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Isz Amerikos EISENHOWERIS
IR DARBININKU

AKLAS ŽMOGUS UNIJOS
SUARESZTUOTAS

Reikalavo Pinigu;
Nudavė Sužeistas

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkios deszimts penkių metu 
amžiaus James Walsh, kuris 
yra ak]as, buvo suaresztuotas 
in Camden apygarda. Jis jau 
ne pirma syki pateko in teismo 
rankas.

Jis gera bizni sau iszsimisli- 
no. Jis nuduoda kad jis sužeis
tas, kad jis automobiliaus su
važinėtas ir paskui reikalauja 
pinigu. Policijantai dažinojo 
kad jis jau apie dvideszimts 
penkis sykius buvo suaresztuo
tas už toki pati prasikaltima, 
ir kelis sykius jis jau buvo isz- 
tupejes invairiuose kalėjimuo
se.

Ponia Bertha Berkovitz, nuo- 
4G5 Kaighn Ave., Camden, 
pradėjo savo automobiliu ir 
važiavo namo, kai kas nors su
riko kad ji buvo žmogų suva- 
žinejus. Ji greitai sustabdė sa
vo automobiliu ir paszauke po- 
licijantus. Tas aklas žmogus 
buvo greitai nuvesztas in Coo
per ligonine. Bet Daktarai te
nai rado kad jis visai nebuvo 
sužeistas.

Bet už valandos tas aklas 
žmogus su taxi atvažiavo pas 
Ponia Berkovitz ir pareikala
vo pinigu. Jeigu ne, tai jis ja 
patrauks in teismą ir apskųs 
už tai kad ji su savo automobi
liu ji sužeidė.

Ponia Berkovitz jam gra
žiai pasakė kad ji sutiks jam 
mokėti kiek tik reikes, bet kad 
visas tas dalykas apdraudos 
kompanijos rankose. Tegu jis 
kreipiasi in apdraudos kompa
nija, kuriai ji kas metai gero
kai moka.

Policijos detektyvas ir ap
draudos kompanijos agentas 
del tokiu nelaimiu, Patrick 
Carr, tuojaus pribuvo ir visa 
ta neva nelaime isztirti. Jam 
ten kaip nepatiko to aklo žmo
gaus pasiaiszkinimas. Jis tuo
jaus per telefoną paszauke ke
lias apdraudos kompanijas 
New York mieste ir viską da
žinojo apie szita sukcziu. Tada 
jis pasiszauke policijanta Sar-' 
žentą Joseph Hooven ir jie ji 
suaresztavo.

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

WASHINGTON, D. C. — 
, Už keliu dienu AFL Darbinin
ku Unijos Vadas George 
Meany ir CIO Unijos Preziden
tas, bus stacziai Eisenhowerio 
užklausti: kodėl jiedu taip 
puolasi ant jo ir ji vis intarine- 
ja? Jiedu yra pakvieti in Bal
tuosius Ofisus pasiaiszkinti!

Frez. Dwight Eisenhoweris 
jau keletą kartu yra pareiszkes 

j kad jis nieko neturi priesz 
Darbininku Unijas, bet, kad 
jam labiau rupi eilinis unijos 
narys, darbininkas.

Jis sako kad jis nori kad at
skiras, pavienis unijos narys 
turėtu baisa savo unijoje, ir 
kad tos unijos nebutu keliu 
didžponiu ar razbaininku val
domos.

Prez. Eisenhoweris toliau 
aiszkina, kad kaip tik tie In- 
statymai, kaip Wagner Act ir 
Taft-Hartley Law,’’ daugiau 
rūpinosi ir rūpinasi eiliniu uni
jos nariu, darbininku, negu 
unijos bosais.

Kai Plumberiu Unijos Va
das, Martin Durkin, pamėtė sa
vo darba kaipo Darbo Sekre
torius, sakydamas kad kas 
nors Vaszingtone jam pastojo 
kelia ir kad pats Eisenhoweris 
ji baisiai nuvylė ir paliko jo 
prieszams, Eisenhoweris, siu- 
lindamas ta Darbo Sekreto
riaus vieta James Mitchell, pa- 
siaiszkino, kad jis toje vietoje 
nenori nei unijos vada, nei fab
rikantu atstovą, bet jis nori 
žmogų, kuris rūpinąsis darbi
ninkais, kuriam nerupes susi
kirtimai tarp uniju ir darbda
viu, bet kuris stengsis su dar- 
baninkais susipažinti ir jiems 
patarnauti, nes tai vienatine 
Darbo Sekretoriaus pareiga.

_____

ADVOKATAS
PASKIRTAS

Del McCarthy-Armijos 
Bylos

WASHINGTON, D. C. — 
Ray H. Jenkins, advokatas isz 
Tennessee valstijos yra Sena
to Komisijos paskirtas kaip 
advokatas toje Byloje tarp Se
natoriaus McCarthy ir augsztu 
Karininku.

Pirm jo buvo paskirtas ad
vokatas Samuel B. Sears, bet 
kai laikrasztininkai eme pripa- 
rodyti kad advokatas Sears 
keletą kartu vieszai buvo pa
sisakęs, kad Sen. McCarthy ge- 

I ra darba atlieka, jis buvo pri- 
I verstas pasitraukti, atsisakyti, 
nes ji pradėjo intarineti kad jis 
tokia Byla negalėtu beszalisz- 
kai vesti, kai jis jau isz pat 
pradžių remia Senatorių.

Naujai paskirtas advokatas 
Jenkins rodos tam darbui tin
kamas, nes jis niekados nėra 
vieszai iszsireiszkes ka jis mis- 

' (Tasa Ant 4 Puslapio)
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VELYKOS!

VILTIES UŽGIMIMAS

‘4 gZTAI, Vieszpatics aniuo- 
las pasirodė Juozapui sap-^ 

ne ir tarė: Kelkis, imk vaikeli 
ir jo motina, begk in Egiptą ir 
buk tenai, kol tau pasakysiu; 
nes Erodas jieszko vaikelio nu
žudyti.” Matas II, 13.

fe
ir %

Linksmos buvo tos szirdys 
kurios mate ir girdėjo ta 
aniuolu giesme ta nakti, Bet
liejuje, ir saldus sapnai buvo 
tu, kurie regejo tos žvaigždes 
szviesa, nes jiems užgimė nau- 

' ja viltis. Tai buvo mažos žva
kutes1 szviesele pasaulio tam
sumoje.

Ta spragsiejanti szviesele 
buvo tokia silpna, bet tuo pat 
kartu tokia szviesi, kad ji pa
naikino tamsumas. Ir Erodas 
buvo tamsybes nevidonu pa
skirtas ta maža, silpna vos te 
bespragsiejanczia szviesele pa* 
naikinti, užgesinti.

“Ir atsitiko, kad po trijų 
i dienu jie rado ji szventykloje, 
sėdinti mokytoju tarpe, besi
klausanti ju ir juos beklausine- 
janti. Pamate ji, jie nustebo, ir 
jo motina jam tarė: Sunau, 
kam mums taip padarei? Sztai, 
tavo tėvas ir asz suskausmu 
jieszkojova tavęs. Jis jiems ta
re: Kam manes jieszkojote? 
Argi jus nežinojote, kad man 
reikia būti tuose da^kuose, 
kurie yra mano Tėvo?

Lukas II, 46-48-49”.

Po Erodo mirties Szventoji 
Szeimynele sugryžo in Nazare
tą., kur Jėzus augo su kitais to 
miestelio vaikais. Bet per vi
sus tuos metus, to miestelio 
žmones kaž-kaip nujautė kad 
kas nepaprasto yra su tu daily- 
dies sunumi. Jis rodos susi
draugavo su laukais, miszku ir 
paczia gamta. Iszrode kad net 
ir vėjelis jam kaž-ka kukžde- 
no. Jis visus ir viską mylėjo ir 

j taip rodos nuoszaliai nuo visu 
gyveno.

“Ir jis iszkeliavo su jais, at
ėjo in Nazereta ir buvo jiems 
klusnus. Jo motina laike visus 
szituos dalykus savo szirdyje. 
Jėzus augo iszmintimi, metais 
ir malone pas Dieva ir pas

' žmones. Lukas II, 51-52.”

Po to susikirtimo su Szvento 
Raszto žinovais, viskas buvo 
tvarkoje, ir ta amžina viltis 
degte dege Galiliejo kalnuose.

Kai Szventas Juozapas pasi
mirė, sulyg senovės paprocziu, 
Jėzus jo vieta užėmė ir dirbo 
dailydes darba. Bet jis buvo 
tykus ir tylus žmogus, kuris 

seke ir temijo visus žmonių 
isznaudojimus savo miestelyje.

