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LAKUNU STRAIKOS

Sztabas Juos Baudžia 
Ir Kitiems Grasina
WASHINGTON, D. C. — 

Nelemta padėtis pasirodė La
kūnu Sztabe, kai keli lakūnai 
pesutiko skristi, pasiteisinda
mi kad jie dabar jau per seni 
ir turi daugiau pareigu, ir už 
tai negabi savo gyvybe pavo- 
jun statyti.

Lakunu Sztabas per Genero
lą Hoyt S. Vanderberg griežtai 
nusistatė, pasmerkdami tokius 
lakūnus in kalėjimą ir atimda
mas isz ju komisijas. Bet szi- 
tokis grižtas pasielgimas to 
klausimo neiszrisz.

Generolas Vandenberg klys
ta, kai jis sako kad jeigu lakū
nams butu duodama didesnes 
algos už skridimą tai jie sutik
tu skristi. Tai labai lengvas 
bet klaidingas iszaiszkinimas 
labai keblaus klausimo.

Senatorius Douglas arcziau 
teisybes prieina, kai jis aiszki- 
na kad daug tu lakunu dabar 
turi szeimynas ir jauczik di
desnes pareigas tenai negu la
kunu tarpe.

Vienas karininkas lakūnas 
pasiaiszkino kad jis negali da
bar skristi, nes jo žmona bai
siai rūpinasi ir net suserga kai 
jis iszlekia. Jis buvo kariszko 
teismo pasmerktas ant dvieju 
metu kalėjimą ir jo komisija 
nuo jo atimta.

In Randolph Field kur ketu
ri lakūnai yra panasziai pa
traukti in kariszka teismą, ki
ti lakūnai sako, kad tenai vis
kas virte verda ir kad labai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Linda Schaffer atsisveiki
na su savo tėvu, Richard 
Schaffer New York miesto 
aerodrome, kai ji lipa in 
eroplana skristi in Water
town, N. Y., pagyventi su 
giminėmis, kol jos tėvas dar 
vis jieszko jos motinos ir jo 
žmonos, kuri dingo penkios 
deszimts dienu atgal. Jis, 
nuo pirmos dienos jos pra- 
dingimo jos jieszko, tikeda-

mas kad ji serga pamirszi- 
mo liga ir nežino kas darosi. 
Jis sako kad jam buvo pra- 
neszta kad jo žmona buvo 
užmatyta ant Eighth Ave
nue prie keturios deszimts 
antros ulyczios, New York 
mieste, trys sanvaites atgal. 
Kiti sako kad buk jie jo 
žmona buvo mate Newmar
ket mieste, New Jersey vals
tijoje.

Iszaugo Armija

MOKYKLOS
VIRSZININKAS

PASZAUTAS

Du Mokiniai Užpyko 
Ant Jo

CLAYTON, GEO. —Du pea- 
kiolikos metu mokiniai, mo
kykloje kur mokiniai būva ant 
burdo paszove ir pavojingai 
sužeidė »tos mokyklos virszin- 
inka, J. T. Stakes, už tai, kad 
jis jiedviem nepavelino ant sie
nų laikytis pusnuogiu merginu 
paveikslus.

Policijos virszininkas La- 
mono Queen sako, kad Rabun 
Gap mokyklos virszininkas da
bar randasi ligoninėje, kur 
daktarai sako, kad jis yra pa
vojingai sužeistas. Jam dvi 
kulkas iszeme isz krutinės.

LaikrasZcziai ne'pasklebia tu 
vaiku vardus, nes jiedu per 
jauni.
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Charles Rosenberger’io 
bupescziai jau užsibaigė. Jis 
buvo paszauktas in vaiska 
isz Los Angeles miesto, Cali
fornia, bet per ta laika kada 
jis buvo paszauktas ir kada 
jis turėjo in vaiska stoti, jis 
užaugo pustreczio colio ir 
dabar jau stovi net szeszias 
pėdas ir pusasztunto colio. 
Vaiskas nepriima vyru 
augsztesniu kaip szesziu pė
du ir szesziu coliu.

VISKAS VĖL RAMU 
VASZINGTONE

ĮLPirkie U. S. Bonus!

EROPLANAS t 7* 1 -M 7 l •

nukrito, sudegei Viskas Vėl Ramu
CALIFORNIJOJE w t • „VaszingtoneLOS ANGELES, CALIF. — 

Dvieju inžinu C-46 eroplanas 
dingo ūkanose virsz San Ga
briel s’eni, tarp Puente kalnu, 
nukrito, sudužo ir sudege.

Vietiniai policijantai pra- 
nesza kad visi dvideszimts de
vyni ant to eroplano žuvo.

Eroplanas skrido isk New 
York, Ihiladelphia in Los An- 
ge'es, Ca’ifornia.

North Continent eroplanu 
kompanijos atstovai pranesza 
kad ant to eroplano buvo trys 
lakūnai ir dvideszimts szeszi 
keleiviai.

Nieko nebeliko isz to eropla
no, tik pelenai ir sulankyti ge
ležies gabalai.

Hayden F. Jones, ūkininkas 
pirmiausia užtiko ta sudegusi 
eroplana ir pranesze vietos 

l policijai.
To eroplano lakūnas Lou 

Powell, isz Long Beach, per 
radi ja paskutinaji syki buvo 
paskelbęs kur jis padangėse

■ randasi, apie puse po trijų isz 
ryto. Jis buvo virsz Downey, 
California, septyniolika myliu 
nuo savo keliones pabaigos ir 
tik penkios mylios nuo vietos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PRAVARYTI
ISZ LIGONINES

PHILADELPHIA, PA. —
Szeszi mokiniai daktarai, ir 
viena slauge (nurse), buvo

Sukcziai, Piniguocziai
m • • • v ACllCb ĖHClUgU WU»U

Gali Ramiai Miegoti pravaryti isz Philadelphia
-------- General ligonines, kai jie nesu- 

WASHINGTON, D. C. — tiko padaryti savo krasztui 
Brangiu kailiniu siuvėjai, į isztikimybes prisieka. 
kriaueziai ga’i dabar giliai at
sidusti ir vėl pirkliauti Vasz- 
ingtone, gali vėl pardavinėti 
savo brangius kailinius ‘Mink 
Coatus’ politikierių poniutėms 
ir meilužėms.

Teismą szta’ as Vaszingtone 
suiro ar tikriau sakant, ! 
sprogo, ir dabar nei vienas ne- trauke apie sanvaite atgal, kai 
ra tenai kaltas, nei neintartas, tik dašinojo kad tokios prisie- 
ir viskas po senovei.

Valdžios specialus tardyto
jas, Newbold Morris, ‘sakti’ 
gavo. Ji pravarė jo bosas vy
riausias tardytojas, Advoka
tas Howard McGrath, kuris, 
savo žarų, buvo savo boso 
Precidento Trumano pravary
tas. Ir Prez. Trumano paskel
bimas kad jis nestos in Prezi
dento Rinkimu, iszlaisvino ji 
isz pareigos iszvalyti savo ar 
valdžios sztaba, nes jis dabar 
ta darba kitam,paliks. x

Papirkimai ir suktybes ir 
vagystes buvo vieszai iszkeltos 
bet dabar niekas nieko nedaro 
ir nedarys apie tai.

Czia negalima per daug
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ligoninenes sztabas sako 
kad buvo gaila juos pravaryti, 
bet kitos iszeities nebuvo, kai 
miesto Solicitor Abraham L. 
Freedman pareiszke kad visi 
ligonines darbininkai turi ta 
isztikimybes prisieka padary

si- Į ti. Viena daktarka pati pasi-

Eroplanas C-46 Nukrito, Sude
ge Kalifornijoje, 29 Keleiviai 
Žuvo; Mokiniai Daktarai Ir 
Slauge Pravaryti Isz Philadel- 
phijos Ligonines, Jie Nesutiko 

Duoti Isztikimybes Prisieka
Priesz Franco

i

Labai graži Valencijos 
Duchess, kuri kelis sykius 
vieszai parehzke savo ne
apykanta Ispanijos vadui 
Generalissimo Francisco 
Francui ir jo valdžiai buvo 
jau penkis sykius patupdin- 
ta in kalėjimą, užsimokėjo 
baisiai daug pinigu ir dar 
vis prieszinasi. Ji sako kad 
daugiau moterų turėtu rū
pintis valdžios ir kraszto 
reikalais.

REDAKTORIUS
UŽSIMUSZE

kos bus pafeikalaujamos.
Czia yra labai keblus k’au- 

simas ir lengvai negalimo jo 
iszriszti. Mums iszrodo, kad 
Amerikos pilietis, kuris nesu
tinka tokia savo krasztui pri- 
sieka padaryti, nėra vertas 
Amerikos pilieczio vardo, ir 
turėtu būti pravarytas. Bet 
isz kitos puses, mums teipgi 
iszrodo, kad visos tokios pri
siekęs yra tuszczios ir niekam 
nevertos. Iszdavikas, iszgama 
labai lengvai ir mielu noru su
tiks padaryti tokia prisieka ir 
paskui savo nieksziszka darba 
vesti kaip ir vede. Mums isz
rodo kad iszdaviko žodis yra 
mažai vertas, ir už tai tokios 
prisiekos nieko nereiszkia.

