibiro katargose bai
gia savo gyvenimo.

Tikrybėj nežinojo jis kas vy
ko su o numylėtinė; žinojo 
vien kad likos Sibiran iszvary- 
ta.

Praszant jaunai moterei jis 
neatsiprieszino. nueiti su ja in 
vaiku prieglauda, bet nebuvo 
linksmas ir lyg su nenoriu 
klausė jos praszymu.

Direktoris per puse susilen
kė priesz Cariszka broli ir po 
tam pradėjo vadžiot aplanki- 
nejanezius po visus prieglau- 

1 dos kambarius.
1 Kunigaiksztiene Heile parei-l

kalavo parodymo jai vaiku! 
miegtuviu aplankius virtuve,1 
maža koplyczaite ir kitus kam-j 
barius, klausinedama szio to, 
ant ko direktoris su tikru nusi
žeminimu ir besigerinimu sal
džiai atsakinėdavo, Hcllei vie
nog nepatiko direktoris; žino
jo ji kad tokiais tonais kalba 
tik pikti žmones besidangstan- 
tie saldžiu žodžiu skraistėmis 
po kuriuom slepiasi paprastai 
veidmainyste. Eidama in mieg- 
tuve pasakė užpakalije direk
toriui einaneziam Luckiui, 
idant jis paaiszkinetu jai klau
simus; nors drauge ėjo keli mo
kytojai, bet iszrinko ji.

Nežinia kas kunigaiksztie- 
nes Helles atyda atkreipė ant 
Luckio. Gal jo užsimislijimas 
ir nelinksmumas, bet direkto
ris sužaibavo akimis ir tylomis 
griežlele jo dantimis, kad tas jo 
neapkecziamas užima jo vieta 
S'zale kunigaiksztienes vienog 
tos savo apmaudos parodyt da
bar negalėjo ir ne noroms pasi- 
trauge sz-alin iszleisdamas in 
priszaki Lucki, kuris nors nie
kaip negalėjo iszsklaidyt savo 
liudnu misliu, bet savo aiszkiu 
apsakinėjimu tikrai užmansti- 
nejo kunigaiksztiene, kuri gal 
tik ir del to apie viską kaip kū
dikis klausinėjo. Kada inejo in 
susirinkimu sale, kur auginti
niai labdaringosios instaigos 
pasveikino kunigaiksztiene po
ra gražu giedalu.

— Biedni naszlaicziail Ta
re Heile spausdama raiika 
Konstantino. Kaip labai liūd
na mislis, Konstantinai, kad 
tie nelaimingi vaikeliai niekad 
motiniszko glamonėjimo neda- 
tyrsta, niekad jie negal savo 
džiaugsmu iszreikszti atjaus- 
taneziai szirdžiai.

Kunigaiksztis žiurėjo meli- 
ancholiszkai in priszaki ir vie
ton atsakini© tik pecziais truk
telėjo, o po tam Įiusbalsiu tarė:

— Toks žmonių likimas, 
mano miela; nelaimiu ir vargu 
niekad negalima bus prasza-j 
lint isz tarpo žmonijos, bet 
kiekvienas doras kunigaiksztis 
privalo rūpintis bent mažint 
vargus nelaiminguoliam.

— Ali, kas do gražus vai
kas! Suszuko kunigaiksztiene 
ir priszokus paėmė viena isz 
tarpe vaiku ir iszvesdama kal
bėjo :

— Tik žiūrėk Konstantinai 
kaip poniszkas tipas to vaiku- 
czio. Del Dievo tas vaikas pa- 
naszius in Romanovus! Tvirti
no žiūrėdama vaikui in juodas 
akis.

— Kaip vadinasi tas vai
kas? Užklausė Luckis.

— Vardas jo yra Valdi- 
mieras, (pravardes jo nežinome. 
Vaika paimta isz deganezio 
namo ir nieks ijeatsiszauke. 
Buvo pritroszkes ir apdegęs, 
bet ežia likos iszgydytas ir 
sveikas. Geras laibai vaikutis 
ir iszmintingas, bet kad prade
dam klausinėt apie jo gimdyto
jus trauko petukais ir pradeda 
verkt.

— Kas tau Konstantai? 
Suszuko kunigaiksztiene, isz- 
vydus savo vyra nubalusi kaip 
drobe.