Jis žinojo kad ateis diena 
kada jis turės savo Tėvo daly
kais rūpintis, nežiūrint kaip ir 
kiek kasztuos.

* '
“Bet Jėzus tuojau juos pra

kalbino, sakydamas: Pasitikė
kite, tai asz, nebijokite. Atsa
kydamas, Petras tarė: Viesz- 
patie, jei tau tu, liepk man eiti 
pas tave virszum vandens. Jis 
tarė: Eik, Ir Petras, iszlipes 
isz laivelio, ėjo virszum van
dens, kad ateitu pas Jezu. Bet, 
pamatęs vėjo smarkuma, nusi
gando ir, pradėjęs skėsti, su- 
szuko sakydamas: Vieszpatie, 
gelbek mane! Jėzus, tolydžio 
isztieses ranka, nutvėrė ji ir 
tarė: Žmogau menko tikėjimo, 
kam abejojai?”

m*

Jono Kriksztytojo pakriksz- 
tytas ir dykumose pasninko 
patvirtintas, Jėzus ženge in pa
sauli su vienatiniu tikslu.

Ta vilties liepsnele pradėjo 
skaiscziau liepsnoti, kai jis 
rinkosi savo apasztalus, kan
triai juos mokindamas, kan
triai pats jiems pasirodyda
mas, kantriai ju likimą ir ju 
darba jiems iszdestydamas. Jo 
apasztalai turėjo szventa pa
reiga jo pradėta darba tęsti to
liau.

“Jėzus, pasiszaukes vaika, 
pastate ji tarpe ju ir tarė: Isz 
tikrųjų, sakau jums, jei jus ne- 
sigreszite ir nepasidarysite 
kaip vaikai, neineisite in dan
gaus karalyste.

Matas XVIII, 2, 3.”
Sr

Pamokinimai paklusnybes, 
nusižeminimo, nuolankumo ir 
pasitikėjimo, szios pamokos 
buvc meiles pamokos. Taip Jė
zus skleidė ir platino ta vilties 
szviesa žmonių tarpe.

Žmonių szirdys klausėsi kai 
jis kalbėjo apie naujaji testa
menta, naujus meiles insaky- 
mus, apie Dievo meile, apie ar
timo meile. Jis kalbėjo ne kaip 
Kunigai ir Fariziejai, bet kaip 
viens kuris turi teise kalbėti.
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“Labai didele minia tiese 
savo drabužius ant kelio. Eju- 

; sies prieszakyje ir paskui se
kusios minios szauke, sakyda
mos: Csana Dovido sunui! Pa
girtas teesie, kuris ateina 
Vieszpaties vardu! Osanna 
augsztybese! Matas. XX 8, 9.”

Kai gaujos ji gerbe, ant ran
ku norėjo neszioti, kai jo 
apasztalai jo garbe didžiavosi, 
Jėzus staiga nutilo, nei žodžio 
neprasitarė. Anaiptol visa ta 
garbe jo skaistu veidą liūdnu
mu aptraukė. Jo perspėjimus 
apie savo mirti, apie Jeruzoli- 
ma, apie jo kanezia apasztalai 
per szita pergales ir garbes va
landa buvo užmirsze.

Vien tik Jėzus žinojo kaip 
greitai tos “Osannos” pavirs 
in szauksma “nukryžiavuok 
ji!”

“Paemes duonos, jis dėkojo, 
lauže, davė jiems ir tarė: Tai 
yra mano kūnas, kuris už jus 
duodamas; tai darykite mano 
atsiminimui. Taip pat paėmė 
ir taure po vakarienes ir tarė: 
Ta taure yra naujoji sandora 
mno kraujuje, kurs bus už jus 
iszlietas. Lukas XXII, 19, 20.”

Sugadintos prigimties jiegos 
jau savo nieksziszkus darbus 
veike, kai apasztalai su Jėzumi 
susirinko tame kambaryje del 
vakarienes. Bet nei vienas isz 
tos dvylikos, iszimant viena, 
nieko kito neatjautė kaip tik 
kad ežia pasilinksminimui pro
ga.

Bet su tuo reikszmingu 
apasztalu kojų numazgojimu 

i ir su tuo paskelbimu kad vie
nas isz j u savo vieszpati isz- 
duos, nelaimes ir baisios, neži- j 
nemos ateities szeszelis apgau
bė visus ir ta vilties szviesele 
beveik ko neužgesino.

“Bet jie suszuko: Szalin ji, 
i szalin! ant kryžiaus ji! Pilotas 
jiems tarė: Ar asz turiu prikal
ti ant kryžiaus jusu karalių? 
Vyriausieji kunigai atsake: 
Mes neturime karaliaus, tiktai 
ciesorių. Tuomet jis padavė ji 
jiems prikalti ant kryžiaus. Jis 
eme Jezu ir iszsivede. Neszda- 
mas sau kryžių, jis iszej© in va- 

j dinamaja Kaukuoles vieta, eb- 
rajiszkai Golgota. Tenai jie 
prikalė ji ant kryžiaus ir drau
ge su juo kituodu, vienoje ir ki
toje puseje, o viduryje Jezu.

Jonas XIX, 15-18.”

Kaip viltis žmogui brangi! 
I Pats Pilotas, gyvas diktatorius 
bet visgi atjautė szito nekalto

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PANCZIAKU
FABRIKAS

UŽSIDARĖ

Vienas Isz Seniausiu 
Fabriku

Philadelphijoje
PHILADELPHIA, PA. — 

Apex Hosiery kompanijos fab
rikas užsidarys; taip nutarė to 
fabriko savininkai.

William Meyer, kompani
jos prezidentas, paskelbė ta 
nutarimą, paaiszkindamas du 
tos kompanijos fabrikai dabar 
bus visiszkai uždaryti, už tai, 
kad Darbininku Unija nesuti
ko pavėlinti darbininkams ma
žesnes algas imti!

Visi darbininkai buvo sutikę 
dirbti už mažesnes algas, kai 
jiems buvo visos aplinkybes 
paaiszkintos, bet AFL Unija 
nesutiko ir darbininkams ne- 
pavelino už mažiau dirbti.

Prezidentas Meyer sako kad 
jis dar nežino ar kompanija 
ketina fabrikus ir maszinas 
parduoti, ar kur kitur krausty
tis.

Moteriszku paneziaku ge
riausi ir didžiausi fabrikai bu
vo pradėti Philadelphijos 
mieste. Czia visi labai gerai 
uždirbdavo. Advokatai, Dak
tarai, mesdavo savo darbus ir 
eidavo in szituos fabrikus dirb
ti.

Visokios aplinkybes susidėjo 
pakirsti szita beveik stebuklin
gai pelninga bizni, ir nema
riausia isz tu aplinkybių buvo 
Paneziaku Darbininku Ameri
kos Federacija, Unija, kuri 
kadaise valde beveik visa szita 
pramone ir kuri su savo strai- 
komis iszvijo daug mažesniu 
tokiu fabriku.

Uždarymas Apex fabriku tai 
nebus szito biznio pabaiga 
Philadelphijoje. Bet labai pa
kenks; unija neteks septynių 
sz’mtu darbininku isz tukstan- 
czio dvieju szimtu septynios 
deszimts nariu.

Randasi daug mažu tokiu 
fabriku po visa miestą kur 
darbininkai neprip^žinsta jo
kios unijos. Bet jau dideli fab
riką, didele pramone ir dar di
desnes algos dingo.

Paneziaku gaminimo biznis 
Philadelphijoje prasidėjo 1887 
metuose, Wisson fabrikas atsi
darė in Northeast Philadel
phia.

1929 m., Philadelphijoje jau 
buvo asztuonics deszimts vie
nas tokis didelis paneziaku 
fabrikas. Sunku pasakyti ko
dėl tie paneziaku fabrikai ro
dos vien tik Philadelphijoje 
augo. Gal už tai kad ežia buvo 
daugiau Vokiecziu atvažia
vę ir isz Vokietijos parsitrauk
davo maszinas.

Darbininku unija czia užgi
mė 1913 metais ir labai greitai 
užaugo ir insigalejo. Per Pir
mąjį Pasaulini Kara prie uni
jos prigulėjo asztuonios de
szimts penktas nuoszimtis vi-

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

su darbininku, kuriu buvo jau 
apie penkiolika tukstaneziu.

Ir nauja mada daug padėjo: 
moterys pradėjo neszioti trum
pas dreses; ir reikalavo dau
giau ir daugiau paneziaku, ne 
tik daugiau paneziaku, bet ir 
ilgesniu ir geresniu, gražesniu. 
Biznis buvo be galo geras.