NEW YORK, N. Y. — Vieno 
laikraszczio redaktorius isz- 
szoko ar iszkrito isz lango dvy
likto augszto, isz Federal Re
serve Bankos ofisu, in Lower 
Manhattan, New York mieste 
ir nukrito ant pravažiuojan- 
czio troko stogo.

Policijantai sako kad jis bu
vo Bruce Follett, dvideszimts 
septynių metu amžiaus redak
torius Federal Reserve Bankos 
mažo laikraszczio vadinamo 
“Fed.” Apie jo gimines ar 
apie tai kodėl jis taip padare, 
ar kas ten atsitiko, policija dar 
mažai ka žino.

PLATINKI!
4 4 C A IT T T? ’ »

CAIRO. — Nėra jokios paslapties, kad 
Azija su nepasitikėjimu žiuri in Amerikos 
susirūpinimą su Europos krasztais. Jiems 
nei szilta, nei szalta, kai jie mato kaip 
Amerika yra nusistaczius pirmiau apgink
luoti Europos krasztus, ir paskui tik tru
pinėlius numesti Rytu krasztams.

Kai Amerikos Atstovai nutarė visai ne
balsuoti ant Tunizijos Nepriklausomybes 
klausimo Tautu San jungoje, Arabai neteko 
paskutines vilties iszsilaisvinti isz Prancū
zijos intakes. Mes gero vardo netekome 
tame kraszte. Mums reikėjo nors iszklau- 
syti ju klausimo, kaip mes esame dare ir 
darome su kitais krasztais.

Szitokis musu pasielgimas žemina musu 
varda visuose Vidur-Rytuose. .

Senatorius Aboul Fath, redaktorius in- 
takingiausio laikraszczio, “Al Mišri” Cairo 
mieste, sako kad Amerika visus savo mi
lijoninius kiauszinius deda in viena Euro
pos deže; ir 
bai gailėsis, 
kad Europa 
O jis sako,
Azija su kitais Rytu krasztais kovos, nes 
tie krasztai yra nusistatė priesz Komuniz
mą ir priesz Komunizmą yra kovoje, kai 
Amerika dar bieziuliavosi su tais Komunistais.*

Jis sako, kad visi tie musu bilijonai 
Europai yra tik akstinas Rusijai, o maža 
pagelba Azijai butu tam krasztui parama 
ir mums patiems gera apdrauda priesz 
Komunizmą.

Kalbėdamas

ateis laikas kada Amerika la-
Jis stacziai ir drąsiai sako, • 

nekariaus priesz Komunizmą, 
kad nėra jokios abejones, kad

apie musu nusistatymą pa-
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
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Trisdeszimts vienas nuo-

szimtis moterų Amerikoje eina 
in darba ir užsidirba trisde
szimts du bilijonu doleriu in 
metus..

Mes ana vakaru matome Szi- 
toki perspejima viename sa- 
liune: “Tik tiems valia musu 
saleje szokti, kurie stovi prie 
baro ir geria, ai' kurie sėdi 
prie stalo. ir valgo. ’ ’

Jau matyti kad bus tikrus 
rungtynes tarp kandidatu del 

’ Prezidento.

Republikonu Partijoje lenk- 
tynioja Robert A. Taft ir Ge
nerolas Dwight D. Eisenhowe
ris.

Iszrodo, kad nei Taft, nei 
Eisenhoweris negales gauti ga
na delegatu, važiuoti stacziai 
in seimą kaipo partijos atsto
vas; jiedu turės ir tame seime 
varžytis del balsu.

Prezidento Trumano pasi
traukimas isz kandidatūros del 
Prezidento vietos, palieka ta, 
vieta Demokratu Partijoje vi- 
sisz'kai tuszczia ir dabar visi 
gali stoti in kandidatus.

-------~ ADemokratu pirmieji kandi
datai yra. Senatorius Kefauver, 
isz Tennessee ir Senatorius 

t Russell isz Georgia.

Daug Demokratu stengiasi 
prikalbinti Adlai Stevenson, 
Illinois valstijos Gubernatorių, 
kad jis stotu in tas rungtynes.

Szitokiose aplinkybėse, kai 
nėra, vieno aiszkaus kandidato 
labai tankiai visai nežinomas 
staiga stoja ir laimeja kandi
datūrą ir rinkimus. Republiko- 
iįu Partijoje tokie, tai sakant, 
nežinomi, galėtu būti Earl 
Warren Califomijos Guberna
torius ar Generolas MacAr- 
thuris.

Demokratu Partijoje galėtu 
būti Vice-Prezidentas Barkley 
ar kad ir pats Prezidentas Tru- 
manas, nežiūrint to kad jis yra 
aiszkiai pasakęs kad jis nestos 
in rinkimus.

1 w

Trumano vardas ir intaka 
mažai ka reiszkia dabar Vasz- 
ingtone,

Papirkimai ir visokios suk
tybes baisiai pažemino Demo
kratu Partijos varda.

Valdžia Vaszingtone kalta 
už visus tuos nesusipratimus

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio Jį 
Iszaiszkina sapna ir kas Jį 
ateiteje stosis. Su priedu > 
planatu ir visokiu burtu. Jį 
Knyga in minksztos po- Jį 
pieros virszeliuose. :: :: J>

Pinigai reikia siusti su <Į 
užsakymu: 'J J

Tiktai,. . . $1.00 ;įSaule Publishing Co., JįMahanoy City, Pa.,U.S.A. J» 

tarp plieno kompanijų ir dar
bininku. Fabrikantai buvo isz 
anksto pasakė, kad jie nesu
tiks pakelti algas jeigu jiems 
nebus pavėlinta pabranginti 
plieną.. Bet valdžia, nieko ne-i 
paišindama pavėlino, net ir ra
gino darbininkus reikalauti' 
didesniu algų. Valdžia visai! 
nei nesvarstė to klausimo su- 
l.vg algų ir kasztu.

Szitas plieno darbininku ir 
fabrikantu susikirtimas nu
slopins valdžios jiegas. kaslink 
prekybos ir biznio, gal ta vai

zdžios komisija višiszkai pa
naikins, nes dabar jau aiszku 
kad ji nieko negali padalyti.
, ------ ::---------

Retas kuris dabar kalba apie 
Treczia Pasaulini Kara. Iszro
do kad tas gresiantis pavojus 
dingo nors del dabar.

Stalino pasiulinimai del tai
kos parodo, kad Rusija dar ne
prisirengus del pasaąlinio ka
ro ir nedrysta su mumis susi
kirsti.

Stalinas dabar daug kalba 
apie ‘ suvienyjima Vokietijos. 
Bet tai tik dipliomatinis mos
tas, ir mažai ka reiszkia.

Generolas Eisenhoweris' sa
vo raporte pranesza, kad vis
kas tvarkoj, Europoje. Dabar 
tenai randasi apie du tukstaji- 
cziai kariszku eroplanu, dvi- 
de.szi.mts penkios ar dyide- 
szimts devynios kareiviu divi
zijos, ir vis daugiau ir dau
giau armotu, tanku ir dideliu 
karabinu yra prisiuneziama isz 
Amerikos.

Bet Generolas Eisenhoweris 
sako kad Europos krasztai dar 
negalėtu Sovietu armijoms ke
lia pastoti, jeigu karas szian- 
dien kiltu Europoje.

Pypkes Durnai

Užia Žalia Puszele
Vai ūžia, ūžia žalia puszele
Ant Balyno kalnelio,
Vai bara, bara senas tėvelis 
Savo jauna sūneli.
Vai tu, sūneli, puikus raiteli, 
Kur nudejai žirgeli?
Vai kur nudejai aukso kilpele 
Ir szilkelio balneli?
Vai kur nudejai aukso kilpele, 
Ir szilkelio balneli, 
Vai kur nudejai szviesu 

kardeli, 
Aukselio pentinelius?
Tėvuli mano, senasis mano 
Toj pusėj Nemunėlio;
Ten palikau asz szyva žirgeli 
Ir szilkelio balneli.
Ten palikau asz szyva žirgeli, 
Ir szilkelio balneli,
Ten asz nulaužiau szviedru 

kardeli, 
Aukselio pentinelius.
Vai tai parnesziau tik, tevuželi 
Smailiąja strelužele,
Tai ne rabkelej, ne kilpinelej, 
Tik jaunoj krūtinėlėj.
Vai liki sveikas, senas tėvuli, 
Jau asz tau ne sūnelis.
Vai liki sveika, jauna mergele, 
Rankuželes nespausiu;
Kietoj žemelej tai asz gulėsiu, 
Kai su kitu valdžiosies.

Pifkie U. S. Bonus!