Kunigaiksztis užsisvyravo ir 
da daugiau iszgazdino savo 
moteri, kuri sielvartiniu balsu 
suszuko, szaukiant pagelbos 
bet pirm negu areziausiai sto
vintis Luckas priszoko prie 
Konstantino, jis susivaldė ir 
delnu nubraukė nuo kaktos 
prakalta iszspausta sujudintu 
jausmu.

— Nieko man ne yra atsa
ke meluodamas- stengdamasis Į 
nusiszypsot. Buk rami4 Heile,!

Gembleris Francis Smith 
Senato komisijai, po prisie- 
ka yra pasakęs kad jis tan
kiai patepdavo politikie
riams kad ji ir kitus tokius 
kaip jis jie paliktu ramybė
je.

Jis sako kad jis Atlantic 
City mieste buvo priverstas 
paaukoti, duoti pustreczio 
szimto doleriu valstijos Se
natoriui Frank S. Farlėy.

Kai jis buvo patrauktas 
Senato Komisijos in teisme, 
jam jo buvusieji draugai 
grasino, kad jis neliks gy
vas.

jau perėjo. Kartais gaunu 
kvaitulį.

— Duok man ranka vaike
li, tarė po tam in Valdimiera, 
kuriam veik rangiai iszpil- 
džius kunigaikszczio norą, 
Konstantinas vėl sudrėbėjo.

Tas vyras kuris nedrebėtu 
a k y v e i z d o j e p r u n k s zcz i anez i u 
in ji ugnim armotu drebėjo ma
tant paveiksią praeitos savo 
laimes, drebėjo insivaizdines 
sau visa baisia tikrybe. Skaus
mai jo szirdiės iszspaude jam 
aszaras isz akiu ir atkreipė už
pakaliu idant paslėpt jas nuo 
mataneziuju. Apsiszluostes 
kreipėsi link direktoriaus ir 
pasitraukė szalin, jauna mote
rį jo idant iszsklaidytu bangas 
misliu pagimdytu taje pavyda- 
la atsikreipė link Luckiui su 
žodžiais:

— Ar vaikas tur gera do
rumą ?

— Ant kiek spręst galima, 
tobuliausi.

— Tai užsipelno idant jo 
ežia nepalikt, vienok duot jam 
geresni iszauklejima, idant pa
sidarytu sau karjera gyveni
me.

— Be abejones jusu Cieso- 
riszka augszt'ybe, atsake Luc
kas žiūrėdamas glainoniai in 
Valdimiera. Tuomi vaiku dau
giau negu kitais rupindavaus1, 
nes jis savo iszminCzia ir stro
pumu patraukė mane prie sa
ves. Persitikrinau, jog jis tur 
paeit isz augsztesnio gimimo 
gimdytoju. Be psychaliogiszku 
tyrinėjimu lengva pažint kokio 
medžio vaisius. / U

— Isztikro tas vaikas jau 
ir mane uzinteresavo, kalbėjo; 
kunigaiksztiene gi o s t y d a n i a 
vaiko garbiniuotus plaukus.

— Pasirūpinsiu paimt in 
savo apgloba ta vaika. Bet; 
sztai jau ir vyras mano ateina. Į 
Pasilik sveikas vaikeli, buk ge
ras ir doras.

Paglosczius pasmakrį vaiko 
ir linktelėjimu galvos atsisvei
kinus kitus vaikus atsitraukė.

Netrukus abudu apleido prie
glauda.

— Kunigaiksztis buvo teip 
mažkalbancziu ir susikrimtu
siu kad veltu stengėsi Heile ji 
inlinl^sminti savo linksma kal
ba.

