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

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

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
% Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

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

No. 75 Rį MAHANOY CITY, PA PETNYCZIA, RUGSĖJIS 21, 1951 i FRIDAY, SEPTEMBER 21. 1951)

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
1SZEINA KAS UTARNINKA 1R PETNYCZIA _______ *

Prenumerata: S”vienytose Valstijose $6 Metams, Yz Metu $3.50; 
In Kanada: Met ns $7, Yz Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika, 
Skotlandije.Meti is $9, % Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts.

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

V. L. Boczkonxki, Editor and Mgr. 63 METAS

Aliej aus Fabrikas Susprogo
— ■ . —--------------------------—----------------- * t

Isz Amerikos Naujas Submarinas

120 DIENU UŽ
DESZIMTUKA

INDIANAPOLIS. — Pen
kios deszimts septynių metu 
amžiaus Charles Wimbley bu
vo nuteistas szimta dvide- 
szimts dienu prie sunkaus dar
bo, už tai, kad jis stengiesi at
siimti deszimts centu skola nuo 
Alice Laird.

Ponia Alice Laird pasiaisz- 
kino teisėjui Joseph M. Ho
ward, kad ji nepaisė kad tas 
Charles Wimbley isz jos reika
lavo to deszimtuko skolos, bet
ji supyko kai jis pakiszo po 
jos nose atprovinta medžiokles 
szautuva.

ŽENYSTVA
NEPASISEKE

GEMBLERIS
HARRY GROSS

TEISME

Iszvardina Papirktus 
Policijantus

Daktaras Nusižudė

, NEW YORK, N. Y. — Pen- 
kios deszimts dvieju metu dak
taras isz Connecticut vals., isz- 
gere per daug nuo miego vais
tu ir nusižudė.

Jis paliko net asztuonis pus
lapiu raszto, kuriame jis pasi- 
aiszkino kodėl jis nusižudė, 
kaip jis rūpinosi apie skolas, ir 
kaip jam nepasiseke sugyventi 
su savo antra žmona.

Jis antru kartu buvo apsiže- 
nyjes su proto ligų daktorka.

Szalia daktaro lavono buvo 
revolveris, su kuriuo jis ketino 
save nusiszauti.

Szita daktarka, jo antra 
žmona, metas atgal buvo jam 
pasakius, kad ji pareigalaus 
persiskyrimo, “divorso” nuo 
jo. Ji per visus metus jau nebe
gyveno su juo.

Jis buvo pasižadėjęs padėti 
vienai gražiai geltuonplaukei 
suraszyti ir iszleisti knyga.

Visi kurie pažino szita dak
tarą, sako kad jis buvo rimtas 
ir doras žmogus. Bet jis jau ke
lis sykius stengėsi nusižudyti, 
kol szita syki jam pasisekė.

SUSIRINKIMAS 
TIKRU ATSITIKIMU

Mate* Kaip Kareivis 
Nusižudė

Neseniai mieste Detroite, isz 
proto .isžsikraustes buvęs ka- 
reivis nusižudė, kai jo žmona 
ir jo motina stovėjo prie jo ir 
stengiesi ji perszneketi. Per 
tris valandas jo žmona ir jo mo-! 
tina stengiesi ji perszneketi kai 
jis užsilipęs ant “gėrėto,“ pa
siėmė revolveri ir paskelbė kad 
jis save nusižudys. Jis pirmiau 
persipjiove abi savo rankas ir

NEW YORK. — Harry 
Gross, kuris buvo naro polici- 
jantu pasprukęs ir nuvažiavęs 
in Atlantic City buvo parvesz- 
tas atgal. Szita syki jau pan- 
cziuose, kad vėl nepaspruktu.

Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus gembleris Harry 
Gross iszvardino asztuoniolika 

; policijantu ir ju virszininkus, 
kurie buvo jo papirkti ir pas
kui pats susigraudino ir net 
pradėjo verkti.

Szitas gembleris dare dvide- 
szimts milijonu doleriu bizni 
per mfetus.

Jis aiszkiai, vardais iszvar
dino tuos policijantus, kurie 
imdavo kyszius isz jo ir isz jo 
padupezninku.

Per pusantros valandos to
kio liudyjimo, jis staiga atsi
stojo ir iszejo isz1 teismo kam
bariu. Paskui jis labai susi
nervavo ir net aszaros papul- 
do. Jis paprasze, kad teisėjai 
atidėtu visus tardymus ir tyri
nėjimus iki rytojaus.

Teisėjas Leibowitz sutiko 
ant to.

Kai kiti teisėjai dar norėjo 
jo daugiau klausinėti, jis vi- 
siszkai užsispyrė ir in nei vie
na klausima neatsake.

Laikrasztininkai spėja, kad 
isz visu szitu tardymu, nieko 
neiszeis, nieko nebus. Jie sako 
kad kai tam gembleriui Gross, 
pasisekė visus policijantu nusi
kratyti nors del keliu valandų, 
kai jis buvo nuvykęs in Atlan
tic City, N. J., jis susitarė su 
tikrai dideliais gembleriais ir 
razbaininkais, ir jie jam insake 
kiek jis gali teismui pasakyti.

Jie, isz savo puses, sutiko 
gerai ir tinkamai jo žmona ir 
szeimynele aprūpinti, jeigu 
jam teks kelis metus kalėjime 
isztupeti.

Už tai laikrasztininkai sako, 
kad visi szitie tardymai nepa
sieks tikrai didžiųjų tu bosu, 
kurie yra augszti politikieriai 
ir “Garbingi žmones.“

Gembleris Gross sako, kad 
jis visados teisingai dirbo, kad 
jis nei vieno policijanto ar vir- 
szininko nenuskriaudė, bet vi
siems pakiszdavo pinigu, kiek
vienam sulyg jo stono ar vietos

Mnkvtnia Pažeminta k0 nePaisancziu ar ne5UPran‘ valdžioje. '
lUJd 1 dALHIllRd taneziu poneliu tupi tokiose ne- ________ ;_______ _

■ I Y$garbes vietose. Jie mažai kaJ rp ta ACC
Neseniai viename miestelyje apie mokslą ir mokyklas su- VjIvvOO

SZEIMYNA
PASISLĖPĖ

Szitas yra treczias isz nau
ju submarinu, povandeniniu 
laivu, kuriuos Amerikos 
Laivynas dabar stato. Szitas 
submarinas, USS Trout bu
vo paleistas in vandeni in 
Groton, Conn.

Szita submarina pastatyti 
padėjo Leitenanto Commo
dore Albert Clark naszle su 
savo pinigais. Jos vyras žu
vo su pirmuoju to paties var
do submarinu nuo Kinijos 
kranto, 1944 metuose.

gulėjo ant lovos kai kraujas te- pamokinti ir tuo paežiu sykiu 
kejo isz abieju jo ranku. Gydy- nubausti. Pradines Gregg mo
toj as ir du policijantai stengia- kyklos virszininke, buvo nu- 
si ji perszneketi kad jis liautu- bausta, pažeminta ir paszalin- 
si nuo savo nusistatymo save ta isz virszininkes vietos ir da- į 
nusižudyti. Jis gulėdamas ant ' 
lovos laike Vokiszka braunin- 
ga prie savo smegenų. Prie ko- 
pieeziu in ta gereta stovėjo jo 
trisdeszimts metu žmona ir jo 
motina. Abi jo prasze ir mel
diesi, kad jis liautųsi ir pade- toj a kreipiesi staeziai in miestą 
tu ta brauninga revolveri.

Jis po trijų valandų sutiko mis ji padare sarmata visam 
gryszti žemyn ir nenusižudyti. ifiusu miestui. Ji butu galėjus 
Jis pradėjo lipti kopeeziomis in mus kreiptis, mums pasaky-

1 ’ ’ ti, ir mes butume viską patai
sė be insakymo isz Harrisbur
go. Gal taip ir butu buvę, bet ( 
kiek mes žinome apie tokias 
mokyklų tarybas, tai mes spe- 
jame kad tokie ponai labai re
tai paklauso mokytojo ar mo-

bar mokina tik pirmo mokslo 
meto vaikuczius. Jos alga pir
miau buvo $3,050 in metus; da
bar ji gauna tik $2,750.