1919 metuose buvo pagamin
ta 6,300,000 tuzinu poru pan
eziaku; 1925 m., jau 26,900,000 
poru.

Darbininkai uždirbdavo 
tarp $6,000 ir $7,000 ant metu. 
Ir pelnas buvo geras, apie dvy
lika doleriu ant tuzino. Bet ne 
ilgam!

Firmas- ateinaneziu bedu ir 
nelaimiu perspėjimas pasigir
do isz Pietiniu Valstijų. Pietų 
Valstijose taksos pigesnes, al
gos mažesnes ir uniju tenai ne
buvo! Vienas po kito, fabri
kantai pradėjo savo fabrikus 
kraustintis in Pietų valstijas. 
Jie pradėjo daugiau pasipelny
ti, pigiau savo paneziakas par
duoti ir isz unijos juoktis.

Dar ir kitos bėdos, kitos 
klaidos! Fabrikantai, norėda
mi daugiau paneziaku paga
minti, insitaise didesnes ir ge
resnes maszinas, ir baisia klai
da padare, kai jie savo senas 
maszinas nesunaikino, bet par
davė!

Maži biznieriai, pargryže 
kareiviai, veteranai tas senas 
maszinas nusipirko ir savo 
mažus fabrikėlius pradėjo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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VAŽIAVO APLINK
BARA

Suvažinėjo Motcriszke 
Saliune

WAUKEGAN, ILL. — Vis- 
kas buvo tyku ir tvarkoj, Clo
ver saliune, kol dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Walter 
Puckett sudarė laižybas su 
bartinderiu, kad jis gali su sa
vo motorcikliu apvažiuoti ap
link saliuno bara, Bartinderys 
suklydo kai jis jam neintikejo, 
nes už keliu minueziu, Walter 
Puckett su savo staugianeziu 
motorcikliu invažiavo in saliu- 
na ir važiavo aplink bara. Jis 
saliune suvažinėjo trisdeszimts 
metu amžiaus Ponia Olean Ro
berts ir pats parvirto.

Policijantai pribuvo ir ji su
aresztavo už per greita važia- 
vima.

I



Sveikiname Visus Su
Szv. Velykomis!

Kas Girdėt
Visiems “Saules” Skaityto

jams, siuncziame musu Szir- 
dingiausius Velinimus su taja 
Linksma Szvente (Velykos) ir 
kad Dievas visus užlaikytu 
sveikus ir prailgintu visiems 
gyvastį, kad galėtu sulaukyti 
linksmai kitu Velykų!

To viso vėlina isz szirdies, 
—‘ ‘Saules’ ’ Redakcija.

-------- ---------- -
Armijos virszune, nuo Bri

gados Generolo Zwicker met li
gi pat virsziines Armijos Sek
retoriaus Stevens toki lemia 
šukele kad vienas Senatoriaus 
pagelbininkas, Coliu, stengiesi 
gauti komisija savo draugui 
Shine. Baisus ežia daigias! 
Kasdien Senatoriai stengiasi 
parūpinti vietas West Point ir 
Annapolis akademijose savo 
draugu vaikams. Ir mes kelis 
kartus stengiemes gera žodi 
tarta keliems musu skaitytoju 
vaikams, kurie norėjo stoti in 
tas karininku akademijas. Tai 
jau -ne smertclnas griekas. Be 
politikos, be draugu, be -gero 
žodžio, be perstatymo nei vie
nas jaunuolis negali stoti in 
tas akademijas. Senatoriui va
lia du jaunuoliu ant metu pri- 
statydinti in tais akademijas 
isz kiekvienos valstijos. O jei
gu. Senatorius kuri jaunuoli 
pristato, ar tai ne politika? Ko 
ežia taip dyvinasi ir piktinasi 
Armijos Sekretorius? Tegu jis 
atsimena kad jis nėra nei kari
ninkas ir nėra isz armijos kliu
do kada valgęs. Geriau jam 
butu jeigu j is geriau susipa- 
■žintu su Armijos ir Laivyno 
akademijų tvarka, pirm negu 
jis taįp szoka.

- - --------- ----------------

Visi dar vis remia ir gerbia 
Prezidentą Eisenhoweri, bet 
jau, biski po biski galima, isz- 
grsti ruigojimu ir priekaisztu, 
kad ji,s savo žodžio nėra isz- 
laikes; kad<jis daug daugiau

-------- -----------

Nepaisant kaip kuris žmo
gus žiuri in Senatorių McCar
thy, kaip jam patinka jo be
veik žiaurus pasielgimas, visi 
turime prisipažinti, kad jis yra 
vicszai paskelbęs daug nickszu 
ir nieksziszku darbu, apie ku
riuos mes nei žodžio niekados 
nebūtume iszgirde jeigu po tas 
Senatorius.
yra pasižadėjus-, negu nuvei
kęs. Ir vieszas susikirtimas su 
Senatorių McCarthy nebūtu 
jam in politine gerove. Kad ir 
Prez. Eisenhoweris sumusztu, 
nutildytu Sen. McCarthy, jis 
nieko nelaimėtu, bet viską pra- 
kisztu, nes Senatorius McCar
thy nieko nenori nieko nesie
kia ir už tai nieko negali pra
rasti, ar jis laimes ar pralai
mės. Bet Eisenhoweris, būda
mas musu kraszto Prezidentu

ir Republ ikonų partijos vadu 
gali viską prakiszti. 

----------- --------
Kelios automębiliu kompa

nijos atsiėmė visus savo nepar
duotus anų metu naujus auto
mobilius isz pardavėju, ir da
bar tuos automobilius daug pi
giau parduoda savo darbinin
kams. Automobiliu biznis laibai 
prastas. 

- ----------------
Nauji namai, nauji autdmo- 

biliąi dar vis per brangus. Jie 
turės atpigti, pirm negu žmo
nes daugiau ju pirksis.

----------- ----------------

Žmones dabar mažiau perka, 
mažiau iszduoda, ir biznis ei
na trapais žemyn. Ir visi Re- 
puiblikonus kaltina! 

.----------- --------
Žmones dalbai* mažiau eina 

iiii skola, mažiau -perka ant isz- 
mokesezio. Už tai Lankos da
bar ant mažesnio nuoszimczio 
siutina paskolinti pinigu. 

----------- --------
Mainieriams tikrai prastai! 

Mainos, viena po kitos užsida- Ą v.ro. Mainieriai maiziau ir ma
žiau gauna dirbti. Jeigu mai- 
nierys gauna tris dienas ant 
■sanvaites dirbti, jis jaueziasi 
laimingas! 

----------- --------
Biznieriai ir sztorninkai sa

ko kad sziu Velykų biznis bus 
prastesnis. Paprastai kūmutes, 
bobutes, 'moterėlės, moterys, 
merginos ir mergaites perkasi 
naujas sukneles, skrybėlaites 
ir kitus drabužėlius Velykoms. 
Sziais metais tas 'biznis bus 
prastesnis! 

----------- --------
Sztorai visomis galiomis 

stengiasi 'prisitraukti kostume- 
ruis: jie viską atpigina, duoda 
dovanu, rengia visokias loteri
jas, parūpinai visokius kliubus, 
visaip garsina savo tavora, 
viens kitam nepasiduoda 
stengdamiesi vįens nuo kito 
bizni nutraukti. 

----------- --------
Buvo iszkelta 'byla leisti jau

nuolis, asztuoniolikos metu 
amžiaus balsuoti, votuoti. Bet 
ta byla nebus investa iki atei- 
naneziu metu. 

----------- --------
Kai kurie Senatoriai norėjo, 

invest! byla kad Komunistu 
partija butu uždrausta Ameri
koje. FBI pblicijos virszinin- 
kas .J Edgar Hooveris sako 
kad tai butu baisi klaida, nes 
tada visi Komunistai pa-sika- 
votu ir paslaptai savo darbu 
vestu.

Plieno kompanjios ir fabri
kantai dabar jau pigiau 'plieną 
parduoda. 

----------------- _
Anglys turėtu atpigti, jeigu 

mainieriai nori savo darbus 
pasilaikyti. Anglys dabar 
dvigubai kasztuoja ntegu jos 
turėtu kasztuoti. Acziu mai- 
nieriu bosui Lewisui.

... ----------- ---------- —
Moterys baisu lerma yra šu

kei usios kad per daug kasztuo
ja pasigražinti, plaukelius su
gaubiu ioti, veideli isztcpti ir 
taip aplamai pasigražinti. Da
bar visi tie “Beauty Parlors” 
atpigina savo patarnavima 
musu moterėlėms ir musu my
limosioms. 