Neapras'zinesime kaip Kons
tantinas paėmė vaika isz prie-Į

glaudos ir atidavė savo sodan- 
ninkui pas kuri kasdien lankė
si idant glamonei vaika ir at- 
ligint jam už tai ka. iszkentejo. 
Laimingu jautėsi Konstantinas 
atradęs vaika, kurio tikrybe 
patikrino jam atrastas ant vai
ko kaklo brangus retežys, kuri 
Marija atidavė Krasnojarsko 
kalėjime Mikolai Bakuninui 
idant vaikui atiduotu, o tas Ni
hilistu vadas savo žodi isztese- 
jo. Bet d a laimingesnių jautėsi 
mažas kantinis, kuriam dabar 
jau nieko netruko, bet likimas 
norėjo, idant ir isz ežia butu 
isztremtu. Žinome jau kad mo
teris kunigaikszczio Konstan- 
tinos paimta pavydos kad vy
ras lanko sodauninko nameli 
idant ten praleisti laimingas 
valandas savo gyvenimo besi- 
glamonejant įsu vaiku aipskim- 
de Carui savo vyra, o Caras pa
liepė praszalint vaika. Polic- 
meistras Kordov kitokiu budu 
negalėdamas pasamdė padegė
lius, garsius isz ju amato, pade
gė sodauninko nameli, bet ne
pražudo vaiko; tas kurio glo
bai Marija ji pavede per daug 
turėjo savo pavaldiniu, idant 
daleis! policmeistrui atsiekt 
tikslą. Jie iszvoge vaiku pirma. 
Heile vienog pajautus baisa 
sanžines gailėjosi savo pikto* 
pasielgimo, o kada pamate 
gaisra sode, kada patyrė, jog 
buvusis vaikas nežinia kur din
go matomai sudegė gavo pro
to sumiszima.

Visas Peters'burgas buvo su
judintas. Ilgai besistengta 
slept kunigaiksztienes papai- 
kima, bet galiaus ta liūdna tik
rybe visiem tapo žinoma.

(BUS DAUGIAU)

Svarbus Praneszimas__ _ I
Mes mėgstame teisingysta ir 

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

^Pirkie U. S. Bonus!
Uncle Sam Says

Just as the military forces keep 
America strong in the field, your pur
chase of U. S. Defense Bonds helps; 
keep America strong economically. 
Both are of extreme importance today. 
It’s the combined strength that protects i 
your town, your home, your right to . 
work and to maintain peace. Remem
ber—when you’re buying Defense Bonds 
regularly, you’re building a personal Į 
reserve of cash savings. And your ma-: 
luring Series E Bonds will go on earn
ing interest for another 10 years. In 20 
years you will get 77 per cent more 
than your original investment.

U, S. TreOtu/y Oeparlm.nl i

Oeparlm.nl


"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines Kareiviui Laužas

— Ponia Marijona Pasziu- 
kiėvicziene, nuo 335 E. Pine 
ulyczios, ana diena iszkeliavo 
iri Ariesta Detroit, Mieli., kuri 
svdcziuosi’s pas savo dukterys.

— Nedelioj, vienuolikta 
valanda ryte, Szvento Juozapo 
bažnyczioje, Kun. K. J. Ra
kauskas, vikaras, suriszo maz
gu moterystes, panele Liudyk- 
ka, duktė pons. Albertu Tras- 
kaus'ku, nuo 521 W. Centre uly. 
su Juozapu, sūnūs, pons. Kazi
mieru Tinimu, isz Barnesville 
vieszkelio. Svotai buvo: Ange
le Valinskiute, Jean Uchno, 
June Adams, Rozalija Tras-► z e
kauskiute, Teresa Stocus, Lili
ana McElhenny, Adele Blum, 
Joseph Shamay, Geo. Petock, 
Cyril Simmons, Gene Lehigh, 
Arid. Yankus, Al. Traskauskas 
ir Jonas Dereszka. Vestuves in- 
vyko Sžv. Kazimiero Lenku 
parapijos svetainėje mieste. 
Jaunavedžiai apsigyvens Bar- 
nėsvilleje.

— Jonas Bokuczionis, 59 
mėtų šeriumo angliakasis nuo 
1100 E. Market uly., likos 
skaudžiai sužeistas Mahanoy 
City kasyklose. Nuvežtas in 

t

Pottsvilles ligonbute del gydy
mo. ’ '■'

—■ Subatoj pripuola SS. Ti- 
Imr ir Zuzanos, o Tautine 
szvente Parute. Ir ta diena: 
1607 metuose, Ponas Fulton 
pasekmingai plauke su savo 
gariniu laivu “Clermont” ant 
Hudson Upes; 1794 m., Rusai 
užėrile Vilnių; 1928 m., valdžia 
pradėjo spauzdinti mažesnes 
pinigu bumaszkas.
;■ Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola trylikta Nedelia po 
S.ekminiu, ir bažnytine szvente 
Szventos Klaros, o Tautine 
szvente Dauguolis. Ir ta diena: 
1933 metuose Prezidentas Ge
rardo Machado apleidžia sayo 
vieta Prezidento palociuje Ku- 
boję; 1936 m., Vokietija sutin
ka nesikiszti in Ispanijos vi
durini kara, bet savot žodžio 
riėiszlaiko; 1937 m., Senatorius 
Hugo Black yra paskirtas kai
po narys Augsžcziausiojo Teis
mo Amerikoje; 1941 m., Pran- A ...
cuzijos augszcziausias karinin
kas Marshal Petain, ragina sa

vo žmones remti Nacius ir sto
ti'priesz Sovietus, jis neseniai 
pasimirė kalėjime, be jokios 
valdiszkos garbes, kaipo savo 
kraszto iszdavikas, bet dabar 