Tos mokyklos mokslos tary
bos narys sako: “Kai ta moky-

Harrisburga su savo pastabo-

žemyn ir belipdamas paleido 
viena szuvi sau in smegenis. 
Jis nukrito nuo kopecziu ir pa
simirė ligoninėje. Policijantai 
spėja kad jis gal netyczia pa
spaude to brauningo, revolve
rio gaiduką. Jo motina, žila
plauke senele per aszaras pra- kytojos patarimo. O isz kitos 
sze, kad jos vaikas ateitu in puses kur tu ponu akys buvo 
protą ir grysztu žemyn ir liau- pirmiau? Ar jiems reikėjo 
tusi savo nusistatymo nusižu- laukti kol mokytoja buvo pri- 
dyti. Kai pasigirdo szuvis abi versta kreiptis in Harrisburga, 
moterys suspigo ir apslobo. Po- kad apsaugojus savo moki- 
licijantai ir daktarai greitai nius? Juk tokiu mokyklos ta- 
nuveže ji in ligonine, bet dak- rybos ponu darbas ir pareiga 
tarai ligoninėje pasakė kad prižiūrėti mokyklas ir mokyk- 
niekas nepagelbes, kad jis jau lu ofisus. Abelnai kalbant apie 
pasimiręs. visas musu vieszasias mokyk-

Mas, per daug dykaduoniu, nie-

12 Žmones Žuvo,

Wood River, Ill.
Svarbios Salos Kaip Formosa Ir 
Okinawa Pasilieka Po Ameri
kos Globa; Vokietijoje Mokyklos 
Yra Komunistu Valdomos; Visa 

Lietuva Dabar Tapo Vienas 
Baisus Kalėjimas

Pennsylvanijoje, pradines mo- pranta ir dar - mažiau veikia, 
kyklos mokytoja vieszai pa- Jeigu mokytoja pranesze kad 
skelbe ir parode kokie pavojai pavojus gresia jos mokiniams, 
gresia mokiniams josios mo- jeigu Harrisburgo atstovai isz- 
kykloje nuo gaisro. Ji už tai 
buvo nubausta ir pažeminta. 
Scott miesto apskritys mokyk
los taryba vienbalsiai nutarė ja

tyre ir taip rado, jeigu tos mo
kyklos ponai pataisė ta ka ta 
mokytoja prasze, ar tai nepa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK. — Pragarsėju
sio gemblerio ir razbaininko 
Harry Gross žmona ir vaikai, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WOOD RIVER, ILL. — Shell Aliejaus 
Kompanijos fabrikas užsidegė ir susprogo. 
Szitoje nelaimėje žuvo dvylika žmones, ir

18 KINIECZIU 
NUŽUDYTA

HONG KONG, KINIJA. —
Asztuonioiika Kiniecziu virėju dvideszimts asztuoni buvo apdeginti ar sužeisti 
Canton mieste, buvo Kiniecziu' 
Komunistu suszaudyti, už tai 
kad jie nutrucino keturis Kuš
kius patarėjus. Szitas žinias 
iszduoda Priesz-Komunistinis 
laikrasztis, Kung Sheung.

Laikrasztis raszo kad 
keturi Ruskiai pasimirė.

viki

NEPRASZYTAS
SVECZIAS

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Kai Sovietu delegacija su 
Andrei Gromyko pasisamdė vi
sa vagona traukinio, važiuoti 
in San Francisco Konferencija, 
jie susilaukė nepraszyto sve- 
cziq.

J. F. Butler, kuris turi maža 
spaustuve San Francisco mies
te, inlipo in ta pati kara su vi
sais tais augsztais Sovietais. 
Kai Sovietai pareiszke savo ne
pasitenkinimą ir prasze kad 
jis iszeitu, jis nenusileido, sa
kydamas, kad jis isz anksto bu
vo užsipraszes ir užsimokejes 
už ta vieta ant to traukinio, ir 
dabar jis važiuos nepaisant vi
su tu^Ruskiu.

Visas traukinys buvo slap
tos policijos apsuptas.

J. F. Butler padare, kaip sa
ke, jis važiavo ant to traukinio1 
ir tame kare kur visi Sovietu

• f > i . . /.>!»• • ’ : / • '

delegatai važiavo.
Jis sako kad visi tie delega

tai beveik visa nakti praleido 
bekukszcziuodami tarp saves. 
Jis savo draugams parvažia
vęs pasakė: “Jeigu man reikė
tų pasirinkti keliones draugus, 
asz jau praszycziau kurio kito 
kraszto žmones.“

Keturi buvo ant sykio užmuszta, devy
ni kiti pasimirė nuo baisaus apdeginimo ar 
nuo žaiždu. Vienas darbininkas žuvo ar 
dingo gruvesiose.

Henry J. Foekrhalb, trisdeszimts metu 
amžiaus darbininkas sako kad jis mate kai 
tas fabrikas susprogo. Jis sako, kad tik 
sykiu pasirodė baisi szviesa ir paskui baisus 
trenksmas.

Kaitra buvo baisiai nepakeneziama. Gais
ras siautė daugiau kaip visa valanda, pirm 
negu ugniagesiai galėjo suvaldyti.

Kaip tas gaisras prasidėjo, niekas dar 
nieko negali pasakyti.

KORĖJOS KOMUNISTAI PRASZO 
PASITARIMO

Ko Jie Nori Dar Nežinia

TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos ir 
Tautu Sanjungos Atstovai susitiks su Ko
munistu karininkais dar syki Kaesong mieste.

Susirinkimas invyks ant Pan Num viesz- 
kclio, tarp Kaesong miesto 
ežiu tvirtoves.

Komunistai paprasze szito 
nesakydame kodėl ar ko jie t 
lios dienos priesz tai, tie patys Komunis
tai buvo piktai intare Amerikieczius, kad 

1 (Tasa Ant 4 Puslapio)

ir Amerikie-

susirinkimo, 
tikisi? Ke-



T

Mažiau kaip vienas žmonijos 
procentas — Komunistai— su
daro visame pasaulyje didžiau
si neramumą,

Kvoteris, tai beveik be ver
tes sziandien: buezerneje jis be 
jokios vertes; mažai su juo pa- 
szlapinsi gerkle saliune; jo ne
gana del muving-pikezieriu; 
niekur su juo nenuvažiuosi. 
Bet kai bažnyczioje in kolekta 
ji inmeti, tai rokuoji kad tai 
didelis pinigas. >

--

Kas Girdėt

-S^VINCČ

“ g A U L i ♦» MAtAHOt UiTt,
M-

Pasakykite ta musu Komunis
tėliams kurie taip giria ta Rau- 
duona Rojų.

Vaikas pirma mokinasi skai
tyti, paskui .jis skaito mokintis.

“BALF” VAJUS 
NEW YORK MIESTE

Butkus sako kad 
draugas yra tas, kuris 
apie tave žino ir da vis 
myli.

tikras 
viską 
tave

kuris 
pradeda

Kiekvienas kūdikis, 
užgimsta Amerikoje, 
savo gyvenimą $1,805.00 sko
loje. Musu skola valdžiai dabar 
yra-$281,000,000,000. Ar tai dy- 
vai kad tie mažycziai taip ver
kia ir-staugia?

In Santa Fe, New Mexico, 
Chuck Churchill gavo politini 
dalba nuo Demokratu, ir pas
kui buvo pravarytas kai buvo 
dažinota kad jis yra Repuubli- 
konas; po tam vėl gavo ta dar
bą kai Republikonai laimėjo 
rinkimus, ir po dvieju dienu 
buvo vėl pravarytas kai buvo 
dažinota kad jis buvo persi
mainęs nuo Republikono in De
mokratą.

Pinna žmogus iszmoksta 
kaip szneketi; o paskui, kai ap- 
siženyja tai iszmoksta kaip ty
lėti.

Visos tautos sako kad jos 
jieszko ir trokszta taikos. Bet 
visos turi savo Karo Sztabus, o 
nei viena neturi Taikos Sztabo.

r _____ ••_____• •
Jeigu skaitysime Senatorius 

kaslink ju tikėjimo tai szitaip 
randasi: Metodistu, 19; Pres- 
byteronu, 14; Ejpsikopalu, 4; 
Baptistu, 10; Kataliku, 10; 
Kongregationalistu, 8; Kriksz- 
czioniu Bažnyczios, 6; Liutero
nu, 5; Mormonu, 3; Kristaus 
Mokslincziu, 3; Kveikeriu, 2; 
Unitaru, 1; ir Žydu 1.