VAIKU DARBAS 
PAVASARI IR 

VASARA
Daugumai žmonių Vasara 

feiszkia labai daug dalyku. 
Mieste gyvenaneziam, ilges-' 
nius pasilinksminimui vakarus’ 
po sunkios darbo dienos, arba 
odinimus mažu darželiu; isz- 
važiavimusi in laukus. Miesto 
vaikui, reikia ilgu atostogų, ir 
daugiau nieko nedaryti kaip 
žaisti.

Bet daugumai vaiku gyve- 
nanezin kaimuose ir priemįes- j the. National Pork,” papasą-
cziuose mokyklos baigiasi auk- j 
szczi.au nei miestuose. Ir fm i 
vaikai nevisuomet gali atosto-j 
gomis pasidžiaugti. Kaimai, 
kurie turi ilgiausias atostogas 
tai tokie, kur darbas skaitomas 
vaikams daug reikalingesnis! 
nei mokslas, ir žaidimo verte Į 
nesuprantama.

Nekurtose vietose, kur auga 
vata mokykla, tęsiasi tiktai 
tris menesius. Ir per ta laika1 
mokykla labai ireguliariai 
lankoma isz priežasties buvi
mo daug darbo ant uki'u. Di
desne dalis vaiku gyvenaeziu 
tuose vietose yra toli užsilikę 
moksle.

Vaiku darbas vatos laukuo
se prasideda Pavasari — apie 
Vasari,'— tada vaikai deszim- 
ties ar dvylikos metu senumo, 
ir kartais mergaites, esti ati
mami isz mokyklų. Nors teyai 
sziu vaiku ir nujauezia, kad 
vaikams dirbti negerai, bet jie 
remiasi ant ju pagelbos, nes 
neiszgali samdyti darbininku.

Vietose, kur augu kviec/.iai 
mokyklos laikas ilgiau užsitę
sia, kartais asztuonis mene
sius. Bet ir ežia vaikai neten
ka menesio ar daugiau mokini- 
mos laiko. Ir tai ne isz prie
žasties, kad turi dirbti, — blo
gai keliai, blogas oras ir liga 
yra svarbios priežastis — bet 
tokioje vietoje, kur staigoš 
pusnis padaro negalima matyti 
kur eiti, ir kur tirpstantis, snie
gas žiemai baigiantis paver- 
czia laukus ir kelius in ežerus, 
ten yra didesnis reikalingumas 
lankyti mokyklas atėjus gra
žiam sziltam orui. Bet kaip tik 
pradeda keliai ir lankai ap
džiūti, prasideda žemes ari
mas, ir tai, paprastai paveda
ma vaikams daryti. .Jis nerei
kalauja didelio sumanumo ir 
mokslo, bet yra sunkus ir pa
vojingas.

Po arimo seka akėjimas ir 
sodinimas ir prie sziu darbu 
vaiku pagelba panaudojama. 
Ir taip ūki u darbas taip uži
ma visas vasaros dienas ir ati
ma vaikus isz mokyklų kol že
me u^szala ir nebegalima ant 
jos bedirbti. Nors miestuose 
yra instatymas, kuris gina sun
ku darba vaikams neturin- 
cziams 16 metu, bet nekreipia
ma dome visai in tuos vaikus,
kurie dirba, ant tikiu, net tokie 
jauni kaip 8 metu. Dauguma jti 
sužeidžiama vartojant tikiu in- 
rankius arba prižiūrint gyvu
liūs.

Ties, yra daug naudos, vai
kams dirbantiems ukese, nes 
jie fiziniai tvirtėja ir gauna ty
ro oro. Ir nėra jokio klausymo, 
kad jiems priduoda daug 
džiaugsmo ifiztrukti isz- užda
ryti kambariu ir susidurti su 
žeme. — Bet ilga, karszta va
sara reiszkia nepertraukiama 
darba iki Lapkriczio. Kada ne- 
užaugusip vaiko darbas yra 
naudojamas vientik uždarbui,

[ o ne jo iszšivystimui ir moki
nimui, jis negauna labai tinka
mo darbo. Kaimas yra puiki 
vaikams vieta. Bet turi savo 
dalykas vaiku auklėjimui ly
giai taip pat kaip ir miestas.

STEVE MATHER IR 
i MUSU TAUTINIAI

PARKAI
1 '

WASHINGTON, D. C. —
Robert Shackland savo naujo- 

i je knygoje “Steve Mather of

koja apie JAV Tautinius Par
kus kur milijonai Amerikie- 
eziu kasmet linksmai atosto
gauja. -

-Steve Mather gimė Califor- 
nijoj 1867 m. Praturtejes savo 
biznyje jis 1915 m., nutarė pa
matyti Amerika, ir aplanke 
dviejus tautinius parkus. Pa
matęs kaip prastai tie parkai 
buvo administruojami jis para- 
sze pikta laiszka savo draugui 
Franklin K. Lane, tuometi
niam Vidaus Departamento 
Sekretoriui, kurio priežiūroj 
radosi t autiniai parkai.

Sekretorius Lane jam atsa
ke: ‘^Mielas Stepai, jeigu tau 
nepatinka kaip tautiniai par
kai prižiuromi, atvažiuok in 
Washingtona ir pats sutvar
kyk reikalu.”

Mather nuvažiavo in Wash- 
ingtona ir Kongresas ir val
džios pareigūnai turėjo pa
klausyti kaip geriau prižiūrėti 
musu parkus. 1916 m., Kon
gresas insteigo National Park 
Service, išsakydamas ‘ ‘ užlai
kykite naturąle grože, istori- 

.* t* . .nias vietas ir saugokite pą.uks- 
czius, kad' Amerikos žmonės 
galėtu jais pasidžiaugti.” Ste
ve Mather buvo paskirtas nau
jos instaigos .galva.

Per sekamus keturiolika me
tu, Steve Mather invede tokia 
tvarka tautiniuose parkuose 
kai ji sulaikė privatiszka isz- 
naudojima. Neužilgo Mathers 
turėjo daug draugu ir prieszu. 
Septyni parkai buvo priskaity- 
ti prie tautiniu parku sistemos. 
Tarpe ju buvo Acadia National 

Į Park Maine valstijoj, kuri la
bai nukentejo nuo gaisru 
priesz kelis metus; Grand Ca
nyon National Park Arizonos 
valstijoj; Mount McKinley Na
tional Park Alaskoj ir Zion 
National Park Utah valstijoj.

Mathers buvo pirmas pripa
žinti kaip greitai Amerikie- 
cziai insigys maszinas ir apva
ginęs visa Amerika. Ir nepai
sant priesz kits kitos tu, kurie 
tikėjo kad maszinos turi būti 
paliktos prie parku, o ne par
kuose, Matherui pasisekė pra- 
muszti naujus kelius ir insteig- 
ti nakvynei vietų parkuose ir 
visuomene pakviesta pasinau
doti. Garsindamas parku grože 
Mathers praleido daug savo pi-
li igu ypacz per pirma pasaulini 
kara, kada žmones negalėjo 
vykti in užsieny. Jis sugalvojo 
sakini “See Amerika First!”

1915 m., 334,000 žmonių ap
lanke parkus, bet jau 1928 m.,1 
kada Mathers atsistatė isz.vie7, 

I tos trys milijqnai žmonių lan
ke parkus. 1950 m., beveik 
32,(100,000 žmonių aplanke par
kus.

Shackland apraszo musu 
tautiniu parku istorija nuo 
1872 m., kada pirmas parkas- 
Yellowstone buvo insteigtas li
gi sziu dienu. Bet didesne da
lis knygos paskirtą Mathers.

KAIP APSIGYNUS 
. NUO UODU

New York’o valstijoj ran
dasi szeszias-deszimts invafriu 
uodu rusžiu, bet tik dvi ruszi 
labiausiai žinomi. Isz tu dvięju 
papraseziausia yra “Culex” 
ruszis. Nors' “Culex” uodai 
priduoda daug nesmagumo, 
vienok jie nenesza. ligų. Kita 
ruszis vadinama “anophele” 
tikrai žinoma, kad neszioja. 
mala rijos, liga. Yra ir treczūą 
ruszis kuri randasi ant Long 
Island, ir kuri veisiasi tik ,su- 
ram vandenyj.

Pradėjus kasti Panama Ka
mila, tik tuomet1 tebuvo galima 
darbas tęsti, kuomet buvo isz- 
naikinta milijonai uodu, kurie 
veisiasi pelkese. Budai ten var
tojami galima būti pavartuoti 
ir ežia. Žinoma, kad ten kur 
randasi daug peikiu, taip kad 
yra ant Long Island, miestas 
arba kolonija turi tuom reika
lu rūpintis.

Yra trys budai uodu isznai1- 
kinimui, sunaikinant ju veisi
mo vietas, užmuszant juos alie
jais, kol da jie nėra galutinai 
iszsiiipereje; ir parūpinant to
kiuos prieszus kurie uodais) 
maitinasi. Visi trys budai buvo 
geri Panamoj.

Uodai tegali veistis tik ty
kiame vandenyj. Iszdžioviiiaut 
pelkes, pripildant žemas vietas 
ir ąpvereziant visus indus, ku
rie laiko vandeni galima labai 
sumažinti uodu skaitliu.