* jau matyti kad gal jis geriau ir 
toliau mate negu mes ir visi 
Prancūzai, ka jis per kara 

' Prancūzams ir mums sake, da
bar jau vystosi, bet nei vienas 
Prancūzas nenori prisipažinti; 
1948 metuose Ruske mokytoja, 
ponia Oksana Kasenkina, isz- 
szoko per Sovietu Ambasados 
langa? ir pabėgo, ji paskui pa- 
siaiszkino, kad ji buvo tenai 
laikoma vergystėje, ir ja butu 

* • iszvėže in Rusija, vėliaus. 
' Amerikos Kongresas jai šutei- 

kb szio kraszto pilietyste; 1560 
iri., Liublino Unija tarp Lietu- 

" vos ir Lenkijos.
— Panedelyje pripuola SS.

Ipolito ir Cas., o Tautine szven- 
f' ■( » - ’r nte Asintas. Ir ta diena: 1933 m., 

Prezidentas Franklinas D. 
Rooseveltas pasiunczia tris ka- 
riszkas laivus in Kuba.

— 'Utarninke pripuola Szv. 
Fuzebijo ir Vigilija Dangun 
Ęniimo Panos Marijos, Katali
kams pasninkas, o Tautine 

' szvente Eimuntas, taipgi ta 
diena 19.45-met uose karas, baig- 
tąs,

ję. Jo pati mirė penkiolika me
tu atgal. Paliko du sunu: Joną 
isz Lavelle ir Danielu, Bridge
port, Conn. Trys dukterys: Flo
rence, ipati Dr. Geo. Weyman, 
Philadelphia; Helena, pati Jo
no Gustaiczio, Cumbola ir Ona, 
Bridgeport, Conn., taipgi devy
nis anukus ir viena pro-anuka. 
Prigulėjo prie Saldžiausio J. 
Szirdies parapijos. Laidotuves 
invyko Ketverge, su apiegomis 
Saldž. J. Szirdies bažnyczioje 
devinta valanda ryte ir palai
dotas in parapijos kapines. 
Graborius A. J. Želionis laido
jo.

16 BUCZIERIU 
NUBAUSTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

keturios deszimts doleriutus 
baudos.

Ir vienas anglių pardavėjas

DERYBOS PAIRO
NEGALIMA SU 

KOMUNISTAIS 
SUSISZNEKETI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Supykę Senatoriai paskel
bė ir parode kokiuose lau
žuose kareiviai su savo szei- 
mynomis turi gyventi, ir 
kaip brangiai jie turi mokė
ti randos už tokius urvus.

Czia, szitas laužas yra pa- 
budavotas isz tuszcziu 
sznapso ir alaus bonku, ja
me randasi du maži kamba

riai. O kareivis czia turi ran
dos mokėti net dvideszimts 
penkis dolerius ant menesio.

Szitokiu laužu daug ran
dasi prie Camp Breckin
ridge, Kentucky.

Sanvininkai tokiu namu 
dabar baisiai pasipinigauja, 
nes vietos mažai yra o daug 
kareiviu czia dabar pribuvo.

37 (g dotavęs invyko Ketvergo ryta
su apiegomis Szv. Jurgio baž- 

LIETUVIU DIENA į nyczioje devinta valanda ir pa
laidota in Szv. Marijos kapi
nes.

— Ponia J. Žemaliene isz 
Pittsburgh, Pa., ana diena lan
kėsi pas savo giminaite Marga- 
reta Žemalaite, Indiana Avė., 
Shenandoah Heights.

... Lakewood Parke,... 
15-ta Diena Rugpiuczio - Aug.

MAHANOY CITY, PA. — 
Lietuviu Dienos Komitetas jau 
beveik viską turi prirengęs del 
metines Lietuviu Dienos, La
kewood Parke.