Detroit mieste, Ponia Elaine 
House gavo divorsa nuo savo 
vyro, kai ji teisėjui paaiszkino- 
kad ji buvo dažinojus kad jos, 
vyras buvo nuėjės in banka de
rintis del paskolos del jos szer- 
menū.

Amerikos szeimynoje pirma 
vieta turi žmona; antra vaikai; 
treczia automobilius; o ketvir
ta ar penkta, tai vyras. '

Vienas biednas rašytojas, 
kuris labai miegdavo praban
ga ir bagopziaus gyvenimą, vis 
lauke dienos kada jis galėtu 
kaip bagoezius gyventi. Tai 
kai jo bagetas dede pasimirė, i.///f L-
jis vienain savo draugu para-

• ■’ •sze szitaip: “Mano dede ir asz 
dabar pradėjome geresni gyve
nimą. ’ ’

Kai pirmieji kareiviai par- 
gryzo isz Korėjos in Seattle, 
Washington, viena gražuole 
pribėgo prie vieno Saržento ir 
ji karsztai pabueziavo. Kai 
laikrasztiniiikai norėjo to Sar
žento Victor Hungerford pa
veikslą nutraukti, jis jiems ne- 
pavėlino, sakydamas: “Kas 
butu jeigu mano žmona mane 
dabar pamatytu?”

NEW YORK. — Mielasis , 
Geradari ir Geradare:

Jusu talka tremtiniams gel
bėti praeity giliai invertino 
Europoje like tremtiniai, ku
riems pagelba buvo, tębe yra ir 
bus dar ilgai reikalinga. BALF 
Vajui New Yorko miesto ma- 
yoras leido rinkti aukas 1951 
m., pradedant Spalio (Oct.) 1, 
baigiant Spalio 7 dienomis vi
same Didžiajame New Yorke.

Sziemet leidimo praszeme 
aukas rinkti ne gatvėse, bet vi
duje: krautuvėse, instaigose, 
pas kaimynus, pramogose ir t. 
t. Siuncziam: 1— Leidimą Au
koms Rinkti, 2— Auku Lapa 
N r. 3— Rinkėju stoeziu adre
sus. Vajaus Komitetas — Nuo- 
szirdžiai kvieczia Tamsta būti 
auku rinkėju ir linki sėkmės 
kilnu ir garbinga paszelpos 
daiba artimo meilei dirbti.

Galintieji ir norintieji aukas 
rinkti degutemis, ju galite gau
ti'artimiausioje rinkėju stoty 
arba BALF instaigoj.

Rinkėju vardai ir pavardes, 
o taip pat surinktoji suma bus 
paskelbta. 1

Už Jusu dideli ipasiaukojima, 
' vargstaneziuju tremtiniu 

ropoję vardu, isz anksto 
szirdžiai dėkojamo.

Jusu
Pranas Alexis

Didžiojo New Yorko 
Tremtiniu Pagelbos 
Vajaus Komiteto Pir
mininkas.

Kun. Jonas Pakalniszkis
Vidaus Vajaus Rinkliavos 
Komisijos Pirmininkas.

Pypkes Durnai
Vieni sako kad Generolas 

MacArthuris yra jau per senas 
būti Amerikos Prezidentu, nes 
jis tada jau buvo septynios de
szimts dvieju metu • amžiaus. 
Bet Anglijos buvęs Premjeras, 
kuris la'bai- greitai gali vėl 
gryszti in ta vieta jeigu Darbi
ninku Partija prakisztu rinki
mus, yra net szesziais metais 
senesnis už Generolą MacAr- M 
thuri.

Apie Merginas

Prezidentas Trumanaš sako 
kad jis nepaiso kas su juo bus 
ar atsitiks, bile tik jam pasi
seks taika laimėti.

Niekas taip neiszaugsztina 
Generolą, kaip pasisekimas ant 
karo lauko. Juk kaip tik toks 
yra jo darbas, ta yra jo parei
ga.

Senas žmogus neatsimena;I 
jaunas neklauso.

ylmerikictis darbininkas dir
ba aisztuouias valandas užsi
dirbti deszimts doleriu: Anglas 
po Darbininku Partijos valdžia 
dirba devyniolika valandų tiek 
pat užsidirbti; o nabagas Rus- 
kis del tokios paezios pedes tu
ri net “asztuonios deszimts 
viena” valanda iszprakaituoti.

Ak, Tu Dieve, kas tai yra, 
Kad taip sunku gauti vyra! 
Kaip tai brangus vainikėlis 
Duot mergelei už bernaiezio: 
Atmest szalin yra geda, 
Kad tik anai kas bereda. 
Nedaboja ant jaunystes, 
Bet nor stono moterystes. 
Suderėti yra beda, 
Pabucziuoti regint geda. 
Betgi anai linksma yra, . 
Kad tik greitai gauna vyra. 
Kunigai sako bažnyczioj, 
Sviets kareziamoj’ ir ulyczioj: 
Ar tu akiu neturėjai, 
Kad su tokiu suderėjai? 
Velnias tai pagunda, 
Kad už tokio vyro eiti turi. 
Jau nelaikąs atsimesti, 
Kad in szliuba reikia vesti, 
Kokia anai szirdis stojos, 
Kad reik apkabinti kojas. 
Savo tėvo ir motinos, 
Kad nuo ju atsitolino.
Reg ir gentys ant veseilijos, 
Kaipo krint aszaros mergeles. 
Kad nuima vainikėli 
Paskutini vakarėli.
Tikrai sakau, ne ant juoko, 
Neteketu antra karta. 
Kad galėtu atsimesti, 
Nenorėtu, kad ja daugiau 

vestu.

šiam pasaulyje dafbui, artimui 
suszelpti, da karta praszoine 
pasiaukoti, parinkti auku. Juk 
mums, palyginus, taip lengva 
jiems galime aukot ir padirbėt, 
ir džiaugtis, kad ne nereikia ti
kėtis aukos praszyti sau! Kaip 
bus lengva ta. nakti miegot, at
likus toki kilnu darba, prisidė
jus prie taip sunkaus BALF 
vajaus, nelaimingiausiam Lie
tuviui pagelbėti!

Aukojancziam
minti, kad auka BALFui 
skaitoma in iszlaidas nuo 
ii u nereikia pajamų moke^eziu 
mokėti. — BALF Komitetas.

___ __ . I ' ...

galima pri- 
iri- 
ku-

PETRAS SANDOKAS

Eu-
nuo-

KAM RENKAMOS
AUKOS

Baigiantis Lietuviu Emigra
cijai isž Europos, senajame pa
saulyje lieka pats varginiau- 
slas Lietuvis. Prasideda pa- 
czios didžiausios pasizelpos bė
dos. Europoj liks 5,000 paežiu 
nelaimingiausiu: ligoniai, in
validai, naszles su mažais vai
kais, seneliai be giminiu ir be 
vaiku. Ju niekas nenori, jie nie
kam nereikalingi. Ju akys at
kreiptos in mus. Jie priversti 
gyventi be jokio pragyvenimo 
szaltinio! Ar galime insivaiz- 
duoti, kaip toks žmogus galėtu 
gyventi, jei mes jo nesuszelptu- 
me ? Kas atsitiktu, jei jam nie
kas auku neparinktu? Liko juk 
tie, kurie visa laika ,'buvo silp
niausi, kuriems visa Laika rei
kėjo paszelpos. Kurie galėjo 
iszvažiuoti, tie paszelpos ne- 
prasze, o jei ir prasze, tai ma
žiau gavo.

Pernai pasiustoji auka s’zian 
clien jiems gyvybes negali pa
laikyt, kaip pernai sudėvėtas 
drabužis sziemet negali kūno 
apsaugot.

Pasitikėti kitu tautu pagelba 
Lietuvianis sziandien jau ne
galime. Pasaulis turi savo be
du. Amerika turi nauju tremti
niu naszta ant savo sprando, 
tai Korejiecziai. Lietuviams 
Europoje sziandien auku pa
rinkti — tik patys Lietuviai te
gali, nežiūrint ar jie Ameriko
je butu gyvenę 50 metu ar tik 
vienus metus, Amerikoje gimė 
ar tik vakar in Amerika atvy
ko. Pagelba nelaimingiausiems 
Lietuviams yra visu Lietuviu 
reikalas ir visu Lietuviu atsa
komybe. Be visu Lietuviu tal
kos ir BALF darbas nebūtu 
vaisingas. Paežiam kilniau-

j^JETE 1823, vidurmiestyje
Radomo atsibuvinejo dide

le p a rodą kariuomcniszka. 
Daugybe žmonių susirinko net 
isz tolimesniu kaimu, pasižiop- 
sot ant kareiviu kuriomi ant 
puikaus arklio majoras Petras 
Sandokas, ant kurio turėjo aki 
atkreipta.