Uodai padeda kiauszinukus 
dideliais skaitliais tykaus van
dens pavirsžyj. Už keliu dienu 
jie iszsiiperi iii kirminukus. 
Trumpam laike jie pasiekia di
desne forma ir juos vadina pu- 
pemis. Abiejose formose jie tu
ri kvėpuoti ir kad tai padarius 
jie dažnai eina in vandens pa
virsti, ir isz'kįsza kvėpavimo 
triubeles laukan. Jei aliejaus 
bus užpilta vandenyj tos triu
beles prisipildo aliejum ir jau
nas uodas mirszta nuo užtrosz- 
kimo. Kerosino ar kito kokio 
pigaus aliejaus užtenka pora 
laszu užpilti nes jis iszsisklei- 
džia ir neprileidžia uodams 
veistis. Vienok, vartojant alie
jų, reikia surasti ir pripildyti 
gilesnes vietas, ir apversti ar 
visai sunaikinti visus indus 
kurie laiko vandeni. Neuž
dengta statine ant kiemo prisi
pildo lietaus vandeniu, ir ten 
pradeda veistis milijonai uodu,, 
o keletas mažu kiekiniu indu 
nors ir pusiau pilni lietaus 
vandeniu užveis visa apielinke 
uodais.

Kartais nėra galima pripilti 
užtektinai aliejaus ežere, arbą 
mažame prūde. Tokiuose atsi
tikimuose galima prileisti van
deni žuvimis kurios maitinasi 
uodais, kuomet jie,esti kirmi
nėliu stovyj. — C.

KATALOGAS
KNYGŲ

ISTORIJOS, PASAKOS, 
•APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 103—Va i d ei o ta, a py sa k 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; Apiebo- 

ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t, t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c,

No.116—Istorija apc Siera- 
ta. Puikus apraszypjas. 1.19 
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 nema
no. 58 pus., 20c.

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; 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; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
zmas 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 Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
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, 15c.

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
norjaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c. *

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

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Kinija. 45 pus.*, 20c

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

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

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

No.158—Apie Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta; 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; DeJ Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkns Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas’; tlosifi; Bndyne, 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie. Simus Mul
kinus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.I72—Apie Duktė Marin; 
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; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis;Kaimieeziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis j 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausins Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagalba Kazyrom. 
25c.

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

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

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nefcurias Naudingais Padeji- 
marš. 35c.

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

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

No.198—.Gromafa arba Mu
ka musu Išzganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jerųzolima. 10c.

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione, po svietą 
ir liudymas apie Jėzų Kristų. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ILSU Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeni knygoj. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankįno. Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia . Užregis
truoti laiszka su pinigaią.

Nepamirszljite dadeti 
deszimtuka ekstrą del prisi lin
dimo 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, Pai, - U, S,

szczi.au


"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

UOSZVIS
JAU treczla diena, kaip vai- ' pergalėjo. Iszrinko apie 50 

x— tz--  ----— | storgerkliu vyru, davė jiems
j gerai alaus,.o tie vienu balsu 
pradėjo szahkti: “Kukas!” — 

lėk, atsitikimas? Mięlijo vai- ant juoko, žinoma. Tai da Kim
tiene. O gal kur pasigėrė? Bet ; ezas! Žmones sake: Netik vai

stu pastojo, bet da ir juoku pri
dirbo. Ir nno to laiko vaitas ta-

. , tas Kunezas negryžta na
mon.

Ar . ne koks, Dieve my- 

su juom tas Jabai retai atsitin
ka. Gal pateko in koža? Tas 
Vaitavy'ezia, rasztininkas, se
niai jau tyko, kaip ingriebti 
mnsisz'ki. Pats vaitu norius 
boti, mat, sako, ir mano pra
varde tam tinka, Vajtavyczia, 
girdi. Toks valkata nieko netu
ri, tai ir.mapamjam pavydi, vi
sur nori pakiszti jam koja. O, 
jau su ta vaitysta tik balado
ję. Mestu nors syki nuo saves 
ta beda. Gana priszneku, bet 
jis vis savo; tylėk, sako, Rože, 
asz isz vaitystes duonos neval
gysiu, turiu, a,ežiu Dievui, sa
vo. Bet, matai, vardas. Grei- 

.eziaus gali in žmones iszeiti,.ir 
Mariutei'bus gerinus, mat, vai- 
tukė. O Dieve, tikra beda, kada 
mužikas in poną nori pavirsti. 
Bet isztikro, kur jis dingo ?

Ir Vaitiene be juoko susirū
pinus dirstelėjo per langa, 'bet 
nieko nepamaezinsi, rūpestin
ga ir suszirdus nuėjo in prie
mene.

Buvo-tai stipri, da gana jau
na inoteriszke. Apygardoje bu
vo žinoma kaipo gera, gana 
iszmintinga žmona. In kaimy
nyste buvo ne paskutine, visai 
nesididžiuodama isz vyro vai
tystes. Ir nereikalavo didžiuo
tis,.nes savo turėjo gana. Kun- 
ezo.ūke buvo nemaža ir gerai 
apžiūrėta; bet ne ukeje buvo jo 
didyste. Žmones .kugždėjo,:kad 
Kunezasturi daug- pinigu. Vai
tas gynėsi, kiek galėdamas, bet 
tas da labiau pakurstė paska
la. Tik viename nesutiko, kiek 
jis turi. Buvo tokiu, kprie skel
bė, .vaitas turint net 50,000 rub
liu. Vieni gynė, kiti tikėjo, bet 
galutinai visi žinojo, kad vai
tas yra tikrai turtingas žmo- 
gps.

Bet prastas, kaip tikras-mu
žikas. Ar veselijoje, ar szerme- 
nye, ar .szeip kokiame suėjime, 
kur visi stengėsi parodyt savo 
“unara,” Kunezas vis pasilik
davo tokiu, kokiu ji Dievas su
tvėrė, ir kur kitas iszmete rub
liu del pasirodymo, ten Kun
ezas ne skatiko nedavė. “Ir 
taip žmones žino, kad asz Kun- 

. czas, ’ ’ sakydavo.
Kažin kas jam pasakė, kad 

negana būti Kunczu, dagi rei
kia likti ir vaitu, ir Kunezas 
tam intikejo. Gal ir teisybe: 
Vaita vis labiaus pagodoja, 
taip.mislyjo. Ir per rinkimus 
szyksztuolis Kunezas taip pra
dėjo .žmones vaiszyti, kad visi 
kone vienu balsu vaitu ji ap
rinko. Buvo tik vienas prieszi- 
ninkas-kandidatas, koks ten 
Kukaitis, bet ir ta Kunezas

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. 

Adresas:
u SAJJLE - Mahapoy City, Pa,
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BALTRUVIENEi
O svieteli, kas isz to bus, 

Kad musu tos moterėles isz 
miego pabus, 

Nei valandėlė atilsis neturiu,- 
Ir kojų pasilsėt negaliu!

Veja tiliponas skamba, 
Kad Baltruviene tuo jaus 

atsilankyk, 
Ir tam Skulkilo mieste S.......

moterėlės apmalszyk,
Mat, didėlis czionais moterėliu 

sueimimas buvo, 
Visokio kaino ant jo pribuvo. 
Daug alaus ir guzut.es iszgere, 

Po tam kožna po .vyreli 
nusitvėrė, 

Nei muzikos nereikejo,
Ba ant pomietes szoki galėjo. 

Tarp moterėliu kylo 
...... ...... iiitvydęjima^ 

Na ir mnsztis tuoj ’pradėjo, 
Tarp vedusiu ir singeliu, 

Vienam vyreliui in pakauszi 
uždavė, 

Net kelios duobes pasidarė, 
Gydytojas szaukti reikėjo, 

Už jo patarnavima užmokėt 
turėjo, 

.Mat, labai smarkus buvoy
Kol ant drutesnio neužkliuvo.

* * *
Neseni ei patogi ir jauna; 

moterėlė, 
Lsz didelio miesto 
Pennsylvanijoje vals., 

Užvede skunda priesz savo 
vyrelio, 

Del persiskyrimo.
Priežastis, del ko ji nenori 

ilgiaus gyventi, 
Su savo vyru, yra toki:

Jos vyrelis apsipaeziavo su 
ja,

O tuo tarpu myli jos motina,
- Ir slaptai gyveno su ja. 

Sztai, patemino jo jauna, 
ipacziule, 

Ir surinkus davadus, 
Apskundė savo vyra ir 

motina, 
Už paveržima, nuo jos vyro, 

Ir reikalavo sūdo, 
Sudžia iszklauses visko, 
Paliuosavo moterelia isz 

jos retežiu.
Kažin ar dabar tas žentelis, 
Norės pasilikti vyru savo 

uosizves, 
O tėvu savo paeziules?

Nežino, tik ateitis iparodys!

PATS ISZSIDAVE

vi-— Asz ponas daktare, 
sai ne esmių tinkamas in 
vaiska, asz visai nieko ne
matau!
— Na, tai ka tu nematai?
— O-gi ta vini ant sienos 

visai nematau! 

po baisiai paprastu, daugiau
siai, žinoma, per pinigus, nes 
kone puse valseziaus tupėjo jo 
kiszeniuje.