Sziais metais yra pasamdy
tos net dvi orkiestros, kurios 
grosz po pietų per programa ir 
paskui vakare del szokio.

Dainininkes ir Dainininkai 
isz apylinkes Lietuviszku kolo
nijų su savo Lietuviszkomis 
Dainomis painvairins progra
ma.

Kunigas Pralotas R. Tulaba, 
Lietuviu Kolegijos Romoje, 
Italijoje, virszininkas, rekto
rius kalbės ir papasakos apie 
‘Kas Darosi Dabar Lietuvoje.’ 
Jis buvo vienas isz paskutinuju 
pasitraukti isz Lietuvos.

Teisėjas Cyrus M. Palmer 
isz Pottsvilles teipgi yra pa
kviestas kaipo garbes sveczias 
in “Lietuviu Diena.”

— Seredoj pripuola 37-ta 
“Lietuviu Diena” Lakewood 
parke arti Mahanoy City, Pa.! 
Mainieriams szita diena yra 
dvejopai szventa. Ir ta diena 
bažnytine Szvente Dangun 
Ėmimas Panos Marijos.

— Seredoj, Rugpiuczio Aug. 
15-ta diena, 5 valanda ryte, du 
vyrukai iszvažiuos in Philadel
phia, Pa., del daktariszko .per
žiūrėjimo, kurie likos paszauk- 
ti del kariszko tarnystes. Že
miau paduodame vardus tu ku
rie apleis isz:

Girardville: Rocco Zangari.
New Philadelphia: Joseph 

Eames.

Philadelphia, Pa. —Simonas 
Pagegala, 59 metu amžiaus nuo 
4416 Comly uly., ipasimiie an
tra diena Rugpiuczio (Aug.) 
savo namuose, o laidotuves in
vyko Panedelyje, Rugpiuczio 
6-ta diena, su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va- 
-landa ir palaidotas in Szv. Gra
bo kapines (Holy Sepulchre 
Cemetery). Jo laidojimu rūpi
nosi gerai žinomas Graborius 
Dominikas Earaminas. Velio
nis paliko savo paezia Elena; 
tris sūnūs: Edvardą, Joną ir 
Riczarda namie; duktere Ade-, 
le, pati Kazimiero Kalinausko, 
mieste, taipgi keturis anukus.1 
Amžina atilsi! — S. Pagegalu 
szeimyna kitados gyveno Ma- 
hanojuje, bet apie deszimts me
tu atgal 'persikrausto in miestą 
Philadelphija.

Girardville, Pa. — Ank san
vaite, ponia Marijona Teres- 

ir' kievicziene isz Newark, N. J., 
atlankė savo tėvelius, pons. J. 
Lėckneriai nuo 419 W. Maha
noy uly. Ponia Tereskieviczie- 
ne turi užsiėmimą kaipo pagel- 
bininke del Bell Telephone 
kompanijos in Kearney, N. J.

— Ponia Margarieta Vai- 
džiuniene isz Girardvilles, tu
rėjo operacija Ashland ligon- 
buteje.

— Senas gyventojas Myko
las Gelumbauskas, nuo 250 W. 
Main uly., numirė Seredoje, 
11:30 valanda naktyje, pas sa
vo duktere Betracija Mrazaus- 
kiene (Morris). Velionis sirgo 
per koki tai laika. Gimė Lietu
voj, atvyko in Amerika 1901 
metuose. Per koki tai laika ap
sigyveno Connertone, -po tam 
apsigyveno mieste Girardville- 
je. Buvo angliakasis, o pasku
tini karta dirbo Hammond ka
syklose. Jo pati Jieva mirė 
1936 metuose. Paliko didelia
me nubudime: tris sūnūs: Vin
cą, Petra ir Karola isz Detroit, 
Mich., keturios dukterys: Mar
ga reta, pati Vinco Luczio, De
troit; Betracija pati Augusto 
Mrazausko (Morris); Jieva, 
pati Warren Wolfgany, Gi
rardville; Helena, pati Juozo 
Drabnio isz Mahanoy City, 
taipgi 9 anukus. Laidotuves in
vyks Panedelyje su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Vincento bažny
czioje devinta valanda ryte, ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Graborius Al. Valinskas lai
dos. Amžina Atilsi!