----------- --------
Jeigu jus kur pasiskaitysite 

apie kokia maszinas iszgydyti 
nuo vėžio ligos; netikėkite ir 
nepirkite. Visos jos palszyvos 
ir jokios vertes neturi.

Kongresas paskirs pusantro

bilijono doleriu del statymo ir 
pataisymo vioszkeliu-, kad da
vus darbus tiems kurie dabar 
darbo neturi. 

_____
Pietų Amerikoje randasi 

baisiai daug Komunistu. Kai 
kuriuose Pietų Amerikos 
krasztuose Komunistai yra in- 
linde in valdžia.

Daug darbininku kurie dir
bo prie laivu statymo- dabar 
randasi be darbo. 

-—-------------
Armija, paskirs keturis bili

jonus doleriu del nauju staty
bų, del nauju namu, ofisu, vie
tų ir lageriu. Tai padės bizniui 
po visa kraszta, nes reikes pa
sisamdyti daug darbininku.

------- -------------- —
Kongresmenai norėjo sau 

nubalsuoti didesnes algas, bet 
dabar nedrysta.

Pypkes Durnai

Mergužėle
Ir asz jauna mergužėle 
Baltas rožes sodinau, 
Ir pamaeziau elneli 
Ant žaliuojanczios laukos. 
O ka velke elnelis 
Ant žaliuojanczios laukos? 
Ede žole elnelis 
Ant žaliuojanczios laukos!
O kaip ede elnetis 
Žole ant žaliuojanczios laukos 
Ir asz jauna mergužėle 
Baltas rožes sodinau, 
Ir pamaeziau elneli 
Prie srovingo upelio.
O ka veike elnelis 
Prie srovingo upelio? 
Vandens gere elnelis 
Prie srovingo upelio! 
O kaip gere elnelis 
Vandens prie srovingo upelio? 
Ir asz jauna mergužėle 
Baltas rožes sodinau, 
Ir pamaeziau elneli 
Ant auksztojo kalnelio.
O ka veike elnelis 
Ant auksztojo kalnelio? 
Ragus state elnelis 
Ant auksztojo kalnelio!
O kaip state elnelis 
Ragus ant auksztojo kalnelio?

-------- -----------
— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen

tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Istorija Apie 
BADERI IR PATOGA

DOHARA
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

simylejas, tai ne buvo jo galy
be pataisytie. Pats nuvedė ku
mele in arklinyCzia ir -padavė 
ja vaižnycziai prisakydamas 
idant pabalnotu ir pažabotu, o 
kad Jokios kamanos ne tiko, 
liepe pabalnotie du arklius vie
na. del saves, o kita del važny- 
czios ir jojo pas Abdalu vesda
mi su savim ant apinasrio ku
mele.

Abdalus paregejas isztolo 
Bederi ir kumele, suprato, jog 
viską iszpilde teisingai kaip 
prisakė. Prakeikta ragana pa- 
mislijo su džiaugsmu, norint

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
.... MALDA . . .

Motinos Szvencz.

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

MUSU
SKAITYTOJAMS

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

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

karta likus nukorota už savo 
nuopelną.

Bederis nulipęs nuo arklio 
inejo in kroma Abdalaus, szir- 
dingai pasisveikino ir dekavo- 
jo už geradejystas -padarytas 
■del josios pritaiko kamana 
pats pakamanojo, ir kaip tik
tai Bederis persiuntė važny- 
czia namčn su arklais, tarė se
nis: Mano Bederi, neprivalai * .dabar tam mieste ilgai 'but, 
seskie ant kumeles ir kelauk in 
savo karalysta. Viena tau duo
du prasengejima, tai yra jeigo 
norėsi, kada kam ta ja kumele 
-parduot, tai ka manės užlaiky- 
kie del saves.

Bederis prižadėjo ajpie tai ne 
užmirszt, ir atsisveikinęs lei
dosi in kelione.

Vos Bederis isz j o jo in už
miesti, labai džiaugėsi, jog isz- 
sisuko isz teip dideles nelaimes 
ir jog turėjo savo galybėje ta 
baisia, ragana. In treczia diena 
pribuvo in dideli miestą. Prie 
miestyje pasitiko su einaneziu 
kokiu tai seniu, o kuris pra
kalbėjo-: Ar galu tamistos -pa
klaust isz kokio skypo atkelau- 
ji? Bederis tuo jaus susilaikė ir 
kada ant visu klausimu atsaki
nėjo, užėjo sena kokia boba, 
kuri susilaikius pradėjo grau
džiai verkt, ir dus aut, 'žiūrėda
ma in kumele.

Bederis ir senis nustojo kal
bėjo, žurejo abudu in boba, ir 
netrukus Bederis ipaklau.se 
apie prie'žaste aszaru, o boba 
atsake: Pone, tavo kumelį su
vis panaszi, in taji ka.mano sū
nūs turėjo ir kurios negaliu 
užmirszt ir kad ne'žinotau jog 
ana nugaiszo, tai galetau pri- 
siegt, jog tai tapati. Parduok 
ja meldžiu tavęs, su nusižemi
nimu; sugražinsiu ka tau kasz- 
tuoje o ir uižmirsziu tavos iki 
smert.

Mano moterszke, gailuosu 
laibai, jog negalų to padaryt, 
apie ka manės meldi, ne turiu 
ant pardavimo, tosios kumeles.

— -O pone! Pradėjo -boba 
prisispyrus melsti: neatsakyk 
man tos loskos, susimilk! Nu
mirtume abudu su sunum isz 
gailestics jeigo tos loskos ne
padarytai.

— Jauslingai motin, asz 
padarytai! tai su akvata, kad 
turetau taja kumele ant parda
vimo, o jeigu ir teip 'butu, tai 
netikiu, idant galėtai už ja už
mokėt tūkstanti szm.otu aukso, 
o už mažiau josios neparduo
tam

— Kodėl negaletau tau 
tiek užmokėt ? Kad tiktai nori 
parduot, o tuo jaus pinigus pa
lėkėsiu.

Bederis matydamas, jpg bo
ba suvis nuskurus, ne daleido 
sau idant tureetu tiek daug pi
nigu. Norėdamas tiktai' dasekt 
to, at re: Parokuok-gi pinigus, 
o kumelį bus tavo!

— BUS DAUGIAU —

Pirkie U. S. Bonus

KATALOGAS 
KNYGŲ

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydarni aiszkina kad jie 
jokiu bu du negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci- 
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome ‘ ‘Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “ Saule ’ ’ užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda, ’ ’ in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 

^nusipirkti popieros “Saulei.” r
Bet, kas mums ir jums svar

biausia, tai “teisingas atsily
ginimas, ’ ’ mes galėtume ‘ ‘ Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!
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— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
jiems kad užsiraszytu sau 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu,. 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žodžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 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.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.l33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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 Bornadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 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.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, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

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

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.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.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180^—-Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkąs Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĮgUU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S.
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• Istorija Apie

Badari Ir Patoga Dohara
(Tasa)

Karaliene ragana ant ryto
jaus vela atsilankė pas A'bdalu 
su tokia jau paroda, kaip ir va
kar ir tarė: Geras tėvo matai 
pats, kaip troksztu tavo bro- 
liuna turėtie pas save, jog net 
pati atkeliavau pas tave. Asz 
žinau, jog duota, ne atmainysi, 
ir žinau, jog sziandien leisi sa
vo broliuna.

Adbalus atidavęs jei pa
sveikinimą 'prisiartino pas ja 
idant niekas negirdėtų kalba, 
tarė, pamaži: Galinga karalie
ne, neturekie už pikta., jog- va
kar negalėjau broliuna del ta
vęs pavest ir jeigu duota 'žodi 
nedalaikytum, tada inpultau 
in dideli rūpesti.

— Asz tau da karta kalbu 
ir prisiekiu, kaip vakar, jam 
bus pas mano gerai! Kaip ma
tau, tai da manės gerai nepa- 
žinsti ir tai pasakius atidengė 

savo veidą, idant pasirodyt Be
derini. Norint 'buvo teip pato
ga jog kitos ant svieto negalė
jo būtie, vienok Bederi tas pa
togumas neužėmė, ba. pamisli- 
jo, ne gana būtie patoga., nes 
reikia idant ir darbai butu ge
ri.

Kada Bederis in ja 'žiurėjo 
akys inlipines, Adbalus atgrę
žęs in ji, ir emes ulž jo rankos, 
padavė karalienei, kalbėda
mas tuosius žodžius: Atiduodu 
ji tau meilinga pone, nes . da 
karta meldžiu tavęs, idant ne- 
užmirsztai to, jog jis mano 
broliunu ir da karta meldžiu 
tavos idant neužmirsztai to, 
jog jis yra mano broliunu ir 
kad pavelytum jam pas mane 
atsilankyt.