— Bepiga tokiam, kalbėjo 
kaimynai su pavydėjimu.

Bet pats vaitas taip nesake: 
Jam nevisai buvo ‘ ‘ bepigu. ’ ’ 
Viena misi is ji grauže ir grau
že, ir juo jis labiau ja šlepe, juo 
ji nedavė jam ramybes.'Vaitas 
mat, norėjo turėti žentu poną. 
Bals priesz save su ta mislia 
slėpėsi, o vienok geide jos, 
kaip pinigu ir, kas tam tikėtu ? 
Vaitui rodėsi, kad jis pats da 
nežino, ar ponas Kanapinskas 
bus jo žentu, o ežia .jau visą 
apygarda apie tai szneka. Mat, 
Kųnczo laukai spėjo su Ramo- 
niszkiu dvaru kuri samdė po
nas Kanapinskas.

Buvo tai placziai žinoma 
ypata. Žmonos visaip ji pra
vardžiavo, bet labiausiai mėg
davo vadinti “amžinu jauni
kiu.” Ponas Kanapinskas ne
buvo jau taip labai “amžinas” 
bet ka žmonėms padarysi: jau 
kad ka insikanda, tai negreit 
paleidžia isz burnos. Ta varda 
jam davė turbut užtai, kad jis 
nuo seniai norėjo apsiženyti ir 
nesyki jau buvo pradėjęs, bet 
vis nepabaigdavo. Ponas Ka
napinskas turėjo trisdeszirpts 
penkis metus del visu, o ketu
rios deszimts penkis del saves, 
turėjo da tamsius plaukus ir 
usns ir visokiose aplinkybėse 
buvo linksmas ir szposininkas, 
kaip retai kas. Bef kas labiau
siai ji kele žmonių akyse, kad 
ji skelbė esant ne be skatiko. 
Kunezas ilgai ta. dalyku sžnipi- 
nejo ir tuibnt iszklausinejimas 
iszpuole.ant naudos Kanapins- 
ko, nes kada szis paskutinis 
parode nekuri norą prie Ma
ri įdės, Kunezas ne . ant juoko 
pradėjo svajoti, kad turės žen
tą dvarponi. Sznekama net bu
vo, kad tai ne kas kits, tik po
nas Kanapinskas patarė Kun- 
czui tapti vaitu, o tuoj paklau
sė.

Kaip 'butą, taip butą, gana 
to, kad vajtas su ponu Kana- 
pinsku buvo du geru pažysta
mu ir net sėbravo tarp saves! 
Nesyki matydavo juodu va
žiuojant ant vieno ‘vežimo, ir 
jei kas kilstelėjo kepure priesz 
poną iCanapinska, tai ir Kun
ezas ta garbe priimdavo ir ma
loniai atsakydavo.

Tas susigretinimas vaito su 
Kanapinsku nelabai patiko 
vaitienei. Ji lyg- ka jaute, lyg 
numanė, bet’ Įiieko nesake isz 
palitikes, o vėl, kas žino? Gal 
ir jai szypsojosi paveikslas 
dukters ponios, su skrybėlė, 
szįlkįnemis kleidomis ir pirsz- 
tinaitemis. Mariutei tas pritik
tu, o kaip pritiktu!

Bet sziandien, vaitiene buvo 
pikta. Treczia diena, ar tai 
juokas? Da-gi ta briczka ir su 
arkliais, isztikro, gal kokia ne
laime atsitiko.

Taip jai besiraukant, sztai, 
szvyst, Mariute greita, lengva, 
kaip pauksztis atbėgo isz grin- 
czios.

— Mama, jau parvažiuoja!
Puolėsi vaitiene prie lango 

ir net nusigando: briezkoje sė
di keturi vyrai! Žiuri, žiuri: 
U-gi ant pirmos pasostes sėdi 
Jurgis, jau gerokai inkaites, 
szalia jo, susirietęs, inkiszes 
ausis in apikakle rasztininkas 
Vaitavyezia, užpakalyj jo, vai
tas, o szalia vaito, ponas Ka
napinskas!

— Mariute, skubink, už
tiesk stala!

Bet Mariutės jau nėra, nubė
go jau rėdytis.

Vaitiene grybszt su viena 
ranka ta, su kita ta, padare ant 
greito nors sziokia tokia tvar
ka seklyezioje ir sprūdo per 
duris sveeziu pasitikti.

Buvo jau rudenio laikas, ga- 
; na szalta ir vejas, ant kiemo 
jau tykszojo balos, taigi ponas 
Kanapinskas taikydamasis per 

: purvyną, ėjo grimzion, o szalia 
jo, sziek-tiek atsilikdamas, pil
nas saldžiu jausmu, ženge vai
tas, nesenas da žmogus. Vienas 
tik dalykas ppole in akis: Vai7 
tas buvo su barzda. Kunezas 

1 niekados'barzda nenesziodavo, 
bet pasipąžines su ponais,’ no
rėjo pats kaii) nors nuo muži
ku a tsižy met i r apsiželdino.

Ponas Kanapinskas neperdi- 
delis buvo vyrais, 'bet visas gu
vus ir miklas, kaip lydeka.

Priszokes prie vaitienes, la
bai mandagiai pakratė ja už 
rankos.

— Kaiip einasi, vaitiene? 
Szalta sziandien. Prasznekejo 
grynai Lietuviszkai. Ponui 
Kanapinskui reik atiduot tei
sybe, kad jis per dvideszimts 
suvirsz metu valgydamas Lie- 
tuviszka duona, pramoko Lie- 
tuviszkai! Jo draugai dvarpo
niai sake, kad tai esant isz pu
ses pono Kanapinsko nekuri. 
poetiszka silpnybe prie Žmo
nių. Mat, jam viskas pritinka, 
szypsodavosi, ir maloniai do
vanodavo ta silpnybe.

Vaitiene teipgi mandagiai 
padavė ponaieziui ranka ir 
sziek tiek nerangiai linktelėjo 
sprandą, maloniai szypsoda- 
masi.

.Praszom, ponaiti in vidų, 
praszom visus!

Czia jau atsikreipė prie Vai- 
tavycziaus. Ponaitis nukaito, 
sukando usns, bet meiliai atsi
liepė;

— Daili diena, ponia vai
tiene, ar neteisybe? Mat jam 
nepatiko tas : .IJraszom visus;.

Jeigu jau atvažiavote, tai 
praszom ir jus, teip suprato 
Vaitavyczia.

Bet nekvailas tai buvo žmo
gus, rasztininkas Vaitavyezia, 
buvęs, kaip sakoma, ant lovos 
ir po lova, taigi jis laikėsi labai 
iszmintingos maksimos: atva
žiavęs in sveczius buk manda
gus, o gryždamas namon, kaip 
sau nori. Taip ir dabar dare: 
Maloniai ir nuolaidžiai szypso- 
damasis, ženge in vidų.

Vaitas neseko paskui sve
czius, tik pamojęs paežiai, pra
dėjo kasžinka kugždėti in au
si, ko vaitiene gana nemeiliai 
klausė. O, kita syk butu ji da
vusi savamjam, bet dabar prie 
sveeziu neiszpuole.
.. Ju kugždejima pertrauke 

Jurgis, kuris su pusėtinu mai- 
szeliu artinosi grinezioj: Ten 
buvo visokiu gorymu sve- 
cziams.

Padejes maisziuka, Jurgis 
nuėjo pas arklius, vaitas prie 
sveeziu, o vaitiene, stipriai lai
kydama piktumą, nuėjo padėti 
Mariutei triistis.

Svecziai susėdo už stalo ir 
po valandai atsirado priesz 
juos visokiu gerynm ir užkan- 
dys.

Vaitiene užgerus poną. Ka-

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

Laimėjo Senate

Szitie trys buvo vadai vi (isz kaires in deszine)Bena
su tu kurie stojo priesz Pre toriui Mike Monroney, De-
zidento Trumano investa 
byla pertvarkyti taksu ko
lektorių sztaba. Senatas po 
szitu žmonių intaka sutiko 
pavesti visa ta sztaba po 
valdžios priežiūra ir po “ Ci
vil Service.” Szitie trys lai
mėtojai to susikirtimo czia 
linksmai szypsosi. Jie yra:

napinska, vėl nusiskubino pas 
Mariute, vaitas-gi pasiliko su 
svecziais.

— Tas ąsilas, mislyjo po
nas Kanapinskas. Sake mums 
kad iszkels balių, ir viską turi 
surengta, o czia nieko nėra, ir 
dagi kažin kur nutrenkė savo 
dukterį.

Garsiai-gi atsiliepe:
— Kaip ten, ponas Kun

ezas jus teismas su Girdžinm ? 
Vaitas laimingai nusiszypsojo: 
Jis baisiai mylėjo pasakoti 
apie savo byla.su Girdžinm. 
Kanapinskaš-gi nors jau apie 
tai girdėjo apie deszimts kartu 
vienok neturėdamas ka szne- Į 
ket, visados užduodavo vaitui 
ta pasaka.