Shenandoah, Pa. — Marcele 
Kolinskiene isz 607 Turkey 
Run, pasimirė Panedelyje, 4:30 
valanda ryte, savo namuose. 
Velione atvyko isz Lietuvos 
1901 metuose, in Gilbertona, o 
in keletą metu po tam apsigy
veno in Turkey Run, Shenado- 
ryje. Jos vyras Kazimieras npy 
re 1943 metuose. Paliko dide
liame nubudime: du sunu: Jo
ną Kleckna isz Turkey Run, ir 
Juozą Verbitska, Shenandoah. 
Dvi dukterys: Marijona Bu- 
duszkiene, namie ir J. Sheeler, 
Barnesville, taipgi szeszis aini-j 
k u s ir keturios po-vaikus kurie ___  __
gyvena Philadelphia, Pa. Lai- apsigyveno New Ph i ladel.fi jo •

Ashland, Pa. — S z i t a m e 
mieste invyks didele paroda 
(Mummers parade) Subatoje, 
Rugsėjo (Sept.) Ima diena. 
Paroda invyks vakare.

New Philadelphia, Pa. — Jo
kūbas Kisalauskas, nuo 32 Wa
ter uly., staiga pasimirė Pane- 
delyje, deszimts valanda ryte, 
savo namuose. Velionis atvyko 
in Amerika daugelis metu at
gal in Mahanoy City, o 1911 m.,

buvo sugautas panasziai dar- visiems krasztams uždrausti 
gaminti ar pavartuoti ta ato
mine sprogstanezia bomba.

Sovietu Prezidijos Preziden
tas Nikolai M. Shvernik pa
siuntė asmeniszka laiszka Pre
zidentui Trumanui, pasiulin- 
damas keturis punktus del tai
kos.

Amerikos valdžios sztabo 
nariai sako, kad visa tai yra 
gryna Rusijos propaganda, ir 
visai nieko nereiszkia.

Rusija dabar reikalauja kad 
Kinija su savo Komunistiszka 
valdžia butu priskaityta prie 
kitu didžiųjų tautu. Sovietai 
teipgi sako, kad reikia suma
žinti kariszku ginklu gamini
mą, nežiūrint to kad jie patys 
dabar ligi dantų yra apsigink
lavę ir dar ginkluojasi!

Sovietai vėl kaltina Amerika 
už Korėjos karo pradejima ir 
sako, kad czia ne kas kitas kal
tas tik vien Amerika!

ant su anglimis.
Daug tokiu biznierių gražiai 

pasipiniguoja, nutraukdami ke
lis auncus nuo kiekvieno svaro 
mėsos.

Kai szeimininkes pradėjo 
rugoti ir biedavoti, kad jas bu- 
czesnese apsuka, valdžia pa
siuntė kelis savo agentus, ku
rie per kelias sanvaites tykiai 
sau po tas buezernes vaikszti- 
nejo ir szita kas sykis nusipirk
davo. Paskui, kai jie jau gerai 
žinojo ir galėjo priparodyti 
kad tie buezieriai tyczia suka, 
jie juos suaresztavo.

Ford, Anglija. — Du ekspre
siniai treinai susitrenkė. Devy
ni pasažieriai likos užmuszti, o 
penkios deszimts sužeisti.

GEMBLERIS
SUSPROGDINTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

baininkas, buvo in szmotelius 
susprogdintas. Jis buvo susto 
jes prie savo namu iszsiimti 
laiszkus isz bakso ant tvoros.

Dinamitas buvo pakastas po 
vieszkeliu ir susprogo, kai jo 
automobiliaus ratai ant jo už
važiavo.

Valdžia szito gemblerio jau 
ilgai jieszkojo, ir buvo net pa
skyrus deszimts tukstaneziu 
doleriu dovanos tam kuris pra- 
nesztu kur butu galima ji su- 
cziupti.

Kiti tokio plauko gembleriai 
ir razbaininkai jau daug sykiu 
stengiesi ji nugalabinti. Jam 
tiek sykiu pasisekė iszsprukti 
isz j u nagu ir jis tiek sykiu tik 
per nago juoduma iszliko gy
vas kad ji buvo prade j e vadin
ti “Kate” ar “Katinu” už tai 
kad jis taip kaip anot pasakos 
kate turi net devynias gyvas
tis.

Jis buvo žilaplaukis ir szliu- 
bas, nes kelis sykius jis buvo 
sužeistas, kai jo prieszai norė
jo ji nugalabinti.