Karaliene prižadėjo ko senis 
reikalavo ir lie,po seniui paduo- 
tie maszna su tukstaneziu auk
siniu pinigu, kuriuos su savim 
tam tyczia atgabeno. Ne norė
jo senis iszpradžiu priimt, nes 
kada privertinejo negalėjo isz- 
sikalbėt. Liepė atvest Bederui 
toki jau žirgą kaip ir pati tu
rėjo, o kada dėjo koja in kilpa 
tarė karaliene. Užmirszau pa- 
klaustie tavęs Adbalau, kaip 
vardas tavo broliuno ?

Senis pasakė, jog Bederis, o 
karaliene sėdus ant. žirgo nusi
davė drauge iu paloci.

Bederis mate, jog vietoje 
džiaugsmo ant veidu gyvento
ju, tai visi žiurėjo su piktumu, 
o kaip kokis, tai murmėjo po 
nose: Ragana! Jau vela paėmė' 
in kilpas viena afiera! Ir kada 
ji gaus gala! Ne ilgai tu jauni
kaiti džiaugsiesi su ja, dabar 
laižosi prie tavęs, nes neilgai 
datirsi josios piktybes! Dalbar 
Bederis suprato diduma nelai-
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mes jau negalėjo apsilankyt, 
tiktai atsidavė ant apveizdos 
Dievo.

Karaliene pribuvus in savo 
paloci, kaip tiktai nusėdo nuo 
arklio, padavė ranka Bederini 
ir inejo in pakajus apsiaubta 
ramiklais ir mergoms. Pati va
džiojo ji po visus pakajus, ku
rie buvo labai puikiai iszda- 
binti. Invede ir in savo mieg- 
kambari isz kur labai puikus 
buvo regėjimas ant puikiu so
du. Karalius Bederis labai gi
ro viską., žinoma in akis Laibos, 
o 'savi jo kitaip mislijo, ba. pąs 
ji gal buvo gražiau. Abudu 
meiliai kalbėjo, kol nedavė 
ženklo jog jau besieda prasi
dėjo.

Bederis ir karaliene sodos 
prie stalo, ant kurio stovėjo 
auksiniai pusbludai ir visokį 
sūdai. Valgo nieko, negerėda
mi nes kada, baigė, paėmė ka
raliene aukso kuibka, o pripy
lus gere už sveikata Bederio, 
vela ji pripildo ir padavė savo 
mylinini. Karalius Bederis pri
ėmė su didele paguodone ir 
atidavęs jai žema pasveikini
mą iszgere už josios sveikata.

Ligi vėlybam laikui trauko
si zobova, o kada atėjo laikas 
nusidavimo ant atilsio, davė 
Laba ženklą romiklams ir ne 
valninkems, idant iszeitu, t ne
jaus iszpilde, ir Bederis su La
ba nusidavė ant saldaus miego.

Ant rytojaus drauge su Be
derki, nusidavė karaliene in 
pirtį kaip tiktai atsikėlė, o 
mergos abudu parode ir in ba
getus rubus apvilko ir sugryžo 
in pakajus už ranku sutveria.

Karaliene Laiba teiip vieszi- 
no savo priimta jauniki per 
keturisdeszimts dienu, teip 
kaip paprastai daro su visais 
savo jaunikais. Paskutine nak- 
ti, kada nusidavė ant atilsio 
is up rasdamas, jog Bederis už
migo, atsikėlė pamaži, nes ir 
jis lojo valandoje pabudo ir 
paregėjo, jog ka. toki mislije 
padaryt, nudavė mieganti ir 
ant visko temijo. Atidarė dė
žutė isz kurios iszeme maža ku- 
burkute su geltonoms dulke
lėms, ome tuju dulkeliu žiups
ni ir iszibarste nįieg-kambarį 
pasidarė isz tuju dulkėtu upe
lis skaisto vandenio, lies Bede
ris dyvijosi. Drebėjo isz baimes 
ir da labiaus nudavė mieganti 
nenorėdamas duot suprast ra
ganai, jog ja nužiūri. :

Laba ome isz to upelio van
denio ir prausinei, kuroje bu
vo miltai padare isz j u teszla 
ir ilgai minke. Indejo paskui 
in taja teszla visokiu žolu, ku- 
rais isziminejo isz visokiu ku- 
burkeliu, paskui padare isz to 
sikute ir padėjo ant blekes. 
Padare ugni ant kaminelo, o 
kada pridegė angles, padėjo ta 
bloke ant augliu ir kada iszke- 
pe ta sikute, pakavo jo pirma 
visas dežukes ir kuburkutes. 
Pamarmėjo kokius ten žodžius 
tuojaus Upelis dingo! Kada si
kute iszkepe, nuėmė nuo ug
nies ir nunesze in kita kamba
rį, o sugryžius atsigulė szale 
Bederio, kuris teip puikiai nu
davė mieganti, jog niekaip ne 
galėjo suprast.

Bederis kuris buvo ir užmir- 
szias apie Abdalu, dabar jam 
prisiminė ir suprato, jog rei
kia jo rodos dasjekt apie tai, 
ka praeita nakti mate. Kaip 

tiktai pabudo, pasako jai, jog 
nori savo de.de atlankyt.

— Kaip tai mano mieliau- 
ses, ar jau tau nubodo, su ma
nim būtie, man rodos, jog ežia 
tau visame gerai ?

— Mano karaliene, kur-ari 7 o
tai gali nuibost žmogui, jeigu 
tiek lesku kas dien aplaikine- 
je? Asz apie tai ne sapnuoju. 
Asz noru savo dedei pasaktyt
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apie ta viską, kaip man ežia 
einasi ir jog danguje geraus 
negalesu turėt! Vela noriu at
lankyt, ba jau per keturisde
szimts dienu neregėjau, o gal 
ir numirė.

— Na tai eik, paveliju tau, 
nes ilgai ne užtruk ir tuojaus 
gryžk, ba asz be tavos tfum- 
piausios valandėlės ne galu 
rimt.

Liepe jam atvestie puiku 
žirgą su auksu padabinta ant 
kurio sodins nusidavė pas Ab
dalu.

Kada senis paregėjo Bederi, 
labai nudžiugo. Užmirszes jog 
tai karalius,' szoko prie jo ir' 
szirdinga.i spaude prie saves, 
o ir Bederis tapati’dare kaipo 
tikras broliunas. Kada atsisė
do, paklausė Abdalus Bederio: 
Na kaip ėjosi ligi sziol, kaip 
gyvenai per ta laika su taja 
ragana?

— Ligi sziol, buvo man la
bai gerai ir tikrai mane mylė
jo, nes tai ka daro szianakt, 
pradėjau nerimaut ir supratau. 
Misi y dama jog asz ’miegu, at
sikėlė pamaži isz lovos. Tas jo
sios saugumas pabudino many
je akyvuma.

Dabar pasakojo apie viską 
ka daro, o kad ne tas, dadave, 
butau apie tave geras seneli 
užmirszias. • Bijaus dalbar bai
siai idant ta ragana vėla mane 
iii ka norint nepaverstu. Del to 
pas tavo tėvo atsilankiau.

— Atminai ka ji su tavim 
nori padaryt, jau ta ragana sa
vo piktybių niekad nepainus 
darius. Nes nieko nebijok, pa- 
taikinsu asz sudarytie ta, jog 
prapulti kuria tau renge, pati 
in ja papuls! In laika pa.s mane 
atėjai. Asz mislijau norint kar
ta tam gala padaryt. Už ilgai 
žeme neszioje tokia ragana., 
laikas užkart jai pirti, ba ant 
to nupelnis.

Baigdamas tuos žodžius Ab
dalus, davė du pyragaiezius 
karatui Bederini, kalbėdamas 
idant juos užlaikytu kolei ne
pasakys ka su jais veikt.

Dadave: Ir ta pasakęs jeigo 
ta ragana padare szianakt pa
ragauti del tavos, saugokis jo 
valgyt, nes paimkie ji, jeigo 
tau paduos nevalgyk ir vieto
je to paduoto, imsi viena isz 
tuju ka asz tau daviau ir ne
matomai permainyk. Kaip tik
tai mislis, jog tu suvalgiai, ta
da norės tave permainyt in ko
ki žveri! Nes jei nenusiduos ta
da ji n aduos, jog tai tyczia 
teip dare, isz to labai ji rūpin
sis, jog nepasiseko permainyt. 
Kita pyragaiti duok jai, pra
rydamas idant suvalgytu. Ji 
sutiks ant tavo praszymo, del 
to idant tau parodyt, jog nieko 
ne bijo. Kada suvalgis, imkie 
kelis laszus vandenio ant savo 
delno ir pa krapinęs josios vei
dą tark:

— Mesk ta pavydala kurio 
neesi verta, o priimkie pavy
dala žvėries! Ir priduosi var
dą žverio kokio nori, atvesi 
ežia pas mane, o asz pasakysiu 
ka toliaus turi daryt.