Majoras isz pradžios savo 
dinsto 'buvo pasidavęs in Prū
sini vaiska, nes kada Prancū
zai Prusus iszvare isz Lenkijos 
1806 mete, Petras perėjo in ar
mija Varszavines kunigaiksz- 
tytes ir kas diena nuopelnai 
didinosi.

Kareiviai ji labai mylėjo, o 
vyriausybe guodojo ir su juom 
malonui draugavo, o ir da di
desne mylesta ingi jo ’per viena 
apylinkybe apie kuria jums 
apsakysiu:

Mete 1823, kaip jau auksz- 
cziau pasakyta atsibuvinejo 
paroda kariuomeniszka. Vais- 
kas turėjo ant keliu miliutu pa
silsi, davė žinia Šandokui, jog 
kokie tie mužikai isz Unijavo 
nori su juom pasimatyti.

Majoras liepe juosius tuo- 
jaus paszaukt ir sztai mužikas 
su žila ilga sermėga, drauge 
su savo paezia prisiartino in 
tarpa aficieriu adjutantu ir ka
pitonu, puikiai pasirėdžiusių 
su blizgantais szalfais ir pui
kios szoblem.

Mužikas su savo paezia ne- 
dryso pakelti akiu ant tu pui
kiu ponu; nes da buvo didesnis 
dyvas, kada mylimas nuo visu 
majoras nuszoko nuo arklio 
puolė mužikams in kojas, su 
szauksmu:

— Teve mano, motin ma
no!

Tasai papuosztas kryžais ir 
medalais lenkėsi in kojas tė
vams kurie vos nuo susijudini
mo ne numirė.

Visiems pradėjo isz akiu 
aszaros byrėti. Visi laimino 
mielaszirdyste Dievo -kuris 
iszrode puikiu pavyzda tėvy
nės meiles del tukstaneziu 
žmonių.

Senas Sandokas pakele sunu 
pasilenkusi nuo savo kojų, o 
laiminga motina žiurėjo su di-z 
dėlių džiaugsmu ant savo su- 
110, atženklyto su tiek kry
žių mayoras iszbucziavo teve
liu sugrubusias nuo darbo ran
kas o vyresniejei pulko ant to
sios atminties iszkele bankie- 
ta, o ir abudu seneliai radosi 
ant 'besiedos.

Po bankietui Sandokas, ma
joras nusidavė su savo tetais 
idant pamatyti kaimeli ir ta 
nameli kuriame užaugo ir jau
nas dienas praleidinejo. Kaipo 
geras sūnūs, užsimokėjo myli
miem tėveliam, ba šuruinktu 
turteliu pasaldino juju senat
ve. Užmokėjo ponu už laukeli, 
už kuri atlikinėjo baudiava ir i

ant visados 'buvo ne prigul- 
iniiigi prie nieko. 1

Neiszaugsztino isz gero bu
vimo, kur tiktai reikėjo užstoja 
už'bicniokelius ir rūpinosi pa
gerinti butia del kaimuoeziu.

Už tai kada tik Petras atsi
lankydavo pas savo tėvelius 
Unijave tai visas kaimas ap- 
siaubinejo narna kožnas , norė
jo pamatyti ir norint žodeli isz 
jo lupu iszgirst, o jis* ne karta 
kalbėdavo:

— Mano broleli, norint kas 
yra mužiku, vienok viso gero 
gali ant svieto dasitarnauti, 
jeigu rūpinasi apie dorybe ir 
iszminti, nes dorybe ir iszmin- 
tis labiausia dabina žmogų. 
Apie taje teisybe man karta 
iszdestinejo mano pulkauny
kas duodamas man lipšni afi- 
cierio ir auksini kryžių už 
narsumą. Asz pasakiau mano 
pulkauninkui: Ponai! Asz es
mių mužiku, man ne iszipuola, 
lipsnys aficierio ir kryžius!

—■ Nieko tai ne ženklina 
mano brolau, atsake teisingas 
vadas, kada tavo darbas 
puikus bajoriszkas.

' GALAS—
, * ~ A ? i L Ij. Į

:: JUOKAI

yra «/

Dvi žiurkes rado kažin 
kur kiauszini. Rengėsi pu
siau dalytis ir: ežia jau su
valyt, bet žiuri, lekia varna, 
gal atimti. Jos dvi szen puo
lusios, ten puolusios, kur 
kiauszini dėti? Nesztis? Ne
paimsi. Risti? Da su muszi. 
Ir ka-gi jos dvi daro? Viena 
atsigulus augsztieninka pa
siėmė kiauszini sau ant pilvo 
o kita, nutverus už vuodegos 
nusivežė ji kaip ant kokiu 
rogių.

Kvailys turėjo gera peili. 
Erne jis tuom peiliu pjauti 
viny. Peilis nepjauna. Nie
kai, sako peilis! Erne pjaut 
putra. Patraukė syki, pa
traukė kita, nieko nežymu. 
Et jau gana, peilis nepjauna 
ne putros, ir numėtė kvailys 
gera peili!

— Pasakyk, kaip tu apsi
eini su savo moterimis, o asz 
pasakysiu kokis žmogus tu esi.

— Piktžoles; anot priežo
džio, nesejamos auga.

“NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A
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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 
mas, 202 pus, 50c.

No.1,03—Vaidelota

apraszy-

apysaka 
isz pirmutines puses szimtmo- 
czio isžimta 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 ypatų galybe, meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Taipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakai tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
ezius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
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- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

No.176—A-Bo-Cela, Pradžia 
■ ’ Į

Skaitymo ir Raszymo. 25c.
No.r23—Septynios istorijos: 

Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.l 29— Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas 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 Skripkorius1 LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
kk 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 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te- N • , - -r • -• 1
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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, Tamas, 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 
Stornifield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.l 6 O—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Vieąz- 
pats Jėzus ir MLszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangis'zkus Ku
lius ; Meszla-vežis; Gtapas; Ėg
li; Arži uolas; Uosis; Budync., 
Apie 100 puslapiu35c.

Np.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

Is0.172—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; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 

: navymai; Eiles; Kokis Budais 
. Apgavikai Apgauna Žmonis; 
; Prietarai ir Burtai; Juokai ir 

Paveikslai. 20c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziii 
Ateitos su pagelba Kazynom. 
25c-

No. 180—Kvitu K n y g u 14 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

1801/2—Kvitu K n y g u t o 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kaiiczioš Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga" ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197VL, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groina- 
tos’ rastos grabe musudszgany- 
t o jaus Jeruzolima. 10c. C

No.200—EustakijUszaš, Is
torija, isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione *po svietą 
ir Ii adymas apie Jezu Krislu. 
Pūkius apraszymas. 20c. : .

N o. 202—Novena, btcbuklim 
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c..

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

’ • . ■ <• -
Kaip Užsisakyti Knygas:

•••"' ■■ ■:■■■

’ Užsisakant knygas isz’ . ■ > • ‘ ■ ■• 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztiuo Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiųn- 
timo kasztu,

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa., - U. S.;j

ir Pini- 
“visada 
tik ant
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daugiau yra prirodymu, 1 Tuo meistru, kuris tai padare 
.jog Dievas yra, pratarė pa- 

auszi kasydamas Bagoczius, 
nes turiu pasinaudoti tamstos 
ir nusikratyti nuo visu abejo- 
jimu. '

— Kur nebus Dievo priro
dymu, ju yra galybes. Asz pa
rinksiu ne paežius mokslisz- 
kuosius;, 'bet paežius aiszkiau- 
■sius.

Paimkime pavyzdžiui kad ir 
tas daleles isz kuriu yra žmo
gaus ir gyvulio kūnas.

Ir gyvulio ir žniogaus kūnas 
vra sudėtas isz narveliu. Tie v 

narveliai paprastai yra taip 
maži, kad juos plika akimi nei 
matyti negalime. Jie tėra ma
tomi per padidinanti stiklą. 
Narveliai yra nevienodi, vie
nok jie yra labai panaszus (pa
vedi) iii visztos kiauszini. Ir 
kiausuzinis ir narvelis turi 
kiauta, arba pievele aplink sa
ve, ir kiauszinis ir narvelis turi 
baltymą; kiauszinis ir narvelis 
turi tryni.