Vaitas, laikydamasis rankoj 
stikleli, suvis užmirszo, kad 
Vaitavyezia da ne vieno nega
vo, taip buvo užimtas savo .by
la su Girdžinm.

Rasztininkas siuto, ir norė
damas atkreipti ant saves vai
to atyda, kartas nuo karto už
duodavo jam mandagius klau
symus, kurie da padidindavo 
Kunezo stropumą prie pasa
kos.

Va i t a vyczi a, ma t ydamaš, 
kad tam nebus galo, nesusilai- 
kc ilgiaus ir užklausė:

— Nors Girdžius ir neati
duoda jums skola, bet asz me
nu, kad nesyki jums užpundi- 
jo ?

— Bet kur tau, broliuk! 
Kad žinotumėt, kiek jis man 
kasztuoja.

Ir nauja medžiaga atsirado 
vaito pasakai.

Vaitavyezia nerviszkai pasi
krutino ir užkeikė pasznabž- 
doms, ponas Kanapinskas 
krimto usus, užlaikydamas 
juoką, nes gerai suprato raszt i- 
ninko padėjimu. Ir kas to ne
suprastu ? Reikėjo būti Kunczu 
kad nieko nepatemyti.

Nežinia, kuom butu pasibai
gusi Vaitavycziaus; kankyne, 
jei nebutu sutarszkeje ant kie
mo ratai.

Visi žingeidžiai puolėsi prie 
lango, o vaitas linksmai suszu- 
ko:

— Ponas daktaras.
— Teisingai jisai, dakta

ras Silke.
Vaitas puolėsi per duris sve- 

czia pasitikti, o Vaitavyezia, 
negalėdamas jau dauginus 
tverti, sieke prie stiklelio, bet 
kaip tyczia sifgirždejo durys ir 
Mariute su kepta žasia inejo in 
vidų.

mokratas isz Oklahoma, Hu
bert Humphrey, Demokra
tas isz Minnesota ir Blair 
Moody, Demokratas isz Mi
chigan. Balsavimai buvo 
penkios deszimts trys už 
juos ir trisdeszimts septyni 
priesz juos.

o o o

mus daktaras, sznekejo kaimo 
moters ir mergos. ,Bet ponios 
ir panaites isz dvaru ,ir miestu 

'buvo kitokiu pažiūra.
Toks nmžikiszkas gražumas 

Įirieszinasi estetikai, kalbėjo 
patempdamos lupas. Mat,.dak
tarui užmesdavo, kad jis per
daug jau raudonas ir apskri
tus. Tokia didžiūno nuomone 
baisiai erzindavo daktaro sau- 
meile. Kiek jis neprisirupino, 
kad nors truputi sumenkti! 
Bet vis veltu: •Juo labiaus 
vaiksz.ezioja ir miklinasi, to 
paskui gėriams valgo’ir labiaus 
tunka. Jau tuszczia jo, to visi
ko, mostelėjo ranka ir gyveno 
nieku nesivaržydamas.

Ir.teisingai nieku nesivaržo. 
Bet ne iszsykio tapo tokiu to
bulu. Kada priesz penkis me
tus baigės universitetą, atvyko 
in Szediszkiu miesteli, buvo 
labai narsus savo pažiūrose., 
kurias iszsinesze isz mokslo, 
bet tuoj tapo sustabdytas.

Viena, karta, susirėmė su 
kldbmiu ir, o, gieda! Pasiliko 
pergalėtas. Ir ne tai, kad per
galėtas, bet tiesiog sumus«tas 
in dulkes, kaip mažas vaikas.

Kur ta syk buvo mano pro
tavimą, kad toki sena, damsu 
atgalaviszka negalėjau inveik- 
ti ? Nekarta, paskui mislydavo 
užkaitės isz giedos. Bet tuom 
save ramino, kad klebonas emes 
dalyka ne moksliszkai. Isz (tei
sybes-, tai jis mane ne sumu- 
sze, tik iszjnokė, bet tas da 
bloginus, nes pas aklus žmo
nes iszjuokįmas daugiausiai 
geliuoja. O vėl, po karaliu>da- 
rodymai pas mane idsiranda 
jau po gineziai. Ir net .grieže 
dantimis, apie ta atsiminęs.

Kita karta, atlankęs ligoni, 
pradėjo savo mokslą guldyti 
kaimo moteriszkiai, bet maty
damas, kad toji, vieton pritar
ti, dairosi po kampus, .lyg 
jieszkodama szluotos, neužbai
gė kalba ir iszvažiavo.

Ir daug da turėjo visokiu at
sitikimu, isz kuriu isztrauke 
labai pralaikomas pažiūras. 
Po metu tokios kovos su vie
šuomene, kada viena, karta pa- 
sibueziavo su tuo paežiu klebo
nu, kuris ji iszjuoke, šugryžes 
namon, pajuto sanžin'es grau
žimą. > i

(TOLIAUS' BUS) ’ '

Vaitavyczią, padaręs su ran
ka dailu rata nuo nedasiekto 
da stiklelio prie savo asu, su 
meiliausiu szypšojiniii kreipė
si prie Mariutės. Tai pat pada
re ir ponas Kanapinskas.

Mariute išzkaitus nuo ug
nies ir laimes, beveik nesizi- 
nanti, kur esant, padavė pir- 
miaus ranka rasztininkni, o 
paskui ponui Kanapinskui.

Kaipo vaiszinga gaspadirie 
jau kreipėsi prie stiklelio, kad 
sveczius užgerti, bet toje va
landoje inejo per duris dakta- 
ras, paskui ji vaitas, paskui ir 
vaitiene.

Pasisveikinę vieni su kitais; 
svecziai sėdosi už stalo, i r vėl 
prasidėjo Vaitavycz.iaiis kan
kyne, nes vaitiene su Mariute 
užpuolė ant daktaro, o tas gy
nėsi, kad jam uždrausta, kad 
nesveika, žinoma erzinosi.

Vaitas szypsojosi, ponas. 
Kanapinskas nudavė, kad 
szypsosi, o rasztininkas, ant 
kurio nieks nežiūrėjo, nervisz- 
kai krimto žandus.

Bet, ant galo, ledas tapo 
pralaužtas, daktaras leidosi 
pergalėti ir, iszgeres stikleli, 
pasiuntė toliams. Czia jau ir 
Vaitavyezia nebuvo užmirsz- 
tas. Tszgere, svecziai kibo prie 
žąsies ir prasidėjo visatine ty
la, kuri visados užstoja., mąl- 
szinant svecziams pirma bada. 
Ponas Kanapinskas, poniszkai 
iszaukletas, žasi nelabai mėgo, 
bet valgė ir mandagiai gyrė, 
bet Vaitavyezia su savo ėdru
mu net nudyvijo vaita. Netoli 
nuo jo atsiliko ir daktaras.

Daktaras Silke visai ant sil
kes neiszrode. Buvo tai jaunas, 
sveikas, baltplaukis vyrukas, 
su linksmoms akimis ir duobu
tėms ant veidu. Tai tik gražus
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ŽiniosVietines
— Rinkimai (Primary) in 

vyks Utarainke, Balandžio 
(April) 22-tra diena.
?.'V Seredoj pripuola Szv. 
Jurgio.

— Užeis-neužilgio sziltes- 
nes ir meilesnes dieneles.

■ t— Laikas vela bus per- 
niaįnytas Nedelioj, Balandžio 
(April)-27-ta. diena' ir tesis iki 
Rugsėjo (Sept.) 28-ta dienai.

Seredoj pripuola Szv. 
Jurgio, o Tautines Vardines: 
Jurgagis. Ir ta diena: 1290 me
tuose Kryžeiviai sunaikino 
Lietuviu pili Kalaidne; 1791 
m., gimė penkioliktas Ameri
kos Prezidentas James Bueha 
nan, jis buvo nevedąs, vist 
tvarka Prezidento ofisuose ve 
cJLe jo sesers duktė Harriet 
Lapę, jos tėveliai pasimirė kai 
ji buvo maža mergaite, tai ji 
pas savo dede James Bucha
nan gyveno, taipgi su jo gyve
no Vaszingtone, Prezidento 
kambaruose.
i; — Adele Wehr (Stankie- 
vicziute) nuo 1235 Et Mahanoy 
uly., kuri nesveikavo per visa 
pieta, numirė Petnyczios vaka- 
ra, 6:30 valanda namie. Velio
ne gimė Mahanojuje. Jos vy
ras lliram Wehr mire keturi 
metai atgal. Paliko dvi sese
rys: Marijona, pati Juozo 
Czernitskio ir Leokadija, pati 
Joseph Yaczerą, mieste. Lai
dos U tarnin ko ryta, su apiego- 
mis Szv. Juozapo bažnyczioje- 
devinta valanda ir palaidos in 
parapijos kapines. Graborius 
Liudvikas Traskauskas laidos.
' — Ketverge pripuola SS. 

Fedelio ir V atieko, o Tautines 
Vardines: Kantrines, Gražvy
da. Taipgi ta. diena Menulio at
maina, Jaunutis. Ir ta diena: 
1308 metuose, susitaikydamas 
spoKiyžinocziaisi Didysis Ku- 
niga.iksztis Vytautas pažadėjo 
jiems Žemaitija; 1806 m., gimė 
Mažosįos Lietuvos veikėjas ir 
raszytojas Fredrikas Kurszai- 
tis; 1898 m., Islpanija paskel
bia kara; 1950 m., Generolisz- 
kas Pacztorius isz Vaszingto- 
no pranesze, kad visi paczto 
siuntinai bus pristatyti in na
mus tik syki in diena, per 
laiszkaneiszius, priežastis, kad 
sumažinti pacztinius iszkasz- 
czius; 1951 m., Prezidentas 
Trumanas pavartuojo szimta 
dvideszimts keturis žodžius ir 'f 4.,. - ... ......
su tais žodžiais paszalino Ge
nerolą Douglas MaicArthuri isz 
keturiu labai svarbiu ir garbes 
vertu vietų.
— Petnyezioj pripuola Szv. 

Morkaus Evangelisto, o Tauti
nes Vardines Arejis, Tyvaita. 
Ir ta diena : Konfederacijos at
minimas, szvencziamas Alaba- 
moje, Floridoje, Georgijoje ir 
Louisianoje; 1945 m., San 
Francisco konferencija prasi
dėjo.
; r— Balandžio menesis jau 
baigėsi; artinasi menesis Ge
gužis, (May); pirma diena Ge
gužio pripuola kita sanvaite, 
Ketverge.

— Szimet “Motinos Die- 
na” pripuola Nedelioj Gegu
žio (May) U-ta diena, o “Tė
vo Diena” pripuola Nedelioj 
Birželio (June) 15-ta diena.

— Gerai žinomas miesto 
gyventojams, Vaitiekus Per
kausiąs, nuo 1100 E. Market 
ūly., kuris sirgo ilga, laika, pa
simirė pereita Sereda, vienuo
likta valanda ryte. Velonis gi
mė Lenkijoje, atvyko in Ame-

Skubinasi Isz Fabriko

Darbininkai skubinasi isz 
deganczio fabriko, Chicago- 
je. Nepaprastas gaisras ežia 
szita fabriką isztiko kur yra 
gaminama mostis del moterų 
plauku. Toje mostyje randa
si daug gazu kurie užsidegė 
ir susprogo.

Ugniagesiu virszininkas 
Marshall J. McAuliffe sako

rika daugelis metu atgal. Bu
vo angliakasis. Paskutini kar
ta dirbo Mahanoy City kasyk
lose. Paliko dvi seserys: Roza- 
lija Boy.akiene ir ponia Rasi- 
mavieziene isz Hazleton, Pa. 
Taipgi anukūs: Juli, Stanislo
va, Prana ir Juozą Perkaus- 
kus mieste. Laidojo Subatos 
ryta su aipiegomis Szv. Kazi
miero (Lenku) b aįžny ežioje, 
devinta valanda ir palaidotas 
in parapijos kapines. Gra'bo- 
rius L. Traskauskas laidojo.

Shenandoah, Pa. — Panele 
Mariona, 19 metu amžiaus, 
dukrele pons. Vinco ir Mari
jonos Diskievicziu, nuo 962 W. 
Coal uly., puldama tropais 'že
myn savo namuose ir staigai 
pasimirė. Velione .girne Shena- 
doryje. Baigus Szvento Jurgio 
parapine, taipgi Publikos 
High School mokslą. Dirbo 
SS. Kresge Co., sztore, mieste. 
Paliko dideliame nuliūdime: 
savo tėvelius; broli Vincą ir 
seseri Helena namie. Laidotu
ves in vyko Utaminko ryta su 
Szv. Misziomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9:30 valanda ir 
palaidota in Annunciation 
(Airisziu) kapines. Graborius 
J. Francy laidojo.

— Shenandoah Lietuviu 
Szvento Jurgio parapijos cho
ras, Nedelioj Balandžio Apr. 
dvideszimts septinta diena, 
septinta valanda vakare, Szv. 
Jurgio baižnyczioje, užpildys 
bažnytines muzikos valanda. 
Giedos moterų, vyru, ir inisz- 
rus choras ir miszrus kvarte
tas. Programoje bus Lietuviu 
ir svetimu kompozitorių kuri
niai. Chora veda ir vargonais 
palydi Muzikantas J. Macziu- 
lis. Shenandoah ir apylinkes 
Lietuviams labai graži proga, 
pasiklausyti gražios, bažnyti
nės mpzikos ir giesmių. Pla- 
cziau apie szita, bažnytines mu
zikos vaka.ra paraszysime ki
tame “Saules” numeryje.

— Puldama savo namuose 
ponia Irena Kvederiene nuo 
528 W. Coal .uly., likos sužeis
ta in koja ir nuvežta in Locust 
Mt. loginbute del gydymo.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! 

kad tas gaisras iszmusze sie
nas ir stogą, ir sudarė iszka- 
dos už daugiau kaip $50,000. 
Kaip tas gaisras prasidėjo 
dar negalima pasakyti. Bet 
laime, kad nei vienas darbi
ninkas nebuvo sužeistas, nes 
visi suspėjo iszsikraustyti 
isz to deganczio fabriko.

o □ ■ □

LAKUNU STRAIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

daug karininku, lakunu vie- 
szai parodo savo nepasitenki- 
ma. Jie nusiskundžia, kad tie 
jauni lakūnai, karininkai, ku
rie ežia, Amerikoje kitus mo
kina ir kurie nėra nei mate ka
ro f r unto, dabar siunezia in 
Korėja tuos lakūnus, kurie ka
riavo per Antra Pasaulini Ka
ro, o patys tupi namie.

Kitose vietose jau daugiau 
kaip devyni szimtai lakunu, 
kurie kariavo per Antra Pa- 
sau’ini Kara, buvo atleisti nuo 
skridimo, kai jie patys pasi- 
prasze.

O ežia iszkilo baisus erdelis, 
už tai kad keli lakūnai pasi- 
aiszkino kad jie jau per seni ir 
turi daug pareigu,ir tai negali 
skristi. Czia jau ir kariszkas 
teismas juos baudžia ir kisz- 
kaszirdžiais pravardžiuoja. Ir 
visai už nieką.

Kad tokie lakūnai butu po 
prievarta priversti skristi, ero- 
planus vairuoti, jau mes su to
kiais nedrystume važiuoti, nes 
jie jau tokiam atsakomingam 
darbui netinkami, kaip jie pa
tys prisipažinsta.

Czia klausimas ne kaip tuos 
lakūnus priversti ar kaip juos 
nubausti, bet kaip kariszka 
teismą pataisyti ir kaip pati 
Karo Sztaba pertvarkyti, kad 
tenai butu nors biski daugiau 
proto, o mažiau bosavimo var
iuojama!

VISKAS VĖL RAMU 
VASZINGTONE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kaltinti Morriso bosą McGrath 
kad jis ji pravarė, jam ‘sakti’ 
davė, už tai kad jis pradėjo sa
vo tardymą su savo bosu; ne
galima per daug nei Prez. Tru- 
mana kaltinti, už tai, kad jis 
pravarė McGrath, nes vis jie 
yra inklimpe in mirsztanczios 
partijos pelkes. Demokratu 
partija yra jau atgyvenus savo 
metus ir yra iszeikvojus savo 
jiegas. Visi tie skandalai yra kiau 21 motu amžiaus; Atvy

tik iszraiszka griuvanczios jie- 
gos. Ta partija negalima at
gaivinti, kaip Prez. Trumanas 
mislina, suarsztuojant kelis 
sukczius, nes tos partijos liga 
yra mirtina ir neiszgydoma. 
Dabar reikia ne tik liekarstu, 
bet naujo kraujo, kuri partija 
ir valdžia gali gauti tik per 
rinkimus, per kuriuos nauji 
žmones stos prie kraszto vairo.

EROPLANAS
NUKRITO, SUDEGE

CALIFORNIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kur jis nukrito ir sudužo.
Kai tas eroplanas nepribuvo 

uit laiko in Los Angeles, tuo- 
aus kiti eroplanai buvo isz- 
siunsti jo jieszkoti.

Eroplano kompanijos at
stovai New York mieste sako 
kad trisdeszimts keleiviu isz- 
New York miesto, bet galimas 
daigias kad keli iszlipo Phila- 
delphijoje.

kau in Amerika priesz szeszis 
menesius ir jau prasziau ‘pir
mu popieru. Man dabar rupi 
militarine tarnyba. Kaikurie 
draugai pataria laukti kol gau
siu pirmas popieras, kiti sako, 
kad turėjau užsiregistruoti 
tuoj po atvykimu. Ka man da
ryti?

Atsakymas — Reikėjo tuoj 
užsiregistruoti.

1948 metuose Parinktines 
Tarnybos Instatymas (su 1951 
m., priedu) reikalauja kad 
“kiekvienas ateivis kuris yra 
inleistas pastoviam apsigyve
nimui, tarpe 18% ir 26 metu 
amžiaus ’ ’ privalo užsiregis
truoti Parinktinei Tarnybai. 
Kitas instatymas reikalauja 
kad visi vyrai nuo 18% ligi 26 
metu, kurie pasiliko JAV il
giau negu 1 meta, nors ir buvo 
leisti laikinam apsigyvenimui 
turi irgi, užsiregistruoti. Jauni 
vyrai, svecziai ar mokiniai ir 
net jauni vyrai nelegaliai te
leisti, gali praszyti kad jie, bu

AZIJA IR AFRIKA
NORI DRAUGAUTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

laikyti gerus, draugiszkus san
tykius su Prancūzija ir pasilai
kyti Sziaurines Afrikos bazes, 
kurias mes Prancūzams iszlai- 
svinome, Senatorius Fath sa
ko: 1—Europos Socilastines 
valdžios pripažinsta, pavėlina 
ir net ugdo visokius Komunis- 
tiszkus veikimus, pavėlina 
Komunistu Partijai stoti in 
rinkimus ir pripažinsta ta Ko
munistu Partija savo tarybose. 
O Mahometonu krasztai yra in- 
vede griežtus instatymus 
priesz Komunistus ir ju parti
ja niekur nepripažinsta, ir Ko
munistai, tuojaus yra patiip- 
dinti kalėjimuose. (Tai dau- 
gauiau negu patys Amerikie- 
cziai daro savo kraszte).

2— Moslemu tikėjimas yra 
griežtai priesz Komunizmą. 
O visi žmones tuose krasztuose 
yra isztikimi savo tikėjimui.

3— Azijos krasztai palaiko 
vienybe tarp saves. O Euro
pos krasztai yra susiskaldę in 
tautas, kurios viena kitai pa
vydi ir žvairai žiuri in savo 
siaurus rubežius. Azijos nėra 
tiek daug partijų, žmones nėra 
susiskaldę in viena kitai prie- 
szingas partijas. Azijos bied- 
ni žmones gali pragyventi ant 
daug mažiau negu Europie- 
cziai, ir jie daug mažiau reika
lauja, ir daug isztikimiau savo 
draugams atsimoka.

Jis teipgi mažai ka gero tu
rėjo pasakyti apie Anglijos 
Socializmą. Jis sako kad, rei
kalui prisejus, Anglija vėl 
grysz prie darbininku partijos 
ir paskui vėl ims sėdintis prie 
Rusijos, nes jos pramone to 
reikalauja.

Apie Prancūzija jis trumpai 
pastebėjo: “Vienas isz keturiu 
Prancūzu balsuoja Raudo
nai,”

Jis teipgi pirsztu prikisza- 
mai priparode kad daug tu su
kilimu Cairo mieste, buvo ir 
yra Anglu sukurstyti.

ATEIVIS IR MILI-
TARINE TARNYBE
NEW YORK, N. Y. — 
Klausimas — Ka tik sulau- 

tu paliuosuoti nuo kariuome
nes. Bet jeigu jie praszytu bū
ti paliuosuoti jie ant visados 
■bus sulaikyti nuo Ameriko- 
niszkos pilietybes. Patartume 
užsiregistruoti kuogreieziau- 
siai. Antrasža areziausio Se
lective Service Board gali ras
ti telefono knygoje,' arba pa- 
pras'zyk policininko. —C.

NAUJASIJETUVIU 
TRANSPORTAS

NEW YORK. — Balandžio 
(Apr.) 20 d., in New Yorka at
vyko laivu “General Ste
wart,” iszplaukusiu isz. Bre
merhaven Balandžio 10 diena, 
Lietuviai: -

Apirubis, Regina, Chica-- 
go, III. — Buehsteinėr, Arnold, 
Helene, Ulrich, in Cleveland, 
Ohio. — Doringas, Victoras, in 
New York, N. Y. — Eiduk, 
Wanda, Chicago, 111. — En- 
drulat, Johann, Lydia, Gilbert, 
Edmund, Irena, Brooklyn, N. 

sergeant guards a Superfort. He will keep his vigil 
throughout the long night, keeping the armed and 
fueled plane safe lor her crew. And at dawn he will 
watch her take ofl into the lightening skies on a mis
sion of protection (or you and all that you hold dear.

There are many men like this one in the armed forces 
.. .without public recognition but doing a continuing 
important, responsible job for defense—your defense.

Won’t you do a job for defense, too?... an easy |ob? 
Will you build up your own personal savings by buy
ing United States Defense Bonds? For by bonds and 
other forms of saving which make you financially in
dependent you are building and maintaining a strong 
economy for America .;. backing your country’s mili
tary strength And America must be strong. For in 
these troubled times, peace is only fot the strong'

So buy those U. S. Defense Bonds. Buy them now and •
sign up to buy them regularly.

The U. S. Defense Bonds you buy 
give you personal financial independence

Don’t forget that bonds are now a bettei buy thąn ever. Be
cause now every Hen.es> E Hond you own can automatically go 
on earning interest every year for 20 years from date of pur
chase instead of 10 as before! This means that the bond you 
bought for $18.75 can return you not just $25 — but as much 
as $33.331 A $37.50 bond pays $66.66. And so on. For your 
security, and your country’s too, buy United States Defense - 
Bonds now! Bankers recommend them as one of the safest 
forms of investment.

Peace is for the strong ... 
Buy U. S. Defense Bonds regularly!

rhe u 5. Government does not pay for this advertising. I'he t reasury . 
Department thanks, for their patriotic donation, the 

Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Y. — Habersat, Olga, Chicago, 
Ill. — Hansel, Werner, Lucija, 
Hans, Chicago, Ill. — Hoff
mann, Fritz, Eva M., Brigitte, 
Juergen, Detroit, Mich. — 
Huff, Anna, Hermann Harald, 
Ann Arbor, Michigan. — Kirs- 
tein, Elizabeth, Erich B., in 
Fond du Lac, Wise..•Lutz, 
Gustav, Emma, Detroit, Micšf’j 
— Mikole.it, Frieda, in Pitts
burgh, Pa. — Petrikas, Kons
tantin, Jadwiga, Violetta, in 
Brooklyn, N. Y. — Raterisiber-“ 
ger, Harold, Hamdon, Co'im. :-^- 
Scheffier, Werner, New York, 
N. Y. — Schenk, Maria, Elsa, 
Brooklyn, N. Y. — Schmidt, 
Artur, Wanda, Leon, Viktor ir 
Edith, in New York, N. Y. — 
Schuetz, Albina, Richard, Chi
cago, Ill. — Sembach, Erwin, 
Ruth, Detroit, Mich. — Step- 
putf-is, Rudolph, Anastazija, 
Karl, Christel, Dora, Richard, 
Waterbury, Conn. — Stfblia, 
Joseph, Herkules, Chicago, Ill. 
—- Svarczas, Oskar, Chicago, 
III. — Tiedmann, Andreas,'Ol
ga, Else, Alma, Ingrid, Ri
ch .ard, Irma, Gerda, Chicago, 
Ill. — Žukauskas, Liudvikas, 
Chicago, Ill. —BALF Centras.

ŽINUTES
Mount Carmel, Pa. — Vincas 

Juszinskas, nuo 344 So. Beech 
uly., kuris pasimirė pereita 
sanvaite, Seredos diena, likos 
palaidotas Subatos ryta,, su 
aipiegomis Szv. Kryžio bažny
czioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapines. 
Velionis gimė Lietuvoje. , -Per 
daugelis metu-’buvo angliaka- 
sis. Paliko keletą piiuku- ir 
anūkes,.- Amžina Atilsi l ■. . ■

New York. — Žinios pra- 
neszta, isz Rocquencourt, 
Francuzijos, buk Amerikos 
Generolas Dwight D. Eisenho
wer is serga ir randasi po dak- 
tariszko priežiūra. j

Rahway, N. J. —» Sukilimas 
kylo in Trenton valstijos. ka
lėjimą, kai du szimtai trisde- 
szimts du kaliniai reikalauja 
kad padaryt nauja permaina 
ir geresne tvarka szitame kalė
jime. Devyni sargai likos ap
galėti per kalinius, ir sako kad. 
juos nepaleis, kol valdžia in- 
ves nauja tvarka kalejiniė.

New York. — Balandžio 12 
diena lai-vu “General Ballou” 
in New Yorka atvyko paskuti
ni Tremtiniai gave vizas pagal 
DP instatymo ir tuo budu užsi
baigė pirmoji masines imigra
cijos faže in Jungtines Ameri
kos Valstybes, prasidėjusi 
1948 m., Spalio 30 d., kai laivu 
“General Black” 819 ti’emti- 
niu pasiekė Amerikos kran
tus. Nuo to laiko Lietuviu ko
lonija Amerikoje padidėjo' 
27,114 Lietuviais.

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

“Talmudo Paslaptys”
... Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS 
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaką

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Platinkit “Saulė”

Mikole.it