Policijantai sako kad per de
szimts metu kiti razbaininkai 
buvo užtaise jo automobiliu su 
duliu, kad kai tik jis insises in 
savo automobiliu tas automo
bilius susprogs. Vietoj kad jis 
sestusi in ta automobiliu, jo 
žmona insisedo ir buvo su
sprogdinta in szmotelius.

Syki, kai jis buvo ligoninėje 
su keliom kulkom savo vidu
riuose, razbaininkas su me
džiokles karabinu szove in ji 
per langa.

— Jeigu visi mes pasimo
kintume isz savo klaidu, tai bu
tu jau ir per daug mokslincziu 
ant szio svieto.

Razbaininko Sūnūs

Charles Guzik, sūnūs to 
razbaininko ir Chicagos 
gengsteriu virszininko, Jake 
Greasy Thumb Guzik, pas- 
laptomis stengiesi parva
žiuoti namo in Chicaga. Jis 
norėjo savo veidą pakavoti 
nuo laikrasztininku, kai jis 
buvo paleistas isz Phoenix 
kalėjimo ant asztuonios de
szimts septynių tukstaneziu 
doleriu kaucijos. Jis yra in- 
tartas už jaunu vaiku isz- 
tvirkinima.

Jeigu jis bus rastas kaltas 
jis gali būti nuteistas ant vi
so szimto metu in kalėjimą.

PAGARSĖJO
LIETUVAITE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ji mokosi Ziuricho universi
tete ir to universiteto koman- 
doje dalyvavo Szveicarijos 
augsztuju mokyklų lengvosios 
atletikos varžybose, kur laimė
jo pirmąsias vietas sviedinio 
metime, szokime in aukszti ir 
szokime in toli. Ji numėtė svie
dinį toliau kaip keturios de
szimts metu; iszszoko in auksz
ti ir in toli taip kad net pageri
no rekordą.

Rita Garbacziauskaite szio- 
se varžybose yra labiausiai pa
sižymėjusi atlete, sportininke. 
Apie jos laimėjimus raszyda- 
ma Szveicaru spauda nepamir- 
szo pažymėti, kad toji triguba 
sportininke yra szviesiaplauke 
Lietuvaite.

— Galva sunki, akys lyg 
smileziu pripiltos — tai ir vi
sa tu balių nauda! -.............

NAUJA VIETA 
DERYBOMS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žinoti, kiek atvyks Sanjurigos 
nariu ir svecziu, ir kiek dalyu, 
vaus šeiminiam bankiete. Bu
kite tokie geri praneszti isz 
ankszto. Dar karta kv.iecziame 
ir raginame, ypacz Sanjungos 
narius skaitlingai dalyvauti . . . . ‘ isziame seime, nes vieta yra vi- 
šiems beveik pusiaukely Dide
le skriauda daro organizacijai 
tie nariai, kurie per metu me
tus neatsilanko in savo orgąiii- 
zacijos metini susirinkimą, sa
kydami “Ka asz ten veiksiu; 
aiba, tas nesvarbiu.” Tai yra 
nepateisinamas apsileidimas. 
Padarykime szi seimą Ameri
kos Lietuviu Muziku seimu 
gausingai dalyvaudami. Jeigu 
kam butu reikalingas kelrodys, 
kaip atvažiuoti in Kingston, 
Pa., kuris yra tik (IV2) pus-an- 
tro mylio nuo YVilkes-Barre 
miesto, malonėkite paraszyti 
Seimo . Renginio Komisijos 
rasztininkui Jonui J. Szauėziu- 
nui, 124 Price St. Kingston, Pa. 
ir gausite geriausius nurody
mus. Laukiame kuodaudiausia 
atvykstant. Acziu!

joje, tikrai yra tik szposai!’
Kai tie atstovai derinasi 

pcszasi prie taikos stalo, Kae
song mieste, o musu kareiviai 
kasdien krinta ant karo lauko!

Isz Dariaus - Girėno 
Minėjimo

BROOKLYN, N. Y. — Lie
pos (July) 20 d., Lietuviu Pi- 
liecziu Kliubo Saleje Brooklyn, 
N. Y., invyko musu didvyriu 
lakunu Dariaus ir Girėno asz- 
tuoniolikos metu sukakties 
skridimo minėjimas. Va,kąra 
suruosze Paminklui Statyti 
Komitetas. Minėjimas pradė
tas Amerikos ir Lietuvos him- 

I nais kuriuos sugrojo J. Vede- 
gys, V. A. Bekeris kanklių sty
gų skambinitojei ir J. Dirigen- 
cziui pritariant armonika. Pro
grama dalyviai vienos, minutes 
susikaupimu iszreiszke gilia 
pagarba žuvusiems lakiniams 
Dariui ir Girėnui.