Tie narveliai yra gyvi, jie 
gimsta, maitinas, auga gimdo 
kitus tokius pat narvelius ir 
galop mirszta. Jie yra sudėti 
isz milijonu ir milijonu atomu 
ar molekulu. Tas mažutis nar
velis yra lygu isztisu savotisz- 
ku pasauliu. Ten viskas juda- 
kruta. Reikalingieji atomai ar 
molekulos (yra tai mažiausia 
nedaloma medegos dalele) mi
lijonais ineina in narveli, o ne
bereikalingieji milijonais eina 
isz jo lauk.

Tas "inainymos yra nuolati
nis, be jokio perstojimo, ir vi
sa tai invyksta puikiausioje 
tvarkoje.

Jei jus pamatytumėte tokia 
maszina, kur tvarkoj sukas ir 
veikia szimtai racziuku, jei ta 
maszina da butu taip surėdyta, 
kad sugedusieji jos racziukai 
patys iszbegtu lauk, o in suge- 
dusiuju vieta nauji racziu kai 
patys atsistotu, ta maszina bu
tu stebuklingai gražiai ir isz- 
mintingai sutvarkyta.

Da stebuklingesniu yra su
tvarkyti žmogaus ar gyvulio 
kūno narveliai. Narvelyje su
kas ne szimtai racziuku, bet 
milijonai atomu ar molekulu. 
Kurie isz tu atomu ar moleku
lu tapo nebereikalingi, jie mi
lijonais eina lauk, o in ju vieta 
ineina kiti milijonai nauju rei
kalingu, stoja in iszej tįsiųjų 
vieta ir toliau veikia.

Jei kas jums imtu aiszkinti 
jog ana taip stebuklingai su
tvarkytoji maszina pati pasi
darė, jus tikrai manytumėte, 
kad tas 'žmogus isz proto isz- 
ejo! Taip pat isz proto iszciju- 
siu turi but tas, kuris sako, jog

ir sutvarkė yra Dievas!
— Nors jau ir szitu priro

dymu aiszku, kad Dievas v ra, f < , • ! v
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Taip, taip, tai yra 
tikra teisybe, 

Motete, kokia ji 
nebutu,

Ar tai turtinga ar 
varginga,

Sena ar jauna, 
Vis yra motore!

It nuo pat pradžių 
svieto,

Likos paskirta,
Kad vyras ja guodotu 

ir mylėtu.
Nora biauresnio daigto, 

Kaip matant vyra 
paniekinant motore, 

Ir ja plakant kaip 
gyvuli!

Motore, norints but 
biauriausia, 

Ir nupuolus,
Turi savyje k a toki 

kas yra szventu,
Ka tokio neiszguldomo.
Taigi, motere yra motore,

Ir visados tokia
pasiliks.*

t

* *

Vai tu sporteli isz 
Montkarmu, 

Aipie merginas paraszai, 
O savo pravardes 

nepadėjai.
Tas viso negerai, 

Už tai tavo daneszimo 
nepatalpinau, 

Tiktai in gurbą 
padėjau.

Bet asz žinau, jog 
uekurios merginos, 

Tai tikros niekos, 
O kada jasies užkabina, 

Tai sau trobelio 
prigamina.

Tai ne dyvai, 
Jeigu ten yra keli 

desetkai, 
Mergeliu, tai labai 

gerai, 
Ba kur merginu daug, 

Isz ten vaikinai 
szelauk!

•> &
nėra Dievo o stebuklingas kad 
ir kūno narveliu sutvarkymas 
pats pasidarė.

Žmogaus protas aiszkiausiaį 
rodo, kad turėjo but didis 
meistras, kuris padare ana ste- 
betinaja maszina. Tas pats pro
tas rodo, kad dar labiau reika
lingas meistrais kuris padare

Tu rūtele isz Newark© 
liežuviu nedaryk, 

Geriau apsimalszyk, 
Ba asz ant tavo kailo 

daug tūriu,
Ir publikai apie tavo 

darbelius,
Pasakyti galiu.

Da koki laika tylėsiu,
taip Stebuklingai sutvarkyta 
kad ir žmogau kūno narveli.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ“

, t

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE -Mahanoy City, Pa. į

Del žmonėms apie tai 
negarsysiu,

Bet jeigu nepaliausi, •
Tai tikrai gausi!

Asz esmių kantri, 
Bet ant tavęs asztiniu 

dantys, 
Neinklampk in varga 

žmogų nekaltai, 
Ba atkenteti smarkiai

- “ gal už tai!

nedrąsiai pratarė vienas isz 
klausytoju, bet asz noreeziau 
iszgirsti prirodymu da aiszkes- 
niu ir suprantamesnių.

Noriai iszpildysiu tamstos 
praszyma, rimtai atsake Pra
nionis. Ana kieme bėgioja po
vas ir szvaistbs savo gražiomis 
plunksnomis. Pažiūrėkite, kaip 
gražiai tos .plunkamos sutvar
kytos, kaip atatinka viena ki
tai, visos kartu koki gražu 
paukszczio margumą padaro.

Kiekvienas tos plunksnos 
gaurelis gauna sau maistu per 
plunksnos stiegara. Visiems 
gaureliams yra teikiamas tas 
pats maistas. Isz to bendro 
maisto kiekvienas plunksnos 
gaurelis iszrenka sau tokias 
maisto dalis, kad to gaurelio 
spalva pritiktu prie ’ szalip jo 
auganeziuju kitu gaureliu ir 
kitu plunksnų spalvos.

— Taip tikra tiesa-, ponas 
Pranioni, paukszcziu plunks
nos isztiesu stebuklingai yra 
surėdytos, prabilo Bagoczius. 
Jos akiu neturi, o vienok kiek
viena plunksnos dalele tartum 
žinote žino, kurios spalvos 
plunksnos szalip jos yra, ir ko
kios spalvos ji turi būti, toki 
gražu paukszczio margumą.

— Taip, ežia ir vaikas1'ma
to, kalbėjo Pranionis, kad su
rėdymas yra gražiausia. Kiek
viena plunksnos dalele nema
to, kurios spalvos plunksnos 
szalip jos augo, vienok ir ne
matydama kiekviena pataiko 
in savo kaiminkos plunksnos 
spalva.

Gal manote, kad tas stebuk
lingas surėdymas pats pasida
rė?

— No, toks surėdymas pats 
pasidaryti negalėjo suszuko 
pilnai insitikines. vienas klau
sytojas. Jei kas sumanytu, jog 
toks stebuklingas sutvarkymas 
pats pasidaro, tai butu lygiai 
neiszmintlngas, kaip anas žmo
gus, kuris pamatęs gražiausi 
paveiksią, mano jog tas pa
veikslas pats pasidaro.

— Teisybe tamsta sakai, 
patvirtino Pranionis. Jei pa
veikslas negalėjo pats pasida
ryti, bet reikėjo, dailininko, 
kuris ji padarytu, taip pat ne
galėjo pats pasidaryti toks ste
buklingas plunksna sutvarky
mas. Žmogaus nors ir didžiau
sis dailininkas tokio sutvarky
mo padaryti negalėjo, nes nei 
vienas žmogus, nors ir moky- 
cziausis, negali padaryti nei 
menkiausios auga n ežio s 
plunksneles. Ta sutvarkymą 
turėjo padaryti pasaulio Su- 
tvertojas Dievas. Taigi ir toks 
menkas dalykas, kaip plunks
nele, ir ta aiszkiai rodo, jog 
yra Dievas.

Ir pats Darvinas, matyda
mas, kaip stebuklingai yra su
derintos k ai kuriu paukszcziu 
spalvos, pasakė, kad manyti, 
jog tas gražumas savaimi in vy
ko yra taip pat neiszmintinga, 
kaip manyti, jog gražiausieji 
Raistelio paveikslai patys pa
sidarė.

— O ar yra kitu dalyku, 
kurie butu taip indomiai suda
ryti, kaip paukszcziu plunks
nos, nedrąsiai paklausė Bago
czius.

— Taip gražiai ar dar gra
žiau surėdytu dalyku yra pil-

nas pasaulis. Užtenka vieno 
plasztakes sparnelio, vienos 
vabalėlio akutes, kad priro- 
džius jog yra. Dievas. Nes ir tie 
menkucziai dalykėliai yra taip 
stebuklingai sutvarkyti, jog 
neį didžiausi pasaulio mokslin- 
cziai neinstengs padaryti nei 
vieno plasztakes sparnelio, nei 
vienos vabalėlio akies. Tam 
reikia Dievo galybes!