Karalius Bederis nuoszir- 
džiai padekavojo Abdalui jog 
pamokino kaip iszsisaugot ne
laimes ir da pasikalbėja valan
dėlė, sugryžo in paloci. Suigry- 
žes dažinojo, jog ragana lauke 
jo nekantrai sode lakstydama. 
Nubėgo pas ja, o ragana Laba 
kaip tiktai ji paregėjo skubi
nos tuojaus prie jo su dideliu 
džiaugsmu ir tarė:

— Meilingas Bederi, gerai 
•sako, jog kurie tikrai mislina 
negali vienas be kito rimt. Ne

galėjau apsimalszint per 1a 
laika, kaip tave neregėjau, ro
dos metai prasitrauke kad bu- 
tumai da užtraukiąs kėlės mi
liutas, butau pati ėjus tavęs 
jieszkot.

— Szviesiause pone, asz 
labai ilgau prie tavęs. Nes ne
galėjau dedei atsisakyt, idant 
už pikta nepalaikytu, o kuris 
labai mane myli ir kuris, ma
nos teip ilgai no buvo mates. 
Da norėjo jis idant užtraukta u 
valandėlė, nes asz isztrukau ba 
žinojau jog ir tu daug kenti be 
manės ir sztai davė man 'pora 
pyragaieziu kuriuos del tavęs 
parhesziau.

Bederis iszvyniojes isz bal
to apvinalo, padavė Labai, ta
rydamas:

— Sztai atiduodu tau 
idant teiktumais paragaut.

Priimu su visa szirdžia val
gy su del malonies tavo dėdes, 
gero mano prietelas, nes pirma 
noru, idant tu paragautai ir 
mano pyragaiezio, kuri asz pa
ti dirbau laike tavo nebuvimo.

— Acziu tau labai tiek 
triūso paneszai del manes ke
pime, ne turiu žodžiu ant padė
ka vones.

Bederis nematant permaino 
pyragaiti kuri padavė Abda
lus ir.tuojaus indejas in burna 
szmoteli suvalgęs tarė:

— Ach, pone! Da savo gy- 
vastije gardesnio ne valgiau!

O kad buvo netoli vanden-

we want you 
don't let that

created by /

e

for the s

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Let us show you the
« <7; /■)/)(!»* i

Naturally, they're important to you! That’s why 

to see these invitations for yourself. And please 
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."

card*’
hina en<A°sUT

rnatC cards.

inform“16'

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

- B - CELA=®$ 
1 arba pradžia ;; 

SKAITYMO ■
...ir... į 

RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col. ;• 

Dabar Po 25c. I; 
Saule Publishing Co., <į

> Mahanoy City, Pa., U.S.A, i;

czirszkio, ragana mislydama 
jog jau suvalgė szmoteli py
ragaiezio, ome ant delno‘ van
denio ir a'ptaszkius jam veidą 
paszauke piktai:

— Vargszia, numesk nuo 
saves pavydala žmogaus, o 
persimainyk in biauru vienaki 
szluba arkli!

Tie žodžiai isztare per raga
na, nieko nekenke ir labai nu
siminė, matydama jog karalius 
Bederis ne persimainė, ir jog 
tiktai nusigando. Apkaito ji- 
jie, o matydama, jog jai įienu- 

sidave tarė susimaiszius:
— Meilingas Bederi, nesi- 

stebėk, nieko* tau pikto neno
rėjau padaryt asz tyczia. taip 
padariau idant pamatytau, ka 
tu ant to pasakysi?

Pats galėtai pripažint jog 
butai niekiause už visas mote- 
res, idant butau taja nedorybe 
papildžius.

— Asz supratau jog tu del 
pabauginimo tai padarai, vie
nok negalėjau isz baimes susi
laikyt. Ba kur-gi ne bijot isz- 
girdus tokius žodžius? Nes už- 
mirszkie pone aipie tai, o kad 
man tavo pyragaitis buvo la
bai gardus, teiksiesi per tai pa
ragaut ir mano.

Laba neturėdama ka pradėt, 
nulaužė szmoteli ir pradėjo 
valgyt, nes vos nuryjo, labai 
įsusimusze ir stojo kaip stulpas 
Bederis negaiszydamas laiko, 
eme vandenio ant delno isz to 
paties vandenezirskio ir užlie
jąs jai ant veido tarė:

— Nedora ragana, pames- 
kie žmogiszka pavydala ka 
del visu insigrisai, o persimai
nyk in kumele !

Akimierko, karaliene Laba 
pavirto in puikia kumele ir la
bai susisarmatijo ir susigrau
dino pasimaezius tokiam stone, 
jog pradėjo aszaras liet. Pa
lenkė savo galva net iki kojų 
Bederio, norėdama ji šu
nį inksztint, nes kad ir butu su-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
Pu'bli'kines mokyklos už

sidarys del Vclykinu Szven- 
cziu Seredoj, Balandžio (Apr.) 
14-ta. diena. 4-ta vai., ipo pietų o 
mokslas .prasidės Utarniuke, 
Balandžio 20-ta diena.

Seredoj pripuola Szv. 
Justino Kauk. Pasninkas, o 
Tautiszka Vardine: Visvaldis. 
Ir ta diena: 1794 m., pirmoji 
aipdraudos kompanija buvo in- 
šteigta Amerikoje, Insurance 
Company of America; 1865 m., 
Prez. Ab rali omas Li neolitas 
n u'ž ūdytas, j o nužudyto jas 
John Wilkes Booth niekados 
sugautas, visokiu gandu ir |pa- 

\ saku iszkilo apie ji. Prezidento 
Lincolno nužudinimas iki sziai 
dienai nėra iszaiszkintas.

Rusnaku Velykos taip
gi pripuola Nedelioj Balandžio 
18-ta diena.

Szv. Juozapo parapijos 
Didžiosios sau vaitos pamaldų 
tvarka: Ketverge— Pamaldos 
8-ta valanda ryte. Petnyczio- 
je—Sveikinimas Kryžiaus visa 
diena. Kristus Grabe. Szv. 
Valandos 12 iki 3 valanda po
piete. Stacijos 7-ta. vai., va
kare. Subatoje—Aipiegos pra
sidės 7-ta vai., ryte. Szventi- 
nimas ugnies, Krikszto van
dens. Szv. Miszios 8-ta. valan
da ryte. Iszpalžintis: 4-tai vai., 
po pietų ir 6:30 valanda vaka
re, o 6-ta. valanda vakare bo- 
binicziuje bus szventinimas Ve
lykų Valgiu. Nedėliojo— Ve
lykų ryta Prisikėlimas, Proce
sija ir Szv. Miszios 6-ta valan
da ryte, o kitos Szv. Miszios: 
*8, 9 ir 10 valanda ryte. Misz- 
iparu nebus. —Kun. P. Czes- 
na ir Kun. L. Pecziukeviczius.

Ketverge pripuola Di
džioji Ketvergas ir Szv. Anas
tazijos, o Tautiszka Vardine: 
Vaidote. Taipgi ta diena: 997 
m., Lietuviai nužudo pirmąjį 
Krikszczionyibes skelbėja. Va- 
tieku; 1912 m., naujas ir di
džiausias puikiausias laivas 
“Titanic” nuskendo, 1,517 
'žmonių žuvo, laivas kasztavo 
$7,500,000.

Pctnyczioj pripuola Di
džioji Pctny'czia, kada Kristus 
mirė, ir Szv. Kalikszto, o Tau
tiszka Vardine: Giedrius. 
Taipgi ta diena: 1789 m., Jur
gis Vaszingtonas iszvaižiavo 
isz Mount Vernon in New York 
užimti savo pareigas kaipo 
Amerikos Prezidentas. Ta 
trumpa kelione užėmė visa 
sanvaite.

, Didžioje Suimta, Balan
džio 17-ta dienai, Gavėnia pasi
baigs 12-ta valanda.

Viena Vienasza Gyvastis

gZTAI žmogus, kuris buvo 
gimęs visai nežinome kai

melyje, paprastos darbininkes 
sūnelis. Jis užaugo kitame kai
melyje.

Jis dirbo dailidies darba iki 
jis buvo trisdeszimts metu am
žiaus ir paskui per tris metus 
po savo apylinke vaiksztinejo 
kaip kokis karabelninkas ir 
keletą pamokslu pasakė.

Jis nei vienos knygos nepa- 
rasze. Jis niekados tikro darbo 
neturėjo, jokiu amatu neužsi
ėmė. Jis niekados neturėjo sa
vu namu. Niekados neturėjo 
szeimynos. Jis per visa savo 
gyvenimą nebuvo- nukeliavęs 
toliau kaip du szimtu myliu 
nuo savo gimtines. Jis nieka
dos nieko tokio garsingo nenu- 
veike, kad kiti žmones butu ga
lėję ji vadinti galingu, mokin
tu ar intakingu.

Dar jaunas būdamas jis užsi
traukė ant save daugumos 
žmonių neapykanta. Net jo 
draugai ji apleido. Vienas isz 
ju užsigynė kad jis ji net ir pa
žysta. Kitas tokis draugas ji 
iszdave, pardavė. Jis pateko

in savo neprieteliu rankas, bu
vo iszjuoktas, pajuokiamai nu
teistas, ir prie kryžiaus pri
kaltas su dvejais latrais.

Budeliai, kurie buvo ji nu- 
kryžiavuoje, paskui mete kau- 
lukus pažiūrėti kuris isz ju pa
veldės jo paskutini ir vienati
ni ruba, kuris buvo jo vienati
ne nuosavybe-ant szio svieto.

Kai jis pasimirė ant to kry
žiaus, jis buvo nuimtas ir pa
laidotas in svetima kapa. Nors 
vienas draugas susimylėjo ir 
lavonui vieta parūpino savo 
kape.

Dabar, jau deveyniolika 
szimtmecziu praėjo, ir szitas 
visu pajuoktas, paniekintas, 
prieszu nugalabintas žmogus 
daug didesne intekme turi ant 
viso svieto negu turėjo visu 
amžių armijos, didžiausi Gene
rolai, mokineziausi Diplioma- 
tai, garbingiausi Valdovai, Ka
raliai, Prezidentai ir visi Kon
gresai, Senatos ir Tarybos ant 
szio svieto. Vieno, vieniszo 
žmogaus trumpas gyvenimas 
ant szio svieto taip visa ta mu
su svietą permaine ir paveikė.

Velykose—Szv. Miszios 9-ta 
valanda ryte. —Kun. C. A. 
Batutis ir Kun. J. J. Bagdonas.

-------- -----------

LAISVES STATULA

Visos Tautos 
Garbingas Paminklas

NEW YORK, N. Y. — Be- 
veik visi kurie yra isz Europos 
atvažiavę in Amerika, atsime
na ta inspudinga “Laisves 
Statula” (Statue of Liberty) 
kuri, rodos visus pasveikino 
kai j u laivas priplaukė prie 
Amerikos kranto. Szita statu
la randasi ant Bedloe Salos. Ji 
yra trijų szimtu ir penkių pė
du augsztumo. Tai yra mote
ries pavidalas, kuri savo ran
koje laiko szviesos žibintuvą.

Apie puse milijono žmonių 
kas metai ežia atsilanko, tik 
pamatyti szita laisves statula.

Prancūzas Frederic Auguste 
Bartholdi sumanė ir pastate 
szita statula, kaipo Prancūzu 
dekavones auka musu krasz- 
tui. Jis buvo gimęs Balandžio 
antra diena 1834 metuose, in 
Colmar, Alsace ir mire Spalio 
ketvirta diena, 1904 metuose, 
Paryžiuje.

Szitas Bartholdi yra nuka
lės keletą gražiu statulų, pom- 
ninku New York ir Vaszingto- 
ne. Jis su Prancuzu-Amerikie- 
cziu unija surinko czverti mili
jono doleriu del szitos statulos.

Dailininkas ir inžinierius 
Gustave Eiffel jam padėjo szi
ta darba. Jis amžinai bus .at
mintas už ta nepaprasta “Eif
fel Tower”, (bokszta) kuria 
jis pastate. Iki sziai dienai ge
riausi inžinieriai nežino ir ne
supranta kaip tas mūras sto
vi.

Amerikiecziai sudarė rink
liavos, kolektas surinkti gana 
pinigu del tos statulos pasta

tymo ant geru pamatu. Buvo 
surinkta szmitas dvideszimts 
penki tukstaneziai doleriu. Bet 
tai nebuvo gana. Redaktorius 
Joseph Pulitzer sudarė dar ki
ta kolekta ir surinko virsz 
szimto tukstaneziu doleriu. Isz 
viso ta statula su savo pamatu 
kasztavo virsz szesziu szimtu 
tukstaneziu doleriu.

Pirmiau armija ant szitos 
salos turėjo savo tvortove, bet 
1937 m., Armija ta savo tvirto
ve panaikino ir isztrauke visus 
savo kareivius. Dabar Val
džios Parku Komisija ta Bed
loe Sala ir ta statula prižiūri.

Kitas Prancūzas, inžinierius 
ir dailininkas ežia daug prisi
dėjo, Ferdinand de Lesseps, 
kuris buvo prakirtos, pastatęs 
Suez Kanala ir dirbo ant Pana
ma Kanalo, kuris darbas jam 
nepasiseke, nes jo krasztui pri
truko pinigu. Paskui Ameri
kiecziai inžinieriai jo darba už
ėmė ir Amerikos Daktarai mu
su inžinieriams daug padėjo ta 
Panama Kanala prakirsti, kad 
laivai galėtu isz Pacifiko in 
Atlantika plaukti.

--------——-—

NORI LYGYBES
NEW ORLEANS, LA. — 

New Orleans miesto policijan- 
tai suaresztavo Aaron B. 
Smith ir dabar ji intaria ir 
kaltina už padegimą penkių 
vieszuju mokyklų. Iszkados 
toms mokykloms buvo pada
ryta už daugiau kaip asztuo- 
nios deszimts penkis tukstan- 
czius doleriu.

Policijos užklaustas kodėl 
jis tas mokyklas padege, kodėl 
jis tuos gaisrus pradėjo, Aaron 
Smith prisipažino kad jis taip 
buvo padaręs ir paaiszkino 
kad, jis pats “buvo tik pirma 
skyrių baigės, ir dabar nenorė
jo kad kiti daugiau už ji žino
tu, ar butu mokytesni.”

ADVOKATAS
PASKIRTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

liną apie Senatorių McCarthy 
ar apie jo susikirtima su Ar
mija. '

Sen. McCarthy, vos teprade- 
jes savo Byla su Armijos di
džiūnais. jau kita lerma šuke
le. Jis dabar per televizija vie- 
szai sako kad valdžios vadai ir 
Atomines Jiegos Komisijos 
Nariai persznekejo buvusi Pre
zidentą H. Trumana, kai jis 
norėjo ta “vandenilio bomba” 
pradėti gaminti 1950 metuose. 
Szitos bombos gaminimas bu
vo tyczia atidėtas, sako 'Sen. 
McCarthy, net asztuoniolika 
menesiu.

__________ j/;,__________

PANCZIAKU
FABRIKAS

UŽSIDARĖ
, ... į ... ... ...... . *

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Darbininkas Philadelphijo
je gavo du ar tris sykius dau
giau negu toks pat darbinin
kas in North Carolina, kur 
darbininkai net ant trijų szip- 
tu dirbo. Czia fabrikantas tu
rėjo rūpintis apie pensijas, 
sveikatos apdrauda, vakacijas, 
atostogas. Pietų Valstijose nie
ko panaszaus nebuvo.

Reiszkia, per daug panezia- 
ku ir paneziokos per pigios. 
Pancziakos kurios 1940 me
tais kasztuodavo pusantro do
lerio, dabar jau tik szeszios de
szimts devynis centus.

Gal vien tik Reading mieste, 
Pa., didžiausi paneziaku fabri
kai atsilaiko, gal už tai kad tie 
fabrikai niekados neinsileido 
jokios unijos, nors darbininku

Saint Clair, Pa. Szv. Ka
zimiero Bažnylczioj, Didžiosios 
Sanvaites Tvarka: Didžiame 
Ketverge: Iszpalžintis priesz 
Szv. Miszias. Szv. Miszios 8-ta 
valanda ryte. Didžioje Pel.ny- 
czioje: Szv. Miszios 8 vai. ryte. 
Stacijos 7:30 vai. vakare. Di
džioje Subatoje: Szventinimas 
ugnies, vandens 7 vai. ryte. 
Szv. Miszios 8 vai. ryte. Iszpa- 
žintis: 4 iki 6 po piet, ir 7 iki 9 
vai. vakare. Velykose: Prisikė
limas ir Szv. Miszios 6 valanda 
ryte. Vaikams Szv. Miszios 8 
vai. Szv. Miszios: 9 vai., ir 
10:30 vai. ryte. Tėvais Mazuk- 
na sakys pamokslus. Sziose 
dienose priimkime Szv. Komu
nija ir praszykime pasauliui 
ramybes ir liuosy'bes.

— Kun. P. P. Laumakis, 
Klebonas.

Minersville, Pa. — Visu ger
biamas Vincas Tucinas, Mi- 
nersvilles Lietuvis grabučius, 
nuo 200 Sunbury uly., staiga 
pasimirė p a r o i t a Ketverga. 
priesz piet. Jis nebuvo nei su
sirgęs. Velionis ilgus metus ne 
tik Lietuviams, bet visu tautu 
žmonėms patarnavo, mieste ii' 
apylinkėje. Jis (prigulėjo įprie 
visu Szvento Pranciszkaus pa
rapijos draugijų ir prie daug 
vieliniu labdarybės ir tautisz- 
ku draugija. Velionis ne vien 
tik savo amate atsižymėjo ir 
gražiai praisimusze, bet buvo 
veiklus, malonus ir darbsztus 
'žmogus kuriam kiekvienų žmo
gaus ar draugijos reikalai rū
pėjo. Szvento Pranciszkaus 
parapija neteko gero parapi- 
jieczio, o visi kurie Vincą. Tu
okia. pažinojo neteko g c r o 
draugo. Laidotuves invy’ko 
Panedelio Pyta su iszkilmingos 
Szventos Miszios 9-ta valanda., 
u'ž velionio duszia laivo atlai
kytos Szv. Pranciszkaus Ibaž- 
nyczioje ir palaidotas in para
pijos kapinėse. Velionis paliko 
savo žmona, Ona. (Kascan), 
duktere Prane pati Peter Lam- 
brose, Philadelphia, Pa.

Frackville, Pa. Apreiszki- 
mo Szvencz. P. M- Parapijoj, 
Didžiosios Sanvaites Pamaldų 
tvarka: Didž. Ketverge: Szv. 

Miszios ir Procesija 8-ta valan
da ryte. Didž. Subatoj: Szven
tinimas ugnies, vandens. 7-ta 
vai. ryte. Szv. Miszios 8-ta 
ryte. Iszpalžintis: 3 iki 5 p.p., 
ir 7 iki 9 vai., vakare. Vdyko

se; Prisikėlimas ir Szv. Misz- 
•ios 6-ta vai., ryte. Vaikams 
Szv. Miszios 8:30 vai., ryte. 
Szv. Miszios K) ir 11:30 vai., 
ryte. “Praszykime sau ir vi
sam pasauliui ramybes, kurios 
Jis vienas gali mums suteik
ti!” —Kunigas S. J. N o rb u t as.

_____

Tamaqua, Pa. SS. Petro 
ir Povilo parapijos Didžiosios 
sanvaites tvarka: Seredoj—4- 
ta valanda po pietų Stacijos ir 
Iszpažintis. Didžiame Ketver
ge—Szv. Komunija ir Procesi
ja 8-ta valanda ryte. Pėtny- 
czioje—'Szv. Miszios 8-ta vai., 
ryte. Szv. Valandos: 12 iki 3 
valanda po pietų. Stacijos 7 
valanda vakare. Didžioje Su
batoje: Szventinimas ugnies, 
vandens 7-ta valanda ryte. 
Szv. Miszios 8-ta vai., ryte. 
Iszpalžintis': 3 iki 5 valanda, po 

pietų ir 6 iki 8 valanda vakare. 
Velykos— Szv. Miszios 6-ta 
valanda ryte. Kitos Szv. Mi
szios: 8 ir 10:30 vai., ryte. 
Miszparu nebus. —Kun. C. A. 

Balutis ir Kun. J. J. Bagdonas.
-------- -----------

McAdoo, Pa. Szv. Kazi
miero Kdply'czios Didžiosios 
sanvaitespamaldų tvarka: Di
džiame Ketverge— Szv. Mi
szios ir Procesija 8-ta, valanda 
ryte/ Didžioje Petnyczioje-— 
Szv. Miszios ir Procesijai 8-ta 
vai., ryte. Stacijos ir Pamoks
las 4-ta valandaipo pietų. Di
džioje Subatje—<Szv. Miszios 
8:30 valanda ryte, o pirma va
landa ipo pietų 'bobinezioje bus 
szventinimas Velykų valgiu.
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The Payroll Savings Plan 
į helped me save over $6,000!

I /rwfu. MOfi/c
PDA YOU TOO!

says Trank A. Squires, 
of Naperville, Illinois

How often have you said, "Sure* I’d love 
to save. But on my pay, I can’t.”

Don’t give up! If Frank Squires could start 
on a furniture hiker’s- pay, and save up
wards of $6,000—you can, too!
Mr. Squires retired last month after a life
time in the trucking and shipping depart
ment of The Kroehler Mfg. Co., world’s 
largest furniture manufacturers.
The answer is the one that worked for 
him. Investing in Savings Bonds through 
the systematic Payroll Savings Plan!

The Plan really works— 
because it saves for you!

Just go to your company’s pay office and 
sign a Payroll Savings application. Then 
your saving is automatically done for 
you — before you even draw your pay. It 
is invested in interest-earning U. S. Series

E Savings Bonds, in your name, and the 
Bonds are turned over to you.

Saving only $3.75 a week can 
bring you $5,153.72!

If you sign up to save only $3-75 a week, 
in 5 years you’ll have $1,025.95 —in 9 
years 8 months you’ll have $2,137.30. 
And in 19 years 8 months, $5,153.72! All 
in Bonds that go on earning more! Just 
an example of how savings pile up—on 
the systematic Payroll Savings Plan!

Start on the realistic road to financial 
independence — now!

More than 8 million working men and 
women are saving successfully on Payroll 
Savings. For your family’s sake, and your 
own, how about joining today? If you’re 
self-employed, join the Bond-A-Month 
Plan where you bank.

U, S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thankst 
for their patriotic donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

algos lygios, jeigu ne didesnes 
už unijos darbininku algas ki
tuose fabrikuose.

--------- ------------ —

VELYKOS!
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žmogaus likimą ir nenorėjo ji 
pavesti tiems pakvaiszusiems 
Žydams! Bet jam gyvenimas, 
politika ir kasdieniniai reika
lai labiau rūpėjo negu viltis, 
teise ar teisybe, ir jis nuleido 
rankas ir pavėlino Žydams 
kvaiszti ir siusti. Tamsuma už- 
vieszpatavo žmonių szirdis ir 
Pilotas nebeiszdryso sveiko 
proto žvakele užžibinti. Kalva
rijos kalnas buvo per status Pi
lotui. Jam gyvenimas szvie- 
siau szypsojosi. Bet nuo Kalva
rijos Kalno Jėzus visiems 
žmonėms dovanojo, net ir tam 
Pilotui, kuris vargiai galėjo ta 
nakti ramiai miegoti: “Teve, 
dovanok jiems, nes jie nežino 
ka jie daro.”

“Ir sztai pasidarė didelis 
žemes drebėjimas, nes Vieszpa- 
ties aniuolas nužengė isz dan
gaus, prisiartinęs nurito ak
meni ir ant jo atsisėdo. Jo pa
vidalas buvo kaip žaibas, ir jo 
drabužiai kaip sniegas. Jo, pa
būgę, sargai eme drebėti ir pa
sidarė kaip mirė. Atsiliepda
mas gi aniuolas tarė moterisz- 
kems: Jus negijokite; nes asz 
žinau, kad jieszkote Jėzaus, 
kurs buvo prikaltas ant kry
žiaus. Jo czia nėra, nes jis pri
sikėlė, kaip yra sakes. Eikite 
ir pažiūrėkite vieta, kur Viesz- 
pats buvo paguldytas.

Matas XXVIII, 2-6.”

Kai pirmųjų Velykų auszra 
iszvaike nakties tamsumas 
tiems, kurie in Kristų tikėjo, 
Kristaus prisikėlimas, Velykos 
permaine nakties tamsumas in 
amžina ir nemirtinga dienos 
szviesa.

Galima staeziai sakyti kad 
žmonijos viltis buvo ant to 
kryžiaus prikalta, mirė, ir bu
vo palaidota ir ta Viltis vėl 
prisikėlė žmonių szirdyse.

“Nes, sztai, asz su jumis, net 
iki pasaulio pabaigai.” Viltis 
ir Velykos ta pati krikszczio- 
nims reiszkia.

Be Velykų ryto, žmogus yra 
be vilties.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvicėzia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

Pirkie U. S. Bonus

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

K

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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