Po-szio Fondo Komiteto pir
mininkas ir programos vedėjas 
J. Szaltis, savo trumpa -kalba 
api'budino tikslą szio susirinki
mo ir priminę kad yra gautas 
isz New Yorko miesto Parku 
pareiginiu naujas paminklui 
statyti užmanymą kurio štyliu 
glaustai apipasakojo. Isz eiles 
kalbėjo komiteto nariai Advo
katas S. Briedis, Jr., A. Gilmą- 
nas ir J. Kairys. Sekamas isž 
kviesta kalbėti vietines Trem
tiniu Draugijos atstovas Antą- 

i nas Bendorius, jis gražiai liete 
lakunu žygio reikalą, p pa
minklo klausime sake vereziau 
inkurti didžiuli narna ju atmin- 
cziai.

Taipgi, kalbėjo Juozas Gih- 
kus, buvęs pirmininku New 
Yorko apskrities paruoszimui 
skridimo in Lietuva. Kaipo 
sveczias papraszytas kalbėjo 

I Juozas Tysliava, jis placziąi 
I aiszkino aviacijos nuotikius ir 
į sutiko pagerbti lakūnus tokiu 
j paminklu koki komitetas ve- 
liausei yya i-szpraszes isz New 
Yorko miesto. Jonas Valaitis 
seniai Brooklyniecziams maty
tas ir girdėtas pasakė reiksz- 
minga kalba didvyriu pagar
bai. Patarė padėti toki pa
minklą koki iszgalime, kuomet 
insteigti gražius namus, ir sa
les kainuotu iki $200.000, o ju 

I dar neturime. Protarpiais kal- 
! bu aukszcziau paminėta kan- 

v J kliu orkiestra teike dainų ir 
muzikos. Vakaras 'buvo gražus 
ir inspudingas, publika paten
kintai plojo. Liejimas buvo ne
mokamai, 'bet praszyta auku, 
surinkta $41.20. Vardus auko
jusiu paskelbsime vėliau. Vi
siems iiuoszirdžiai dėkojame.

ir

PABEGE LIETUVIAI 
GAVO TEISES

STOCKHOLM, SZVEDIJA. — 
Sovietu atstovybe Stockholm 
mieste, buvo pareikalavus, kad 
tie trys Lietuviai kurie isz lai
vo ‘Szvedija,’ butu sugražinti 
Sovietams. Bet Szvedijos val
džia nesutiko ant to, ir prane- 
sza, kad visi tie trys Lietuviai 
gavo pilnas kraszto teises, ir 
kad jie dabar gali tenai apsi
gyventi ar keliauti kur jie no
ri. Bet jie nebus Sovietams 
sugražinti.

Kingston, Pa. — Kaip jau 
spaudoje skelbiama, sziemet 
Vargonininku Sanjungos Sei
mas invyks Sėredoj Rugpiu
czio (Aug.) 22 diena 1951 m., 
Szv. Marijos Apreiszkimo Lie
tuviu parapijos svetainėj, kam
pas Zerby ir Penn St., Kings
ton, Pa. Seimas prasidės isz- 
kilmingomis Szv. Misziomis 
10-ta valanda. Bus giedamos 
szviesios miszios “Mass of The 
Shepherds”, Pietro A. Yon 
3-mis balsais. Norintys giedoti1 
laike šeiminiu Misziu, praszo- 
mi atvykti in repeticija 9:00 
vai., ryte seimo diena. Po Mi
sziu visiems delegatams ir sve- 
cziams pusrycziai. Po pusry- 
cziu prasidės seimo sesijos ir 
tesis iki užbaigos. Bet jeigu ne
užsibaigtu Seredoje, tai bus 
laikoma dar viena sesija Ket
verge. Seredoj vakare invyks
Bankietas Seimo Delegatu ir 
svecziu pagerbimui Kingston 
House, Kingston, Pa., su maža 
kalbu ir gražia meniszka pro
grama. Bankieto tikietas tik 
$2.50 asmeniui. Kadangi tik 
apie trys sanvaites beliko iki 
seimo, tai mums laibai svarbu

j ^Pirkie L. S. Bonus!
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