Imkime kad ir praseziausi 
rožes žiedeli. Ar esate kada 
girdėjo, kad butu pasaulyje 
kur buvęs toks meistras, ar 
toks dailininkas, kukis padary
tu bent viena gyva auganti ro
žes žiedą.

— Ne, tokio nesame girdė
jo, atsake keli klausytojai.

— Tikrai, kad tokio meis
tro ar dailininko nei kuon^et 
nėr buvę ir dabar nėra, aiszki- 
110 toliau Pranionis. Didžiausis 
pasaulio dailininkas Michelan
gelo vra padaręs isz balto mar- 
muro gražiausiu stovylu, vie
nok ir tas didžiausis pasaulės 
dailininkas visgi iieinsteįige 
padaryti nei vienok gyvos au- 
ganezios žoleles, nei vieno gy
vo muses sparnelio, nei vienos 
gyvos vabalėlio akeles. Tai 
pereina žmogaus galybe. Visa 
tai turėjo padaryti Dievas.

Taigi visi ir pagaliaus ma
žiausi sutvėrimai, visos žoleles, 
visi ju žiedeliai, visi vabalėliai 
visi pauksztelai, visos žuvys, 
visi gyviai tartum rodyte žmo
gui rodo, kad yra. Dievas, ro
dos vienu milžiniszku choru
gieda Dievui garbe.

Da stebuk Ii ilgesnis yra žmo
gaus surėdymas! Prisiminkime 
bent veido iszreiszkima, kurio 
gyvuliai neturi. Imkime pa- 
praseziausia žmogaus kūno da
li ranka. Juk ji protui vado
vaujant padaro invairiu invai- 
riausius dalykus, pastato gra
žiausiu namu, nutiesia geležin
kelius padirba painiu painiau
sias maszinas. Didelis galvo- 
czius Aristotelis, betikrinda- 
mas žmogaus ranka, nustebės 
suszuko, kad ji protui vado
vaujant žmogų padare pasau
lio valdytoju. O ka besakyt 
apie stebuklinga žmogaus ausu 
sutvarkymą, kurios pagauna ir 
puikiausi balsu suderinimą, ka 
bekalbėti apie stebuklinga 
žmogaus akiu sutvarknna, per 
kurias tartum spindėte at
spindi jo dūszia su invairiais 
savo privalumais.

Tokiu dalyku nei vienas gal- 
v’oczius nėra iszgalvojes. Tai 
sutverė begalo iszmintingas, 
visagalis Dievas.

Taigi kur mes nepažvelgtu
me, kokius daigtus, mes nety- 
rinetumeme, visi vienu balsu 
mums kalba, kad yra Dievas.

— Na, ponas Pranioni, da
bar man akis atidariai, dabar 
tiktai matau, kaip Bedievyste 
yra klaidinga, ir asz pats klai
džiojau tamsybėse kaip aklas

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
■■ .. .

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, , mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS 
:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
j Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

ir kitus in tas tamsybes ve
džiau, griaudamas tikėjimą ir 
skel bdanias Bedievyste.

Po to pasikalbėjimo susirin
kusieji iszsiskirste. Gryždami 
namon kalbėjos, kad labai gra
žus dalykas yra. iszmokti, kaip 
pamatuoti ir apginti savo Ti
kėjimą. — T. B.

— GALAS —

Lietuvos
Generalinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Aszipauskas, Antanas, isz 
Mockabudžiu ar Galioriszkes

km., Vilkaviszko a.'p.
Baranauskiene - Kauszaite, 

Urszule, sūnūs Bronius ir duk
tė Stase.

1

Fresdorlas, Gustavas, isz 
Sintautų, Szakiu ap.

Karpis, Juozas, isz Szakevi- 
cziu km., Batakių v., Tauragės 
a p.

Kauszaite - Baranauskiene, 
Urszule, šunus Bronius ir duk
tė Stase.

Kudžma, Pranciszkus, isz 
Barczu km., Vilniaus kraszto.

Lenslbergas, Jonas isz Sziau- 
liu ap. 

s , .

Matuzeviczius, Julius, isz 
Kupriu km., gyvenęs Vabalnin- 
ke.

Peleskaitis, Petras, isz Ber

žini! km., Keturvalakių kni^ 
Vilkaviszkio ap.

Raichertas, Georgas, isz Sim 
tautu, Szakiu ap.

Szpederis, Francas, isz Pa> 
vasiju k., Szakiu ap.

Stiklakis, Stanislovas, ir se
serys Jule ir Juže, isz Marijam
polės m.

Trakimas, Stasys.
Trakymas, Ignasius.
Vaicziulionyte, sesuo Pran- 

ciszkos Veloniszkienes, gyve
nusi apie Mahanoy City, Pa., 
kilusi gal isz Kalvarijos, Mari
jampolės ap.

Valaitis, Juozas isz Kidulių 
vi., Szakiu ap., gyvenęs Sad 
Paulo, Brazilijoje.

Virszila, Konstantas.
Žemrieta, Jonas ir Juozapa

tas, isz Trivalakiu km., Paszvi- 
tinio v., Sziauliu ap.

Žukauskas, Silvestras.
Jieszkomieji arba apie juos 

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

Iszmintingi Žodeliai

— Gerk, kas velnio prama
nyta, pikto žmogaus pagamin
ta, Žydo pakiszta.

— Geras draugas prie bu
teliuko, o kai beda — tai nurū
ko.

— Geru draugu buvo, kol 
kiszeniuj neiszdžiuvo.

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maluna, 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

.1 ■ ’ ■ į. - į'

Adresas:

I SAULE - Mahanoy City, Pa.
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your invitations and 
announcements must 
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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."

Saule Publishing Co
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J
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Žinios Vietines
■ — Vesug oras.
— Nedelioj prasideda Ru

duo.
, — Subatoj pripuola Szv. 

Tamošziaus !Villo, o Tautine 
szyęntęr Virmantas. ; Taipgi 
pa^ninfcas. Ir ta diena: 1946 '•/U,' ■ ■ M 'i , i >■* •; ■ • • ■ ' .
metuose W. Averell Harriman 
buvo paskirtas Prekybos Sek
retoriumi, jis užėmė vieta Hen- 
fy Wallace, kuris 'buvo pasza- 
lintas; 1919 m.’, Plieno ir gele
žies fabriku darbininkai Ame
rikoje iszejo ant straiku ir vėl 
suparalyžiavo visa kraszto 
priemone; 1261 m., Lietuviai 
paskelbė Vokiecziams visuoti
ne kara; 1921 m., Lietuva pri
imta Tautu Sanjungon, bet nie
ko isz to neiszejo.

'■ — Krinta lapai nuo medžiu
kaip if musu gyvastis, kas pri
mena mums kad ir’ musu gy
vastis ne yra tvirta!

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola devyniolikta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szv. Lino 
ir Szventos Tekios, o Tautines 
^zvente: Baumiles. Ir ta diena: 
J949 metuose Prezidentas Tru- 
manas pranesza, kad Sovie
tams Rusijoje pasisieke paga
minti. ir susprogdinti savo pir- 
mutme Atomine bomba, daug 
užsienio žinovu ir laikraszti- 
ninku sako kad nieko pana- 
ęžaus' tenai ne'buve, jie sako 
tad greiežiausia tenai atsitiko 
kokis' susprogimas visai ne ty- 
ciiži/'bet "kad tai nebūta atomi
nėm bombas susprogimas; 1901 
m., Visztvtuje siautė didis 
gaisr&s. Sziandien taipgi pir
moji Rudens diena.
'.— ,Utarninke, Rugsėjo 
(Sept.) 25-ta diena, 5-ta valan
dą rytg asztuoni vyrukai iszva- 
žioja in Philadelphia, Pa., ku
rielikos paszaukti del kariszko 
tarnystes. Žemiau paduodame 
Vardus tu kurie apleis isz r 
, Mahanoy City': Edward J. 
Uomkūs.,,

r Gilberton: Edmund Drag.
Girardville: Robert G. Malo

ney'ir Robert E. Dougherty.
' ■ ! u‘; D L . . v

Frackville: John Gaverick.
Ashland: William J. We- 

wer ir Thomas B. Slotterback.
New Philadelphia: Joseph 

Caldasi.
— Czedinimo laikas (East

ern Daylight Saving Time) pa
sibaigs Rugsėjo (Sept.) 30-ta 
diena, o ne Rugsėjo 23-czia die
na kaip buvo praneszta “Sau
lės” numeryje 72.

— Panedelyje pripuola 
Szvėncz. M. M. Belaisviu Isz- 
pirkeja, o Tautine szvente: 
Juodis; Ir ta diena: 1949 m., 
Buvęs augsztas Komunistu 
Partijos vadas, Laszlo Rajk, su 
dvejais savo draugais buvo pa
kartas Budapeszta, Vengrijo
je, jis Su kitais buvo intartas, 
kad buk jis rengiasi nuversti 
Komunistiszka valdžia Ven
grijos kraszte; 1493.m., Kristo- 
Jėniš Kolumbas iszplauke ant 
antros keliones in ta nauja pa
sauli, jis iszplauke isz Cadiz, 
Ispanija, o sugryžo in Cadiz,

Ispanija, Birželio (June) 11-ta -■ 
diena 1496 m.

— Utarninko vakara 8:10 
valanda kūnas jauno kareivio^ 
Vincent T. Long, 19 metu am
žiaus., likos parvesztas in Read- 
ingo stoties, o Graborius Liud
vikas Trauskauskas . priėmė 
kuna del palaidojima. NeĮąiy 
t »- ’ : , . .»’mmgąsis vyrpkas įlįstojo .m 
Amerikos armija Sausio (Jan.)
1950 metuose, o Vasario (Feb.)
1951 m., iszkeliavo in- Korėja, 
kariantis priesz Komunistus in 
penkiolika dienu po tam, žuvo 
ant kares lauko. Jo kūnas li
kos parvesztas ant laivo in San 
Francisco, o isz ten in Mahano- 
juje. Velionis gimė Mahanoy 
City. Paliko dideliame nuliūdi
me savo tėvelius pons. Louis 
Long, nuo 236 E. Mahanoy avė. 
(Jo motina po tėvais vadinosi 
Mare Rutkauskiute); broli 
Louis, taipgi dėduką Joną Rut
kauską. Militerinis laidotuves 
in vyks Subatos ryta su apiego- 
mis Szv. Fedelio bažnyczioje, ir 
bus palaidotas in tuos parapi
jos kapines. Graborius Liudvi
kas Traskauskas laidos.

— Paul Fago, 31 metu am
žiaus, angliakasis isz Centralia 
kuris likos sužeistas in kojas!, 
per nupuolimo tapo laike 
darbo Continental kasyklose, 
pasimirė Seredos ryta Ashland 
ligonbuteje.

— Utarninke apie 2:30 va
landa po pietų, ugnis kilo na
muose pas Justine Mantini, 
1315 E. Market uly1., ugniage
siai pribuvo su ugniagesiui 
troka ir liepsna likos greitai 
užgesinta. Tyrinėjimas parodo 
kad ugnis kilo skiepe.

DINGO VENGRIJOS 
KOMUNISTAS

KORĖJOS KOMU
NISTAI PRASZO 

PASITARIMO

SUSIRINKIMAS 
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į L t E TUVIS Z K A S J 
J G RA B ORIUS ;
* Laidoja Kunus Numirėliu.* 
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* Vestuvių Ir Kitokiams
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VIENNA. — Viennos laik- 
rasztis pranesza kad Maty as 
Rakosi, Vengrijos pirmas Ko
munistas ir partijos vadas, 
staiga dingo.

Matyas buvo bendro centro 
sekretorius, Vengrijos darbi- sulaužė Kaesong miesto 
ninku partijos ir pasiuntinys 
Ministeris.

Kur jis dingo, kas su juo at
sitiko niekas, rodos nežino.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

TOKYO, JAPONIJA. — 
buk Amerikos keturi kareiviai

PADĖKA!
Schuylkill County 

Lietuviams

Shenandoah, Pa. — Sirgda
mas il'ga laika nuo dusalio, se
nas gyventojas, Jonas Valentis 
numirė Seredoje, Szv. Juozapo 
ligonbuteje, Hazlętone. Pasku
tini karta dirbo Packer Nr. 5 
kasyklose. Paliko sunu Alberta 
kuris tarnauja prie Amerikos 
Laivyno Japonijoje; duktere 
M. Leonardiene isz Kaliforni
jos; taipgi po-dukres Al. Gre- 
giene isz miesto ir G. Morgalie- 
ne, Philadelphia, ir viena anū
ką. Kūnas paszarvotas pas. 
Grabor. Vincą Menkieviczia 
koplyczioje 15 E. Cherry uly.

Saint Clair, Pa. — S e n a s 
angliakasis, Antanas Zubrits- 
kas, pasimirė Subatoje savo 
namuose, Arnots Addition. Ve
lionis gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika daugelis metu at
gal in William Penn kaimelio 
arti Sbenadoro, o 1921 metuose 
apsigyveno Saint Clair. Paliko 
savo paezia Ona (Meleviczju- 
te); du sunu, trys dukterys ir 
keletą anukus. Laidotuves in- 
vyko Seredos ryta, su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Kazimiero bažny
czioje, devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapines.

Kasmet ir sziemet “Lietuviu 
Dienos” Lakewood Park, Pa., 
suvažiavimas yra isztieses savo 
ranka Religijos ir Lietuvybės 
reikalams paremti. Kasmet 
Lietuva ieziu Seserų Vienuoly
nai būna paremti szios iszkilos 
pelnu. Szv. Pranciszkaus Sese
rų Vienuolijai inteikta. pelno 
dalis padidino naujos koply- 
czios statybos fondą per $300.

Todėl, norime pareikszti tik
rai “Nuoszirdu Acziu” vi
siems 37-to Lietuviu Dienos, 
Rugp. (xAug.) 15, 1951 m., ren
gėjams ir dalyvautojams. Sun
ku paraszyti musu gilaus dė
kingumo pilnuma. Prie szios 
progos taippat praszome szios 
kolionijos Lietuviu ir ateityje 
musu vienuolija prie savo ge
ru darbu priskaityti.

Reiszkiame “Szirdinga Acziu 
Lietuviu Dienos Komisijai:” 
d. g. Kun. J. J. Bagdonui; Jo 
malonybei Monsig. S. Dobinui; 
d. g. Kun. P. C. Czesnai; d. g. 
Kun. J. A. Neverauskui ir d. g. 
Kun. C. J. Rakauskui. Ju susi
domėjimą, pasiszventima, ir 
gera valia tikrai invertiname, 
ir gražiu pavyzdžiu paskaito
me.

Padėka reiszkiame visiems 
žmonėms kurie tiek daug prisi
dėjo darbu, duosnumu, ir viso
keriopa parama prie Schuyl
kill County Lietuviu Dienos 
pasisekimo, kaip sziemet, taip 
ir kasmet.

Melšime visiems Dangaus 
Tėvo palaimos ir Jo Apveizdos 
ypatingos globos.

— Szv. Pranciszkaus Seserys 
Motina M. Lovola 
Pittsburgh, Pa.

Iszmintingi Žodžiai

— “ Jei tu nepelnysi, tai 
bent kad nei kitas nepelnytu- 
si, ’ ’ yra taip sakant, szunisz- 
kiausias godumo pavydo isz- 
sireiszkimas. Kaip szuva szie- 
no; nei pats ėda, nei kitam lei
džia esti. ..... .. . !Al/j J

— Spauda, — didele galy
be; ji gali visuomene pastūmė
ti szen ar ten.

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

Mergina, Theresea O’Connor 
buvo greitai nuveszta in ligo
nine, ir jos buvęs draugas, dvi- 
deszimts keturiu metu amžiaus 
John A. Masterson buvo su- 
aresztuotas.

Jis policijai prisipažino kad 
jis savo buvusia szirdies drau- 
ge szeszis ar septynis sykius 
perdure su medžiokles peiliu, 
už tai kad ji nenorėjo toliau su 
juo draugauti. "

Jiedu buvo ate j e sykiu in 
bažnyczia, ir kai ji atsistojo ei
ti prie Szv.entos Komunijos, jis 
teipgi atsistojo ir ja paseke. 
Kai jis ja nudure, ji sukniubo 
vienoje lankoje. Keli vyrai ji 
nustvėrė ir isz jo ranku isz- 
trenke ta peili.

Ligoninėje daktarai sako 
kad jie dar nežino ar mergina 
pasveiks ar ne.

Kunigas Paul Hans tuo lai
ku laike tas Szventas Miszias. 
Jis sako kad jis nieko apie tai 
nežinojo, bet iszgirdes, kad kas 
rods trinktelėjo, jis mislino 
kad kas nors apslobo bažny
czioje.

Pacziame Philadelphijoje 
miesto viduryje, vagis buvo už
tiktas in vyriszku drabužiu 
sztora. Vagis pradėjo bėgti ir 

i keli to sztoro darbininkai ji vy
tis. Vagis parmetė ant ulyežios 

, viena moteriszke isz to strioko. 
! Keli policijantai pamate, ir jie 

Sustabdė Žmogžudyste Pradei° vvis> »>et vagis pa- 
‘ ’ spruko. Vagis buvo vyrukas

apie dvideszimts asztuoniu me
tu amžiaus. Jis in sztora inejo 
su kitu vyru apie puse po sze- 
sziu vakare. Jo draugas papra-

Į sze kad darbininkas jam paro
dytu kokiu ten marsziniu. Par
davėjas, darbininkas, penkios 
deszimts metu amžiaus žmogus 
pradėjo jam tuos marszkinius 
rodyti. Kai antras vyras ap
žiurėjo visa sztora darbininkus 
ir kostumerius, tas pirmas sau 
iszejo pasakydamas kad tie 

amžiaus žmona isz jos tėvu na- mars2kiniai jam nepatinka, 
mu, kur jis grasino visus nužu- gz,oro virszininkas,' keturios 
dyti sykiu su savo dvejais kū
dikiais. Suimtas vyras isz Ann 
Arbor prisipažino policijantui 
kad jis buvo pasirengęs nu
szauti savo žmona ir paskui sa
ve nusižudyti, kai policijantai 
insilauže in jųdviejų kambari

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rodo kad mokytoja ežia teisybe 
sake. Ir jeigu kas ežia kaltas 
tai tie ponai, o ne ta mokytoja.

paliau-sutarti.
Bet dabar apie toki Ameri- 

kiecziu prasiszokima Komunis
tai nei žodžio nesako.

Komunistai yra nutraukė vi
sas derybas nuo Rugpiuczio 
(Aug.) dvideszimts asztuntos 
dienos, bet dabar vėl nori .de
rintis.

Amerikos Karo Sztabas spė
ja, kad tie Komunistai, paėmė 
keturis Amerikieczius karinin
kus nelaisvėn, ketina juos mu
su atstovams parodyti ir su 
jais derintis.

Kai eina derybos del dar ki
to pasisznekejimo, Amerikos ir 
Alijantu armijos,, ant. beveik 
visu fruntu plekia ir atgal stu
mia Komunistu armijas.

Beveik visi musziai dabar 
yra kalnuose, kur reikia prie- 
sza iszrauti su peiliais ir reikia 
su prieszu akis in aki, kumsztis vieszbutyje. 
su kumščiu susikirsti.

Dideliame mieste Detroite, 
policijantai kurie labai greitai 
ir apsukriai savo darba atliko 
insilauže in vieno vieszbuczio. 
kambari, sugavo vyra ir su
stabdė žmogžudyste. Szitas ke
turios deszimts trijų metu am-- 
žiaus vyras ketino savo žmona 
nuszauti ir paskui save nusižu-j 
dyti. Dvi Valandos priesz tai 
szitas vyras po prievarta iszsi- 
vede savo asztuoniolikos metu

— Gera tam, kuriam gerai 
daroma; gera ir tam, kuris ge
rai padaro: jis pats dorinasi sa
vo darbais.

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

GEMBLERIO GROSS 
SZEIMYNA 

PASISLĖPĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

slaptai iszvažiavo isz Atlantic 
City, pamariu atostogos vietos 
ir pasislėpė Pennsylvanijos ar 
New York valstijų kalnuose.

Jo žmona taip padare ant

Policijantai nuseke ji su jo 
žmona in ta vieszbuti, palauke 
kol jie kambari gavo ir paskui 
už keliu minueziu jiedu pabel
dė in to kambario duris. Tasai 
vyras pradare duris, ir kai pa
mate policijantus, jis norėjo 
duris užtrenkti, bet policijan
tai jau buvo ineje in kambari. 
Tada jis insikiszo ranka in ki- 
szeniu kur jis turėjo revolveri, 
bet policijantai ji nustvėrė ir ta 
revolveri isz jo atėmė. Jo jau
na žmona isz baimes ant lovos 
drebėjo, o jos vyras buvo

deszimts vieno meto žmogus, ! 
patemija kad kas ten kyszo po 
to vyruko paltu, topkocziu, 
kaip kad jis ka ten pasikavojes 
neszasi. Sztoro virszininkas 
pradėjo ta vyruką sekti isz 
sztoro, susitiko policijanta ir 
jam parode ta vyruką. Bet va
gis buvo per greitas, jis pradė
jo bėgti, partrenke ant ulyežios 
moteriszke ir paskui dingo ma
žoje ulyczioje.

NUDURE MERGINA
- PER MISZIAS

PLATINKI! “SAULE”

LIETUVISZKAS

SAPNOR1US

DES MOINES, IOWA. —
Kai Kunigai giedojo Szventas
Miszias, graži dvideszimts tri
jų metu amžiaus mergina bu- 

su- vo nudurta, kai ji artinosi prie
savo vyro ir ant paties patari- aresztuotas ir in kalėjimą pa- groteliu priimti Szventa Ko-
mo, kad tie intarti žmones ne- tupdintas 
galėtu savo kerszta ir pagieža ___
iszlieti ant jo szeimynos. 

Jųdviejų vaikai yraszesziu, 
metu sūnelis Mickey ir penkių 
metu dukrele Gail.

Policijos virszininkas Mac
Donald taip pat patarė, nes da
bar ne tik gembleriai ir razbai- 
ninkai, bet ir tu intarti polici
jantai labai norėtu to gemble- 
rio Gross szeimynelei ka nors 
blogo padaryti, kad j u tėvui 
kaip nors burna uždarius ar 
jam atkerszinus.

Jo žmona sako kad ji buvo 
gavus tris labai grasinanezius 
laiszkus, kuriuose jai buvo in- 
sakyta, perszneketi savo vyra, 
o jeigu ne tai jai ir jos szeimy-! 
nelei nebus nesmagumas.

PROPAGANDOS
SZULAS ŽUVO

Lenku Propagandos 
Vedėjas Nuszautas
ISZ LENKIJOS. — Varsza- 

vos gabiausias ir vyriausias ■ 
radijo propagandos vedėjas, 
Stefan Martyka, buvo nuszau
tas ant smert. Laikraszcziai ne- 
pranesza nei kas, nei kur ji nu- 
szove.

Martyka buvo vyriausias ra
dijo propagandos skelbėjas. 
Jis vis tycziodavosi isz “Ame
rikos Balso” radijo žinių, ir 
vede propaganda paniekinti 
žinias siuneziamas per radija 
isz Amerikos ir Anglijos. Laik
raszcziai tik tiek pasako, kad 
ji nuszove Slapti Faszistiniai 
sukilėliai.

X Pirkie U. S. Bonus!

munija, Szvento Ambroziejaus 
bažnyczioje.

Su 283 Paveikslais Į 
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% ool. pločio ! 
Iszaiszkma sapna ir kas I 
ateiteje stosis. Su priedu 

! planatu ir visokiu burtu, i 
i Knyga in minksztos po- ! 
i pięros virszeliuose. :: :: ;
; Pinigai reikia Siusti su 
[ užsakymui

; Tiktai,. . . $1.00
■A’ ? ’• * .

• Saule Publishing Co., ;
! Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Well, Mommy, x. c

Joan’s mother has time 
to play with her. )

Of course she has time, honey. But then 
Joan’s mother has an all-electric kitchen! 
She lets her automatic electric servants do 
most of the work that keeps your mother busy 
from dawn to bedtime.

•j;

Whole meals cook automatically Ln the even, 
measured heat of the electric oven. The electric 
freezer makes it possible for homemakers to 
prepare meals in quantity, freeze them, then 
simply heat and serve days or weeks later. The 
electric dishwasher washes and dries china, 
glfcss and pots and pans automatically. And 
the electric water heater provides all the hot 
water needed in the kitchen without work or 
worry.

It all adds up to easier living for any home
maker...the pretty, practical efficiency of an 
all-electric kitchen. See your local electric 
appliance retailer and plan to go all electric 
today! '

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY


