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Basi Savotiszko Tikėjimo Vadai

Szitie naujo tikėjimo va
dai, kurie savo tikėjimą va
dina W. K. F. L., Pasaulio 
Szaltiniu, atsilankė in Va- <
szingtona pasiklausyti tu 
Senato tardinimu, kur Sena
torius McCarthy buvo susi- 
kirtes su Armijos virszune. 
Ju namai yra Canoga Park,

Isz Amerikos
JOHN L. LEWIS 

BANKIERIUS

Viena Banka Valdo; 
Žiuri In Dvi Kitas

_
WASHINGTON, D. C. — 

Kai mainieriai dirba dvi ar tris 
dienas in sanvaite, ar darbo 
jieszko; kai anglių kompanijos 
visomis galiomis praszosi pa- 
gelbos, mainieriu boso John L, 
Lewiso balsas nutilo!

Ir visai ne dyvai. Juk John 
L. Lewisui labiau kitas biznis 
rupi.

Mainieriu bosas, dabar ban- 
kierius, John L. Lewissas yra 
nusipirkęs dauguma szieru in 
viena lanka Vaszingtone, ku
ria jis dabar, su savo pinigais 
valdo.

Ir to jam negana. Jis dabar 
seiles ryja ir žiuri in kitas dvi 
Lankas kurias jis taip pat nori 
pasisavinti. Vienas isz ju yra 
“National Bonk of Washing
ton.”

f

Ir eina gandai, kad John L.; 
Lcwisas dabar turi planus, vei- 
kirtius, suvienyti kelias tokias 
bankas, kurios butu po mainie
riu boso, John L. Lewiso prie- į 
žiūra.

Kiti bankieriai ir Lankos jau 
dabar ima skustis, kad Lewi
so Lanka visoms kitoms Lan
koms už akiu užbėga, per suk
tybes stvėrė paskolas, nes Le- 

Californijoje. Tos raides W. 
K.F.L reiszkia Mokslą, Ži
nojimą, Tikėjimą ir Meile. 
Czia sėdi to tikėjimo instei- 
gejas Krishna Venta ir Se
suo Ruth; užpakalyje stovi 
broliai Samuel, Asaiah ir 
Gene.

□ □ □

wisas ima mažiau procento, bet 
paskui už “patarnavima” at
silygina. z

Tie bankieriai sako, kad Le- 
wisas, būdamas mainieriu bo
sas ir darbininku vadas, pri- 
verezia daug kitu Lanku dary-. 
ti bizni su jo Lankomis.

Būdamas Mainieriu Unijos 
bosas, jis viską gali sužinoti ne 
tik apie pavieniu žmonių, bet 
sztoru ir kompanijų paskolas, 
ir taip jis gali daug biznio nuo 
paskolų kompanijų ir kitu ban
ku nutraukti.

Pavyzdžiui, dabar niekas ne
žino ir vargiai kada sužinos 
kur Mainieriu Unijos pinigai 
randasi, ir koki nuoszimti jie 
atnesza. Viskas daroma slap
tai!

Kapitalas, pinigai del szitu 
banku pirkimo pareina isz Uni
jos Iždo, nes Mainieriu Unija 
turi milijonus doleriu savo 
unijos ižde, ir be taksu. Kitas į 
kapitalas, kiti pinigai pareina 
isž dideliu biznierių kurie da
bar daro gera lizni su darbi- 1 
ninku uniju vadais.

Biznieriai surado nauja pro- j 
ga gerai pasipiniguoti isz dar-| 
liniuku uniju vadu.

Kitos unijos labai akyliai 
seka mainieriu boso John L. 
Lewiso nauja Lizni, ir rengiasi 
panasziai pasipiniguoti.

Ne už ilgo lanikieriu draugi
ja turės ka pasakyti apie to
kius darbininku vadus kurie, 
su darbininku pinigais sau 
Lankas nusiperka ir tampa ka
pitalistais !

Platinkit “Saule”

AMERIKA SKUBIAI 
SIUNCZIA GINKLUS

Honduras Ir Nicaragua 
Komunistu Grasinami

WASHINGTON, D. C. — | 
Amerikos valdžia siunczia su 
eroplanais karabinu ir kitu 
reikalingu ginklu in Nicaragua 
ir Honduras, kurie yra susie- 
dai Komunisteszko Guatemala 
k rasoto, kuris yra dabar Ko
munistu ginkluojamas.

Valdžios laikrasztininku at
stovas, LincG'n White, sako 
kad Amerika dabar skubinasi 

> tiem dviem krasztam ginklu 
pristatyti, kai buvo dažinota 
kad Komunistai yra atveže in 
Guatemala kraszta net septy
nios freitkariu, pilnu su kara
binais ir ginklais.

Apsaugos Sztabas pranesza 
kad Amerikos didieji 0-124 
Glotemaster eroplanai dabar

I veža piestininkams reikalingu 
j ginklu, kaip karabinu, revolve- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

McCarthy ne
REPUBLIKONAS

Republikonu Partija 
Be Vado, Be Vienybes

WASHINGTON, D. C. —

Kai Senatorių Joseph McCan 
thy susikirto su Armijos vir
szune, ir kai tie tardinimai per 
ilgai prasitęsė, visi Republiko- 
nai pamate kad ju dienos su
skaitytos.

McCarthy suskaldins Repub
likonu partija, kai dabar jis 
vieszai susikirto su Preziden
tu Eisenhoweriu.

Teipgi ir Senatorius Morse 
ir kiti Senatoriai praskels Re
publikonu partija tarp deszi- 
nes ir kaires, ir taip paliks vi
sa partija vilkams.

Senieji Republikonai pasi
liks viduryje, tarp kairuju ir 
deszinuju.

Republikonai dabar mato 
kad ju dienos suskaitytos ir 
jiems gaila.

Nors Eisenhoweris .visiems 
sake kad jis už jokius pinigus 
antru kartu nestotu in rinki
mus. Bet taip kiekvienas Pre
zidentas sake. Jam dabar gai
la, kad jo partija taip ima skal
dytis!.

Pasirodo, kad ne tik Armija, 
bet visa Vaszingtono valdžia 
dabar turi skaitytis su Senato
riumi McCarthy.

O Senatorius McCarthy vi
sai nieko nepaiso, nes jis yra 
pasiekęs tokia augszta vieta 
kur jis pasiliks dar per keturis 
metus. Augszcziau jis negali 
pakilti.

McCarthy negali turėti jo
kiu svajonių tapti Prezidentu, 
neš jis yra Katalikas. O Katali
kui nėra tenai vietos, ir Mc
Carthy ta labai gerai žino ir už 
tai visai nepaiso apie savo par
tijos likimą.

100 ŽUVO;
125 SUŽEISTI į

Kariszkas ‘Bennington’
Laivas Susprogo

QUONSET, R. IS. — Dau
giau kai szimtas vyriu žuvo ir 
apie pusantro szimto buvo su
žeisti, kai keli susprogimai isz- 
tiko laivyno “Bennington” 
laiva.

Po tu suspregimu, laivas už
sidegė, ir taip daug jurininku 
tame gaisre žuvo.

Eroplanai greitai pribuvo 
paimti likusius.

Laivyno sztabas dar nepa- 
skelLe žuvusiuju vardus.

_______________

340 ŽUS PER
SZVENTES

—

CHICAGO, ILL. — Chica- 
gos Sargybos Administracija 
pranesza ir pranaszauja, kad j 
per “Prisiminimo” szvente ; 
“Memorial Day,” nuo Subatos 
iki Panedelio vakaro, apie trys 
szimtai keturios deszimts žmo
nių žus.

Ir daugiausiu tu nelaimiu at
sitiks su automobiliais ant 
vieszkeliu.

Teipgi daug žus per atosto
gas, besimaudant marese, eže
ruose ir prūduose.

7 PABĖGO
ISZ KALĖJIMO

—

Iszlipo Su Kopecziomis
Per Siena

NORFOLK, MASS. — Sep
tyni kaliniai pabėgo isz Nor
folk kalėjimo. Kalėjimo virszi- 
ninkai ir sargai sako kad tie 
kaliniai ar nusipynė ar kur 
nors pasivogė ilga virve, isz 
kurios jie sau pasidarė kope- 
czias ir taip per ta kalėjimo , 
siena perlipo.

Ta j u savotiszkai pasidaryta i 
virve ar tos kopeczios palytė
jo kalėjimo atsargos ženklą ir; 
visi sargai tuojaus pribuvo, bet 
jau buvo per vėlu. Kaliniai bu- j 
vo dinge.

Kalėjimo virszininkai per
spėja visus žmones toje apy
linkėje Luti atsargiais, nes vi
si tie kaliniai yra pavojingi.! 
Policijantai pataria visiems 
kad jeigu jie kur nors juos už
tiktu, kad jie nieko jiems nesa
kytu ir juos nekibintu, bet 
greitai paszauktu policija.

ANGLAI UŽSIGINA i

Nesiūs Ginklu Kinijai
LONDON, ANGLIJA. —

Anglijos valdžios atstovas pa
sakė Anglijos tarybai ar kon
gresui, kad ‘ ‘ nėra nei szeszelio 
teisybes” in Amerikos Senato
riaus Joseph McCarthy iszsi- 
reiszkima kad Anglija rengiasi 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

JAUNAS VAIKAS
NUSIŽUDĖ Už Geležines Uždangos

WORMS, VOK. — Polici- 
ja.ntai isz Vokietijos pranesza 
kad jaunas, asztuoniolikos me
tu vaikas, kuriam jo tėvai bu
vo insake nusikratyti mažo 
szunelio kuri jis buvo labai pa
mylės, ir kai jo tėvai jam už
draudė ta szuneb parsivesti ar 
parsineszti namo, jis szoko ant 
geležinkelio begiu kai trauki
nys važiavo. Jis ir jo szunelis 
buvo traukinio užmuszti.

Kai jis buvo paimtas negy
vas nuo to geležinkelio begiu 
jis dar vis laike savo rankose 
savo negyva szuneli.

GYVANASZLE 
NUŽUDYTA

Policija Rado $18,425;
Jieszko Daugiau

PHILADELPHIA, PA. — 
Gyvanaszle Ponia Elvira Mar
tell Lisman buvo surasta, su 
dratu suriszta ir nužudyta sa
vo kambaryje.

Policijantai žinojo kad ji tu
rėjo nemažai pinigu ir pradėjo 
jieszkoti. Iki sziol jie surado 
$18,425. Bet jie sako kad jie ti-- 
kiši dar daugiau surasti.

Po divorso, jos vyras gyve
no jos szesziolikos kambariu 
'Stulos skiepe. Jos divorsuotas 
vyras, szeszios deszimts septy
nių metu amžiaus Frank L. 
Lisman užtiko ja negyva kai 
jis atėjo in jos kambarį.

Jis sako kad dvi dienas 
pnesz tai kokis jam nepažins- 
tamas vyras buvo atėjės pas 
Ponia Lisman. Jis buvo intar- 
tas nes jis tiek daug aiszkinosi 
kad pats inklimpo in savo tuos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

FUTBOLININKAS
SUIMTAS

Norėjo Apvogti Banka
HIGH SPRINGS, FLA. — 

Buvęs F'oridos Universiteto 
futbolininkas buvo sueziuptas 
kai jis su keliais draugais no
rėjo apvogti Lanka.

Naktinis sargas paszaukc 
policija ir pobcijantai greitai 
apsupo ta banka ir sueziupo 
tuos vagius. Jie suaresztavo 
dvideszimts devynių metu 
amžiaus Paul Mortell, buvusi 
futbolininką in Floridos Uni
versitetą, keturios deszimts 
trijų metu amžiaus Julio 
Means isz Tampa, Florida; ir 
keturios deszimts penkių metu 
amžiaus Mike Romanello.

Mike Romanello kad biski 
tai butu iszsprukes isz polici
jos ranku. Policijantai buvo 
paėmė du vagiu ir jau buvo pa
sirengė juodu veszti in kalėji
mą, kai tos Lankos prezidentas 
užmatė treczio vagies szesze- 
li ir parode policijantams kur 
jis buvo pasislepes.

Už Kokius Niekus 
Bolszcvikai Baudžia

Musu Žmones
Klaipėdoje vienas Lietuvis 

užkandinėje kiek paszaipiai 
pastebėjo: “Verke gaidys ir 
viszta,»prie Kolchozo pririsz- 
ta” ir už szitos ruszies “savi
kritika” gavo 10 metu. Kitas 
atsitikimas: Telsziu ugniage
siu vedėjas buvo nubaustas 15 
metu, kad prie Vokiecziu taip 
pat dryso gesinti gaisrus. Tre- 
czias: senas Lietuvis valstie
tis, kuri Partizanai privertė 
duoti jiems va'gyti, buvo už 
tai nubaustas 25 metams, Bol- 
szevikai ji apkaltino, kad jis 
tuo budu “palikes su Partiza
nais slapta ryszi”. Tokiu atsi
tikimu, Heinzo W., teigimu, 
yra daugybe.

Tuo tarpu Bolszevikai per 
savo radijus ir spauda szaukte 
szaukia, kad tik “szviesa isz 
rytu” atnesze in kraszta lais
ve, gerove, “tikrąją demokra
tine santvarka”, kokios nesą 
niekur kitur pasaulyje. O sztai 
ka apie tas paezias “laisves” 
ir “žydinti gyvenimą” pasa
koja akivaizdus liudininkai. 
Kita akivaizdaus liudininko, 
neseniai gryžusio isz Lietuvos 
ir viską maeziusio savo akimis 
pasakojima aprasze Prancūzu 
spauda.

Prancūzu dienraszcziai “Fi
garo” ir “La Croix” Kovo 30 
diena, indėj o platu apraszyma 
apie iszgyvenimus Prancūzes, 
daugiau kaip 10 metu iszbuvu- 
sios Sovietu valdžioje ir nese
niai gryžusios in Vakarus. “La 
Croix” bendradarbis A. Paul 
Grepoire raszo ja sutikės Ber
lyne prie Kurfurstendamm. 
Ankscziau ji yra dirbusi Lietu
voje kaip Prancūzu k., dėsty
toja, bet vėliau dėstyti jai, kaip 
svetimszalai, buvo uždrausta. 
Tada ji sziaip taip per didžiau
sia varga gavo darbo Kolcho
ze. Dienraszty smulkiausiai ap-i 
raszoma Sovietinio gyvenimo š 
sanlygos Lietuvoje, kraszto i

Kur Komunistai Eina Pirmyn

Vietminh sukilėliai Ko
munistai, su Kiniecziu Ko
munistu pagelba stumiasi, 
eina pirmyn in Hanoi, Viet
nam sostine. Laimėje ir pa
ėmė Dien Bien Phu tvirtove, 
dabar daugiau kaip szimtas 
tukstaneziu Komunistu ka

Eolszevikinimas ir rusinimas, 
kurio ji yra buvusi akivazdi 
liudininke. Tuo tarpu, kai So
vietine propaganda skelbia 
apie “pražydusi gyvenimą Ko
lektyviniuose ūkiuose”, ji ma
te tik basus ir apdriskusius 
valstieczius, turinezius vilkti 
sunkia priespauda. Norėdama 
gauti Prancūzu viza, jo buvo 
pora kartu nuvykusi be leidi
mo in Maskva ir del to net su
imta, Vis dėlto galu gale, pavy- 

(Tasa Ant 2 puslapio)

Pasiekė 136 Myliu

Szita Laivyno rakieta, ku
ri yra pavadinta “Viking 
10” pasiekė net szimta tris- 
deszimts szeszias mylias 
augszturao, kai ji buvo isz- 
szauta ar paleista isz White 
Sands, New Mexico. Tai di
džiausia rakieta ant viso 
svieto ir gal greieziausia, ar 
bent augszcziausia gali pa
kilti. Kai ji buvo iszszauta ji 
keliavo suvirsz keturis tuks- 
tanezius myliu in valanda.

MPirkie U. S. Bonus!

reiviu artinasi in Hanoi. 
Vieta juodai nupieszta da
bar randasi Komunistu ran
kose. Prancūzu bombnesziai 
dabar bombarduoja visus 
kelius, vieszkelius ir geležin
kelius in ta sostine.

□ □ CJ
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Kas Girdėt
In Hagen, Vokietijoje, dvi- 

deszimts vieno meto amžiaus 
Vokietis buvo be skatiko, be 
graszio. O ant rytojaus *jo ves
tuves. O del vestuvių visko 
reikia!

Jis insiląu'že in du sztoru; 
pasivogė sznapso, vyno, duo
nos, pryagu, ir kavos, del savo 
vestuvių pokilio.

Sucziupfas ir in teismą pa
trauktas jis viską pasiaiszki- 
no. Jis gavo tris metus kalėji
mo, bet paskui tuos tris metus 
kalėjimo teisėjas jam dovanojo 
kaipo vestuvių dovana isz val
džios.

Dideli fabrikantai ir biznie
riai dabar susirupine. Jie klau
sia valdžios sztabo Vaszingto- 
ne kaip jie ’žiuri iii visus szitus 
sukilimus. Ar karo pavojus di
dėja ar mažėja?

nierius, mechanickus, bosus ir 
'boselius, bet viso sztabo vir- 
szunes didžiūnus.

“Chrysler” kompanijos Ilo
nai, paseno bagoeziai nieko ne
paisė apie 'bizni; nesuprato 
ar visai nepaisė apie žmonių 
pareikalavimus ar ju automo
biliu pardavėjus.

i Jau dabar keli isz ju. yra ga
ve “sakti”, ir daug kitu turės 
kur kitur sziltas vietas susi
rasti.

Dabai- kiti, daug jaunesni ir 
mokintesni biznieriai ju vietas 
užėmė, prižada ne tik visiszkai 
naujos mados automobilius, 
bet visiszkai nauja’biznio tvar
ka.

Taigi, jeigu norite pirktis 
naujasios mados nauja auto
mobiliu, tai butu patartina pa
laukti ir pamatyti ar szitas 
naujas “Chrysler” sztabas 
tuos savo prižadėtus stebuklus 
padarys.

UŽ GELEŽINES
UŽDANGOS'

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ir jeigu karas bus, tai ar di
delis ar mažas”?

Ar vėl reik e s maista ir kitus 
dalykus vėl su kortelėmis “ra
tion cards” dalinti?

Bet nežiūrint visu szitu per
mainų ir buntu “Chrysler” 
virszuneje. Sziu ir anų metu 
“Chrysler” automobiliai yra 
geriausi ir patogiausi, ir yra 
bet kuriems kitiems automobi
liams lygus jeigu ne geresni.

Laikrasztininkai, kurie yra 
arti Baltųjų ofisu, sako kad ir 
jie nieko apie tai negali pasa
kyti.

‘‘Cadillac ” automobilius yra 
iszgarsintas kaipo visu kitu, 
automobiliu vadas ir .pirmi
ninkas. Bet ir jie, kasi in k inži- 
no, bričkų, stabdžiu, sėdynių ir 
ratu negali “Chrysler” prisi- 
lyginti.

Musu valdininkai yra tokie 
mokinti ir kytri, kaip tie du 
Žydelio vaikai. Žydelis Mosz- 
kis savo draugui Joszkiui pa
sigyrė. “Ui! Mano vaikai yra 
kytri. Jie viską žino. Jie man 
kasdien pasako koks oras ry
toj bus. Vienas sako “rytoj 
lis”. O antras sako “rytoj ne
lis. ” Jr ar. tu žinai Joszki, “pa
sigyrė Moszkis, ‘ ‘ vienas isz ju 
visados inspeja!”

Taip ir musu valdininkai: 
Vieni saiko karas bus; kiti sa
ko karo nebus. Ar vieni, ar ki- ' 
t i visados i n spės.

veno, jam neužteko kad jo au
tomobilius buvo kitiems lygus. 
Jis reikalavo ir gavo kad 
“Chrysler” 'butu dvejais ar 
arimis metais pirm visu kitu 
automobiliu kaslink nauju 
iszradimu, patobulinimu ar pa
togumu.

Palauksimo; Pamatysimo!

Jau treczia sau vaite kai 
Amerikos Armija “kariauja” 
priesz viena Amerikos pilieti, 
Senatorių McCarthy. Net pats 
Prezidentas Eisenhoweris jau
tiesi priverstas stoti Armijai 
in pagelba.

Mainieriai dar vis laukia žo
džio isz Vaszingtono. Jie per 
savo atstovus yra keletą sykiu 
prasze p&gelbos.

Nauji automobiliai del atei- 
naneziu motu anksti szi rude
ni ar gal ir vasara pasirodys. 
Maž-daug bus szitokios per
mainos ar szitokie patobulini
mai :

“Chevrolet” — naujas asz- 
tuoniu “cilindriu” inžinas; 
bus didesnis, smarkesnis ir 
greitesnis.

“Pontiac” — bus visiszka 
permainytas, gaus visai nauja 
inžina.
[e ‘ ■ Buick ” “ OIdsmobile” ir
10. ... ■. ' ’.

“Cadillac” — visai mažai per
maina.

“Ford” — patobulins inži
na — bus smarkesnis ir dau
giau jiegos.

“Mercilry” ir “Lincoln” — 
daug ■permainų ant inžino ir 
ant viso automobiliaus.

“Chrysler”, “Dodge” ir 
1 ‘ Plymouth ’ ’ — labai vėlai pa
sirodys, gal net po nauju metu. 
Czia Chrysler kompanija per
mainys ne tik savo inžinus* 
automobilius, ne tik savo inži-

Bet dabar, kai žmones ima 
savo skatikus skaityti ir “bar- 

v

ginu” jieszkoti, tai galima bū
ti tikri, kad kiekvienas naujas 
automobilius bus geras, tinka
mas ir vertas tiek, kiek uiž ji 
'bus praszoma.

Pypkes Durnai

Aszarps
Kur bakūže samanota, 
Kurioje gimiau, 
Obelis kur augalota, 
Ka sode macziau?
Kur upeliai platus, sraunus, 
Tekanti smagiai?
Kur tos mislys mano jaunos, 
Linksmos,-kaip drugiai?
Ta bakūže jau supuvo, 
Obelies jau nėr,
Ir upeliai jau iszdžiuvo, 
Vargas viens tebe yr.

yra— Gal jusu draugai 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

A ‘‘NOVENA’’
S Stebuklingo Medaliko 
ill Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Penna.

kus susisiekti su Prancūzu am
basada, praszytaja viza gavo 
ir iszvyko in savo tėvynė Pran
cūzija. Ji yra iszgyvenusi dau
giau kaip 20 metu Lietuvoje ir 
praleidusi tiek aciu, tiek abi 
Bolszeviku okupacijas, užgy- 
ventojas. Gryžusiosios teigi
mu, puse kunigu yra suimti, 
iszvežti arba dinge be žinios. 
Teoriszkai Lietuva laikoma 
nauja Sovietine respublika, bet 
tikrai tai yra užgyventas 
krasztas. Visi svarbiausi val
dininkai administracijoje, 
paszte, geležinkeliuose, polici
joje yra Rusai. Prekyboje jei 
nekalbėsi Rusiszkai, tai nieko 
negausi. Panaszi padėtis ir 
pramonėje: visi svarbiausi in- 
žinieraii, technikai ir net bri
gadininkai yra Rusai. Daro
mas milžiniszkas spaudimas 
ypacz jaunimą vercziant ra- 
szytis in Komsomolcus. Gryžu- 
sioji teigia, kad ligi 1953 m., 
iszvežimai buvo labai gausus, 
tiek gausus, jog beveik nebuvo 
szeimynos, kurios vienas ar ki
tas narys nebūtu buvęs isz- 
tremtas in Sibirą ar kitas Šov. 
Sanjungos vietas, o likusieji 
vienas kita klausinėjo: kada 
ateis mano eile? Kokia tu isz- 
vežimu technika? Visuomet ta 
pati. Stotyje laukia paruoszti 
gyvuliniai vagonai, milicija 
nakti ateina ir apsupa iszvesz- 
tinuju namus, pirma inteikda- 
ma pasiraszyti pareiszkima, 
kad toks ir toks iszvyksta pats 
savo noru arba praszosi perke
liamas svetur. O kitiems szei
mynos nariams suteikiama 
“teise” vykti drauge su szei
mynos galva.

Kada ji, priesz iszvykdama 
in Vakarus, atėjo atsisveikinti 
su savo Kolchozo vadovybe, tai 
Kolchozo pirmininkas, pasitei
ravęs, kur ji žadanti vykti, pa
stebėjo: “In Prancūzija? O 
ko? Juk ten, tik vienas skur
das. Jei jus isztiks beda; tai 
duokite žinia, ir mes jums at
siusime maisza grudu”. Del 
tokios pastabos ji tik nusiszyp- 
sojo: ateje su ja atsisveikinti 
valstiecziai Lietuviai, suvary- 

[ ti prievarta in Kolchozus, pra- 
sze neužmirszti sugryžus, ka 
herns buvo žadėjusi, atsiusti 
isz Prancūzijos bent tuziną 
mediniu samcziu. Ir savaime 
suprantama, kam ju reikia.

Jei užmirsztu Lietuvius, už- 
springtu gerkleje kąsnis. Gale 
duodamas dar vienas budingas 
buvusio Lietuvoje , Vokieozio 
pasisakymas, paskelbtas spau
doje. Būtent, Augsburge lei
džiamas “Marin in der Zeit” 
Nr. 4, 1954 insidejo buvęs Vo- 
kiecziu karo belaisvio Willio 
Guttingo pasipasakojimas, 
kaip jis su savo draugais pra
leido 1948 m., Velykas karo 
belaisviu stovykloje Panevėžy. 
Pasirodo, jiems pavykdavo 
gauti ne tik duonos, bet taip 
pat kiausziniu, lasziniu ir bu- 
tiniausiu reikmenų. Ir kaip jie 
džiaugėsi, kai ‘ organizatoriai ’ 
kiekvienam parnesze Vely
koms po du kiauszinius, gaba- 
liuka lasziniu, tris svogūnus, 
po gabala duonos. Taip jie, isz- 
buve kraszte tris metus, retai 
kada jos negaudavo isz kurio 
nors musu tautieczio. “Tik pa
galvokite apie Sziaulius, raszo 
laikrasztis, ten buvo 4,000 vy
ru ir kiekvienas isz j u gaudavo 
beveik kasdien duonos. Ir tai j

per isztisus metus! Be to. isz 
tautos, kuri pati buvo instum- 
ta in skurdą! ’ ’ Raszytujas to
liau prideda: “Ir jei kas nori , 
isz musu tai užmirszti, tas ne
turėtu savy nei mažiausios pa
dorumo kitirkszteles! Nei ma
žių mažiausios! “Ten buvusie
ji karo belaisviai sutarė, kada 
nors gryže namo, kiekvienam 
apie tai papasakoti, kad tai ži
notu visi. Guttingo draugai 
dar pridūrė: jei kas to nepada
rys, tai tam, kai sės prie pilno 
dubens, turės gerkles sustoti 
kąsnis. Visi su tuo sutiko. O W. 
Guttingas, galvodamas, kad su 
vienu kalbėjimu nedaug ka 
peszi, nutarė apie tai paraszy- 
ti spaudoj. Ir taip padare.

Tuo tarpu dar vis pasitaiko 
tokiu aklu žmonių, kurie, už- 
mirsze, kaip musu tautiecziai 
kuo galėdami padėjo Vokie- 
cziu karo belaisviams ir iszgel- 
bejo nuo bado tukstanezius j u 
pabėgėliu, kartkartėmis pikto
ku žodžiu palydi musu tremti
nius, nuo raudonojo siaubo isz- 
trukusias in Vokietija, arba 
kad ir Vasaro 16 d., gimnazi ja, 
apie kuria sziltai atsiliepe apie 
2,5 mil. tiraszo invairus Vo
kiecziu laikraszcziai, tik piktai 
vienas 4,500 egzemplioru la-ik- 
rasztukas, darydamas del jos 
ir del buvusiu praeity Lietuviu 
Vokiecziu santykiu neteisingu 
priekaisztu. Priesz kiek laiko 
piktai Vasario 16 d., gimnazi
ja buvo užsipuolė ir Rytinėje 

’zonoje leidžiami kom. Vokie
cziu laikraszcziai, bet tuos ju 
priekaisztus, kaip nieku nepa- 
grystus, atrėmė pati laisvoji 
Vokiecziu spauda. O sztai ka 
apie tuos paežius Lietuvius sa
ko ar raszo gryže isz Lietuvos 
Vokiecziu karo belaisviai ar 
civiliai internuotieji.

APIE KAREIVI
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Dievas nepavelino.
Tada Jonas nuėjo in pekla.
Pamate velniai Joną, uždare 

duris, langus, o patys pašilda
vo jo po kampus.

Atsiminė kad turi czebatus 
su savin? tuo jaus iszsienie isz 
krepszio užsimovė ant kojų ir 
tarė:

/

—-- Kad asz buezią tuojaus 
viduryje peklos!

Ir nepasijuto kaip radosi vi
duryje peklos. Pamate velniai, 
visi pasikavojo kad Jonas ju 
nerastu.

Tada Jonas visas duszias 
kurios tik pekloj 'buvo suvarė 
in krcpszi ir tik paliko viena 
bagoeziu, nes bagoeziu jis ne7 
kente kada ant ’žemes gyvenda
mas. Kaip tik viską sudavady- 
jo tada pamislijo idant Imtu 
prie pats dangaus.

To tik ir reikėjo, 
kad stovi prie pats 
duriu. P a b a r sz k i n o 
duris ir tuoni tarpu 
ežiai balsu pradėjo 
idant inleistu in dangų.

Szventas Petras pravėrė du
ris idant pažiūrėti kas tai gali 
būtie, kad taip daugybe ant 
syk pribuvo ir pamate neiszpa- 
sakyta daugybe dusziu, o ku
rios praszesi in dangų.

Po tam visam atsitikimui 
Jonas priejas prie pono prasze 
idant jam ne toli dvaro pasta
tytu grineziuke, dovanodamas 
visiem ta viską ka buvo iszlai- 
mejes.

Ponas su dideliu linksmumu 
ta prasžyma iszlpilde, pastate 
puikia grineziuke, kurioj Jo
nas linksniai be jokiu rupes- 
cziu leido diena po dienai ir 
mažu da ir sziandien butu gy
venos.

Taigi pagyvenęs koki laika 
laimingai, apsirgo ir matyda
mas jog jau artinasi pabaiga 
jo gyvenimo, pasivadino pas 
save poną ir pavede visa savo 
turtą praszydamas, jog kada 
jis numirs idant indetu sykiu 
in graba: kazyras, krepszi, cze
batus ir raga su tabaku.

Ponas prižadėjo ta viską 
iszpildint.

Netrukus Jonas numirė. Po
nas iszkelmingai palaidojo ji, 
ba daug pinigu 'paliko tai po
nas turėjo isz ko.

Kaip žinoma Jonas žinojo 
kad jo velniai iii pekla bijosis 
inleist, tai drąsiai keliavo in 
dangų. Priejas prie dangaus 
vartų pabarszkino ir lauke pa- 
szaukimo.

Iszejo su. raktais Szv. Petras 
ir paklausė ko jis nori:

O Jonas atsake:
Noriu gaut vieta po smert!
Tada Szv. Petras nuėjo pa

klaust pas Poną Dieva ar ji 
vale inleist in dangų?

b a žiuri 
dangaus 
dangaus 
tukstan- 
praszyt

buvo pasislepes, per ka atida
rė duris ir liepė visom eitie.

Duszios su džiaugsmu pradė
jo grūstis jog net Szv. Petra 
parverto ir ko nesumindžiojo 
tuo tarpu ir Jonas nieku neuž- 
temintas inlindo in dangų.

Kada Ponas Dievas pradėjo 
skirt duszias kožna ant savo 
vietos pamate taip tu ir Joną, 
žinoma tada nemete per duris 
tiktai liepė paszaukt Szv. Pet
rą. Kada pribuvo Szventas 
Petras, tai Ponas Dievas tarė:

— Už tai kad ne iszpildai 
mano prisakymo ir inleidai ta 
žmogų, o kurio asz nepaveli- 
nau, tai atstatau tave nuo tar
nystes, daugiau jau nestovėsi 
prie dangaus vartų, nes tas 
stovės kuri inleidai.

Tokiu budu Jonas gavo tar
nyste dangui, už sarga prie 
vartų.

Kada viena karta. Ponas Die
vas pasiuntė sinerti idant eitu 
ant 'žemes pjaut žmonis.

Eina smertis gilinto 
dangaus vartų ir mato
Jonas stovėjo ir žaživojo tabo
ka, tada prie jus prasze idant ir 
jei duotu. Teip Jonas liepė lyst 
in ragu. Kaip smertis inlindo 
in raga ,ir teip laike per tris 
metus, ant galo nusibodo ne- .1sziot smerti, atkiszo kamszti, o 
toj iszlindo ka tik gyva ba bu
vo tik skūra ir kaulai. Paleista 
giltine apsiskun.de Ponui Die
vui, o Ponas Dievas už toki 
darba pavarė Joną nuo dan
gaus vartų ir kaip girdėt tai in 
jo vieta pastate .Lietuvos sker
džių.

— GALAS —

prie 
kaip

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T T.

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

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. 1

No.lll—Sziupinis (3 dalis) I 
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—Tryš apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c>

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nėvalnin- 
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 J 33—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
vaizdos, 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 NaktL 
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.

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; Eg-' 
Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta 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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

No.178—rTikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c. •

No.180—Kvitu 
del Isžmokejimo 
niams. 35c.

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

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezusb 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygutę, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

USC Užsisakant knygas is^i 
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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JJ. S. X

ir Pini-

tik ant

i

apsiskun.de
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QENOVES laikuose tarnavo 
prie vaisko vienas kareivis ' 

kurio buvo vardas Jonas.
Kada jis isztarnavo dvide- 

szimts penkis metus, tada pa- 
liuofeavo ji nuo tarnystes, nes 
jau buvo ir senas ba jau nega
lėjo ilgiau tarnaut.

Tai-gi Jonas paliuosuotas 
gryžo iir savo gimtine, o kad 
senovės laike mažai da kur bu
vo geležinkeliu, tai Jonas turė
jo peksczias cit, o kad buvo la
bai toli nuo- savo kaimo tai ejb 
Jonas (per kelis menesius, o 
ežia be pinigu tai ir maisto jau 
neturėjo už ka. nusipirktic. Ta
da apmislijo sau jieszkot ko
kios nors tarnystes, kad. užsi
dirbti keletą kapeikų ant toli
mesnes keliones. Tai-gi sura
dęs atsakanezia vieta pas ūki
ninką ir apsiėmė ganyt gyvu
lius ant viso meto, nes u'ž ber
ną negalėjo jau tarnauti ba jau 
neturėjo pajiegu del sunkaus 
darbo, ūkininkas prižadėjo 
duot devynis rublius ulž visa, 
meta.

Perėjo tas metas tik 'žinoma 
ne teip greit kaip mum ežia be
skaitant ir jau rengėsi keliaut 
in savo gimtine, kada nuėjo 
pas ūkininką užmokesties pra
szyt, Jeip ūkininkas erne pra
szyt idant liktu ant kito meto 
ir kad dabar neturi uižmokes- 
ties tai kita meta užmokės vi
sus pinigus.

Jonas ant to ir sutiko.
Baigiesi jau*ir antras metas, 

ir Jonas rengėsi vela namon.
Ūkininkas eme praszyt idant 

Jonas da liktu ant trecziu me
tu ir jog tada užmokės už visus 
tris metus.

Jonas ir ant to sutiko, ba ve, 
žiūrėk lengva tarnysta.

Suvejus metais, ūkininkas 
eme praszyt ant tolimesnio bū
vio, nes jau Jonas nekristojo, 
ba buvo senas o da troszko 
pamatyt savo gimtine.

Gaspadorius matydamas 
kad jau Jonas neliks eme pra
szyt idant Jonas palauktu ant 
Užmokesczio, o kad Jonas pats 
mate kad 'buvo sunkus metas, 
tai ir prižadėjo palaukt, nes 
prasze idant ūkininkas duotu 
nors bakaineli duonos ant kelio.

Uk in in k as p r ižade j o.
Kada jau Jonas rengėsi isz- 

eitinet, ūkininkas davė net tris 
bakanelius duonos, idant turė
tu ant ilgesnio laiko.

Kada jau iszsirenge Jonas in 
kelione ir paemes tris bakane
lius duonos, linksmai dainuo
damas trauke namon, nes žino 
kad maisto u'žteks.

Kada jau keletą myliu buvo 
praėjės, susiinislino pasilsėt ir 
pasidrutyt, tame tai isz kur at
sirado labai senas nuo kokio 
szimto metu senukas su ilga 
'žila barzda, ir tas senukas pra
dėjo praszyt aim,užuos.-

Jonas kaipo geros szirdies 
perlaužo viena bulkute pusiau 
ir paęlave senukui, kuris pade- 
kavojes už almulžna pranyko 
isz akiu Jono, isz ko Jonas la
bai dyvijosi.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai

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

Ant rytojaus vela susitiko 
ta pati senuką, ir su kuriuo pa
sidalino kulkele per puse. Tre- 
czia diena vela tas pats buvo 
ketvirta, diena susitiko ir-gi ta 
pati seneli o kuris ir-gi prasze 
almužnos, teiįp Jonas atidavė 
paskutine pasiuke duonos, o 
sau. paliko tik suvisai maža 
szmoteli.
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BALTRUVIENE

Kas dedasi su ihu.su 
Daugybe jaunuomenes?

Ka toji jaunuomene veikia? 
Kaip gyvena, Įkm; ir kaip 

praleidžia savo laika?
Sziandienine jaunuomene 
Tveria savo pulkelius ir 

Maiszosi su svetimtaueziais.
Didesne dalis musu 

jaunuomenes, 
Neturi jokio tikslo gyvenimo, 
Tiktai praleidžia savo laika,

Sport uo se, p u 1 r i ui n i u o se, 
cigaru sztoruose, 

Loszdami beisbole arba 
prie gėrimo.

Obalsiu tosios jaunuomenes 
Yra “Good times” kaip jie 

Supranta apie gyvenimą.
iSu saviszkiais beveik visai 

nedraugauja,
Tiktai galima juos matyti 
Retkarcziais balžnycziose ir 

tai priverstinai.
Kas bus isz jii ateityije^ 

Ir kokia turėsimo isz 
j u nauda ?

«X* *¥•
Vai motinėlės, kad jus varnos 

paimtu,
Gerkite paezios ir užspringkite 

Bet dukrelėms neduokite,
Ir ju nepratinkite,

Kas isz tokiu mergeliu bus, 
Kaip daeis in melus?

Žinote kad prie girtavimo, 
Ne vieno smegenys 

persimaino, 
'Kas isz ju mergaieziu bus, 

Kai]) ateis in metus?
Sulauksite didelius vargus, 
Dievulis už tai nedovanos, 
Ir pekla tokias motinas 

• nubaus.
# * * -

Asz jums šaky su, 
Kad “Saule” yra pigus 

laikrasztis, 
Turi daugiausia naujienų, 

‘Isz visu daliu svieto,
O kas skaito, tas yra. 

Susipaižines su svieto 
atsitikimais.

Patariu užžraszyti 
Laikraszti ir del savo 
pažinstamu ar giminiu, 

Kurie negali ji
, užprenmneravoti,

O bus jums u'ž tai labai 
dėkingi, 

Ir tuom paežiu laiku, 
Padairyisite del iszdavystes 

didele geradejyste!

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri' Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeiatais.
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Tada senukas paklausė: Ko
kio jis norėtu užmokesczio už 
almu'žina?

O Jonas atsake:
— Asz nenoriu jokio užmo

kesezio.
Tada senukas davė, kazyras, 

krepszi, czebatus, raga su ta
baku ir pasakė:

Su szitom kazyrom kada tik 
kazyruosi tai visada iszlaime- 
si, o in krepszi kam liepsi tas 
turės inlvsti."z

Czebatai tau, bus naudin
giausi, ba kaip,tik užsimausi, 
tai in kur pamislysi ir nuveisi, 
o isz rago niekad neiszimsi la
boko.-

Gavės tuos daigius, atsisvei
kino su senuku Jonas ir leidosi 
in tolimesne kelione.

Kada toliau paėjo, sumislino 
pabandyt apsiaut czebatus, ir 
apsiavęs pamislino idant jis 
butu netoli nuo namu, nespėjo 
pamislyt mato, kad jau neto
li namai. Nudžiugo! Eina jis 
jau netoli namu ir mato, loke 
autis, teip jis pamislino kad 
buvo jo krepszyje, ir teip sto
josi, priėjo jis prie didelio dva
ro, tada sumislyjo užeit in dva
rą ar mažu kas nenupirks tas 
antis nuo jo. Ir isztikro nepa
klydo savo mįslėms, ba tuom 
laik tas ponas kele dideli balių, 
o kad buvo reikalingos antys 
tai nupirko visas,, davė po puse 
timpos už auti, o kad jau buvo 
vakaras tai da liepe duos jam 
gera vakariene, po vakarie
nei kada jau 'ponai sėdo gra
jyt isz pinigu, Jonas godžiai 
žiurėjo norėdamas idant ji pri
imt grajyt, o labiause norėjo 
persitikrini apie tais kazyras. 
Ilgai sėdėjo Jonas žiūrėdamas 
kai]) ponai grajiną, nes ant ga
lo negalėjo iszkentet ir atsikė
lęs nuo krėslo prie pono priėjo 
ir tarė:

— Szviesiausi ponai! Jeigu 
jus visu loska tai priimkit ir 
mane grajyt.

O ponai atsake:

= Genii priimsiu. Nes ipii-=
ma turi parodyt savo pinigus.

Tada J onas atsake:
— Pinigu asz neturiu, tai 

kada daug pinigu pralosziu tai 
tašyk vienas isz jus skolas, o 
tas kuris iszmokes galės mane 
paimt už savo nevalninka.

Ponai visi nudžiugo, nes kož- 
nas mislijo kad jisai neiszgra- 
jins.

Kada Jonas sėdo prie stalo 
kazyruot, tai iszeme savo ka
zyras ir tarė:

Szitai mano kazyros yra 
naujos, o jus jau mažu senos 
tai bus ženklyvos.

Visi ponai ant to pristojo.
Kada pakazyravo pora va

landų, tai jau ponai visus pini
gus buvo prakazyriave, o pas
kui arklius, karietas, o ir dva
rus pralosze, tada tiktai per
stojo kazyruotie kada, jau ne
turėjo ka statytie. Tada, ponai 
neiszpasakytai perpyko, kad 
toks nuskuręs kareivis juos vi
sus apsuko ir visi tarėsi nužu- 
dint Joną, nes ponas to dvaro 
biski apinalszino sveczius kada 
tarėsi nužudint Joną da ta pa- 
czia iiakti.

Tam dvare buvo užkeiktas 
pakajelis, kad jeigu koks žmo
gus ten gules tai ant rytojaus 
tiktai kaulus rasdavo. Sztai ir 
sumislino ponas paguklint in 
ta pakajeli Joną ir tokiu budu 
atsikratint nuo jo, liepe Joną 
nuvesti in ta pakajeli del nak
vynes.

Jonas apie nieką nežinoda
mas inejo drąsiai, papoteriavo, 
nusirenge ir atsigulė, nes žva

kes neužgesino ba buvo 1 aliai 
užsimislines apie pinigus ku
riuos iszgrajino.

Tame apie vienuolikta va
landa, pakilo 'baisi viesulą rė
dos galėjo nuneszt vjsa. dvaru, 
už valandos subraszkejo paka- 
jelo duris atsidarė ir stojo ant 
slanksczio velnias pavydai e 
Vokieczio, su surdotu apsivil
kės isz po kurio mažnejo ma
tyt uodega, su akulorais, su 
skrybėlė ant galvos isz po ku
rios mažnejo pamatyt du ragus 
ir su oszkos kojomis. Priėjo 
netoli lovos ir ,kada pamate gu
linti žmogų lovoje, tarė:

— Ha, radau sveczia
praszyta, tai turėsiu su kuom 
pasilinksmint.

Ir eme kelt Jonu 'isz lovos; 
szypsodamasis.

Nes kad Jonas buvo nebailus j 
tai visai nenusigando pamatęs, 
bet tarė:

— Ko nori velnią nuo ma
nes?

Tada velnias su piktumu ta
rė:

— Kai]) asz žiurau, tai su
vis mane tu nebijai. O ar tu ne
žinai kad czia nevalo nevienam 
gulėti.

O Jonas jam ir drąsiai atsa
ke, kad jam czia ponas pavėli
no guletie, tai jis ir guli nieko 
nebijodamas.

Tada velnias perpykęs tėip 
suriko, jog net langai pertru-

ne-

ko:
— Koks ponas? Czia jokio 

pono nesiranda, ir kaip matau 
tai tu su manim juokus provy- 
ji, nes kad esi tu toks gudrus 
tai turi eit su manim kazyruot.

Jonas atsikėlęs paklausė:
— () ar. tu turi pinigu ? Kad 

vadini mane grajyt, žinok jog 
asz tiktai isz pinigu grajinu.

Velnias atsake:
— Czia neturiu, nes asz ga

liu tuo jaus atneszt. Ir su vie
sulą leidosi per duris palikes 

Į savo kazyras ant stalo.
Jonas priszoko prie kazyru, 

velnio paslėpė, o ant tos vietos 
padėjo savo.

Netrukus ir velnias pardu-

Su 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: •

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

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

mo su pilnu maisziuku. aukso.
Jonas pamatęs tiek skarbo- 

tai net apkvaito.
Losze Jonas su velniu, o kad 

in trumpa laika likos pinigai 
pas Joną, tai velnias da atsine- 
sze du maiszus aukso, nes tuos, 
iii trumpa, laika iszlosze Jonas.

Pralosz.es velnias visus pini
gus teip perpyko, jog be jokio 
atsipraszinio ketino pražudyt 
Joną. /

Jonas matydamas kad jau 
velnias labai piktas ir. ji nori 
sudraskyt, iszeme savo krep- 
szi ir tarė:

— Lysk velnią in krepszi, 
ir pamate jog jau velnias sėdi 
krepszyje. Tada Jonas uždre 
krepszi ir numėtė po lova o 
pats papoteriavęs, atsigulė in 
lova.

Ilgai gulėdamas misi i jo 
apie iszlosztus pinigus ir teip 
bemislydamas saldžiai užmigo.

Kada jau prąszvito ir visi 
sukilo, tada, ponas paszaukes 
tarnus, liepe nueit in ta. ipakaju 
iszluot ir isžneszt Jono kaulus, 
ba buvo tos nuomones kad ras 
sudraskyta, kaip ir del dauge
lio tas at si tiko.

Bet kada tarnai nuėjo atida
ro duris, tai net persigando pa
mate didele krūva auksiniu pi
nigu, o ir Joną gulinti lovoje. 
Tarnai leidosi pas poną idant 
apreikszt kad Jonas gyvas, ir

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO 
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da auksiniu pinigu guli didele 
krūva!

Dažinojas apie tai ponas la
bai nusidyvijo, o ir susirūpino, 
ba bijojo idant neatimtu dva
ro kuri isz vakaro iszlaimejo.

Tuojaus su visais sveczais 
skubinos, kad persitikrini ir 
dasižinoti kokiu budu jis gy
vas iszliko, o ir isz kur tiek pi
nigu paėmė. Kada priėjo (prie 
duriu ir pamate krūva aukso, 
tai net apkvaito ponas ir visi 
svecziai. O Jonas tuom laiku 
poteriavo, per ka ponas ir visi 
svecziai tylėjo idant neper- 
szkady'tu maldos, o tik žiurėjo 
akys insmeiges ir 'žėruojanti 
auksa..

Kada jau Jonas pabaigė po
terius atsikėlė atsisveikino, po
ną ir visus pribuvusius. Tada 
trumpai apsakė kaip jis iszliko 
gyvas ir kaip gavosi locnįnin- 
ku to skarbo, o ir parode po lo
va krepszi, kuriame tupėjo vel
nias.

i Iszlausius potam to visko, 
laibai pasibaisėjo ir jau norėjo 
begkt isz to pakajelio, nes Jo
nas sulaiko juos'sakydamas:

— Ne turit nieko bijotis 
nes czia niekas blogo nesistos 
ir baigdamas tuos 'žodžius, emei 
praszyt pono idant ateitu kal
vis, atsivestu gizelus ir atsi- 
nesztu priekalą.

Ponas tuojaus prisakė pa- 
szaukt kalvi.

Kada pribuvo kalvis su gi- 
zelais su priekalą ir su plaktu
kais, tada Jonas paėmė krep
szi isz polovos, o kuriame tu
pėjo velnias nabagėlis ir padė
jus ant priekalos, liepe kalt vi
siems su plaktukais. Kada jau 
po kelis kartus sudavė, velnias 
pasiraivė, o kalvis su gizelais 
vis varo nuo ausies jog plaktu
kai net szvilpe. Velnias ilgai 

, kentėjo, nes ant galo suriko 
idant ji paleistu, prižadėdamas 
daugiau in dvara ne cit.

Jonas suvis nei’neklauso, ba 
buvo kietos szirdies, nes da 
liepe kalviui idant smarkiau 
duotu per krepszi.

Velnias matydamas kad czia 
nėra jokiu baiku, suriko visk 
gerkle; ■ , i ijMlM

— Paleisk mane, gyva, o 
asz tave in pekla nepriimsiu!

Tada Jonas liepe nustot 
muszt, o pats tare in velnią-:,

— Jeigu teip sakai, tai tu
ri pasiraszyt, o tada busi isz- 
luosuotas.

Velnias gavės poįpieros ir 
plunksna pasirasze.

Tada Jonas iszleido velnią 
isz krepszio, o tas nuvežliojo 
in netolima plyne.

(Tasa Ant 2 puslapio)

ihu.su
Pralosz.es
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Žinios Vietines
ų ■ w '*■■■ , į : * ,z '

Nedelioj vienuolikta va
landa. ryte, Szv. Juozapo baiž- 
ny ežioje, Kunigas L. Pecziuke- 
viezius, vikaras, suriszo mazgu 
moterystes, 'panele Įtozalija, 
duktė pons. Jonu Sinkievicziu 
nuo 723 E. Mahanoy uly., su 
Ralph Millilo isz Philadelphi- 
jos. Svotai buvo Rita Sinkievi- 
cziute, nuotakos sesute, Joniui 
Sinkievicziute, Nancy Eel Ii, 
Vito Ginari, William Coyle ir 
Nicholas Ciraniti. Vestuves in- 
vyko Newhard’s svetainėje. 
Jaunavedžiai apsigyvens mies
te Darby, Pa.

Subatoj pripuola Szv. 
Marijos Magdalenios de Pazzi 
ir Szv. Teodozijo, o Tautiszka 
Vardine: Viksve. Taipgi ta 
diena: 1926 m., Lietuviai per
galėjo Mozūrus; 1453 m., Tur
kai u'žeme Constantinoplio 
miestą. Baisus smūgis visiems 
Krikszczionims. Jie sunaikino, 
sudegino neinvertinus knygas, 
sakydami kad viskas randasi 
ju “Korane”, o kas nėra tame 
“ Korane ” nėra verta palaiky
ti; 1946 m., mainieriu straikos 
baigtos; 1848 m., Wisconsin 
valstija priimta in Amerikos 
Suvienytu Valstijų Draugija.

— Žinios skamba 'mieste, 
kad Russell Lahutsky, nuo 18 
South B uly., paramdavojo na
rna nuo miesto'Mokyklos val
dybos, del falbriko. Namas ran
dasi ant AVest Mahanoy uly., 
kur kitados buvo “Public 
School”. Naujas fabrikos at
sidarys Birželio menesyje. Tas 
fabrikas ketina iszdirbineti 
moterų dręses ir kotus.

— Nedelioj pripuola Pa- 
puožinio Mirusiu Kapu arba 
Memorial-Decoration Day, to
dėl apvaikszcziojimas atsibus 
Panedelio diena. Taja diena 
bus uždarytos bankos, piacztas 
ir bizniai. Daugelis žmonių at
važiuos atlankyti kiajpus savo 
mirusiu kareiviu, giminiu, tė
vu, broliu ir sesueziu. Dauge
lis žmonių .kas diena dirba ant 
visu kapiniu kad iszrodytu 
szvariau. Bet yra ir tokiu ku
rie neatsimena aipie mirusius 
ir visai nesirūpina apie ju pas
kutine vieta atilsio!

— Kita sairvaite: Nedelioj 
pripuola Nedelia. po Szesztiniu, 
taipgi Szv. Felikso, o Tautisz
ka Vardine: Myline. Ir ta die
na: Prisiminimo Diena — Ka
pu Lankymo Diena, “Memo
rial — Decoration Day”; 1431 
m., Joan d’Arc, isz Orleans 
miesto, devyniolikos metu am
žiaus mergele buvo intarta už 
raganystes ir už priesztaravi- 
ina priesz Kataliku Bažnyczia.

įL TRASKAUSKAS į
Liet u viszk as ?

P- GRAB ORIUS J
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Jos persekiotojas buvo Beau
vais Vyskupas, kuri rome Pa
ryžiaus Universitetas. Vėliau 
ta pati mergele buvo tos pa- 
czios 'bažnyczios paskelbta kai
po szventoji. Ji, vesdama ka
rai iszka,s armijas, iszvare Ang
lijos kariuomenes isz Orleans j 
miesto, Prancūzijoje, liet pas
kui/buvo pati suimta ir ant - 
laužo sudeginta ; 1416 m., Jero
nimas isz Pragos buvo ant lau
žo sudegintas už savo tikėjimą, 
kuris skyrėsi nuo bažnyczios 
nustatyto tikėjimo; 1537 m., 
Lietuvoje pradėta skelbti Mar
tino Liuterio mokslas-ar tikė
jimas; 1937 m., plieno darbi
ninkai, per straikas susikirto 
su policijautais Chicagoje. Szc- 
sziolika darbininku buvo mi- 
szauta; 1916 m., Vo'kiecziu lai
vynas suinusztas .prie Jutland; 
1942 m., Anglijos tūkstantis 
eroplanu sudaužė Cologne 
miestą.

— Readingo angliakasyk- 
los kompanija pranesza buk 
pradedant nuo Birželio (June) 
1-ina diena anglys pabrangs 
nuo 5^ ligi 35<j ant tono, tai yra 
ant Broken, egg, stove ir imt 
35^ daugiau ant tono; pea, bar
ley ir 'briquets 25^, o rice, 5</ 
daugiau ant tono.

Panedelyje Papuoszi- 
mo Kapu Mirusiu Kareiviu 
Diena, bus paroda 9-ta valan
da ryti1, per American Legion, 
Foreign Wars ir Amvets Ve
teranu ir kitu draugija, po tam 
bus ceremonijos ant Protesto- 
nu kapiniu prie Kareivio sto- 
vylio. Publikines ir Parapiji
nes Mokyklos'bus ta diena už
darytos.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Angeles, Szv. Petronėlės, taip
gi Vainiku Diena, o Tautiszka 
Vardine: Angele, Taipgi me
nulio atmaina, Naujutis. Ir ta 
diena: 1425 m., Lietuviai per
galėjo Gudus Įlomėlyje; 1889 
m., potvanis Johnstown mies
te, Pa., du tukstaneziai du 
szimtai žmonių žuvo. .

— Utarninke pripuola, pir
ma diena Birželio (June). Me
nesis paszvensta del Szvencz. 
Jėzaus Szirdies, taipgi Szv. Ju- 
vencijo ir Szv. Justino, o Tau
tiszka Vardine: Daugo tas. 
Ūkininku priežodžiai: Jeigu 
Birželis szaltas ir szlapias tai, 
daugiausiai buna prastas me-

Loszike Atostogauja

Gražuole ir loszike Betty 
Grable su savo vyru, losziku 
ir muzikantu Harry James,

Pirmi sužeistieji Prancū
zijos kareiviai yra ežia at- 
veszti in Luang Prabang, 
pirm negu tokiems eropla- 
nams buvo uždrausta sužeis
tuosius kareivius isz Dien 
Bien Phu tvirtoves.

Bet ir pirm to uždraudimo 
didieji eroplanai negalėjo 

tas. Jeigu Birželyje sziaurinis 
puczia, tai ne greit perkūnija 
griaus. Jeigu Gervazo dienoje 
lyje, tai bus per 40 dienu lie
taus. Koks szitas menesis tai 
toks bus ir Gruodžio menesis, 
nes jeigu szitam menesi sziltai 
tai aname bus szalta. Birželio 
menesis yra vasaros pradžia. 
Ir ta diena: 1792 m., Kentucky 
valstija buvo priimta in Suvie
nytu Valstijų San junga.

— Utarninke, apie deszim- 
ta valanda ryte, John J. Sholi- 
t'is, 37 metu senumo, angliaka- 
sis isz Haddock arti McAdoo ir 
jo draugai, Daniel Kott isz Mc
Adoo ir Juozas Szerksznis isz 
miesto, kasė anglis mauduose 
arti Bark Place, staigu‘tapas’ 
ir szona.i ingriuvo, pagaudama 
Sholiti ant vietos. Draugai pri
buvo ir iszgelbe.jo nelaiminga, 
mainieri apie 2:30 popietu, ir 
likos nuvežtas in Locust Mt. 
ligonbuteje, kuris randasi pa
vojingam padėjime.

— Sirgdama per keletu me
nesius, sena miesto gyventoja, 
Ona Szemantavicziene, nuo 
401 W. Mahanoy uly., numirė 
Utarninke, 11:45 vai., naktyje.

atostogauja in Las Vegas, 
Nevada.

□ a □

Pirmi Sužeistieji Isz Paimtos Tvirtoves

prie tos tvirtoves nusileisti, 
nes visi eroplanams keliai 
buvo suardyti ir subombar
duoti. O Komunistai tu keliu 
dabar netaiso.

Tik vienuolika tu sužeis
tųjų buvo suspėta mažais 
eroplanais iszveszti.

Kai Prancūzai paskelbė,

Gimė Lenkijoje, ‘atvyko in Ma- 
banojuje daugelis metu atgal. 
Jos vyras Jonas mirė 1936 me
tuose. Paliko penkios dukte
rys ir viena snnu. Prigulėjo 
prie Szv. Kazimiero Lenku pa
rapijos.

New York. — Ana diena, 
Emperatorius isz Ethiopijos, 
Haile Slassi, 62 metu amžiaus 
atvyko in Amerika, kuris sve- 
cziuosis per du menesius.

AMERIKA SKUBIAI
SIUNCZIA GINKLUS

Įs

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

riu ir mažu automobiliu, 
“Jeeps”.

Valdžia nepranesza isz kur 
tie ginklai yra vežami, bet spė
jama kad tie didieji musu ero
planai su tais ginklais lekia isz 
Mobile, Alabama, skersai Gulf 
of Mexico.

Ana sanvaite Komunistai isz 
Lenkijos pasiuntė laiva su 
ginklais in Guatemala. Yra 
spėjama kad ten buvo ginklu 
už apie deszimts milijonu dole
riu.

Eina gandai kad Komunis
tai isz Lenkijos yra pasiuntė 
in Guatemala penkis kariszkus 
ar Anglijos ar Amerikos ero- 
planus. Teipgi eina gandai kad 
Komunistai yra pasiuntė dar 
du. laivu su ginklais szitam 
krasztui.

Iszrcdo kad karas tarp Gua
temala ir Honduras yra neisz- 
vengiamas. Už tai Honduras 
Prezidentas Juan Manuel Gal
vez tuoj aus kreipiesi in Ame
rikos valdžia, nes mes turime 
bendros pagelbos sutarti su jo 
krasztu.

REPUBLIKONAI
GERIA PIENĄ

Sako Kava Per Brangi
NEW YORK, N. Y. —

Repui likenai kurie susirinko 
in posėdi New York mieste ga
vo pieno vietoj kavos, su savo 
pietumis. Vienas isz Republi- 
konu Partijos augsztu vadu 
pasiaiszkino kad kadangi ka
va tokia brangi, tai bent parti- 

kad jie atnaujina savo bom
bardavimą Komunistu tro- 
kus ant vieszkeliu, nes Ko
munistai, nuduodami kad jie 
veža sužeistuosius ir ligo
nius, o tikrumoje, jie veža 
szviežius kareivius ir "gink
lus in karo frunta.
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jos vadai turi gera pavyzdi pa
rodyti ir negerti tokios bran
gios kavos.

Gubernatorius Dewey pana- 
sziai buvo pataręs žmonėmis, 
kad jie nepirktu kavos kai ji 
yra tokia brangi.

Ir niekas negali paaiszkinti 
ir valdžia negali ar nenori 
mums iszaiszkinti, kodėl ta ka
va yra taip paszieliszkai pa
brangusi.

Iszrodo kad ežia politinis 
klausimas mums ta kava taip 
pabrangino. Tie krasztai, ku
rie kava augina ir parduoda 
dabar yra bagoeziai, nes val
džia visiszkai juos užlaiko!

REDAKCIJA
UŽSIDARĖ

Darbininkai 
Sustraikavo

PITTSBURGH, PA. — . 
Pittsburgh Post-Gazette laik- 
rasztis užsidarė kai unijos dar
bininkai iszejo ant straiku. 
Laikraszczio savininkai ir re
daktoriai stengiesi su darbi
ninkais susitarti, bet nepasi- 
seke.

Czia klausimas ne del dides
niu algų, bet klausimas yra ku
ri unija czia vaidins. Czia ne 
laikrasztininku ar redaktorių 
straikos, bet tu troku draiveriu 
kurie ta laikraszti isz važine j a.

Szitie darbininkai turėtu at
siminti ir pasimokinti isz Phi- 
ladelphijos “Record” darbi
ninku. Ir jie iszejo ant straiku. 
To laikraszczio savininkas vi
siems straikuojantiems darbi
ninkams insake gryžti in dar
bą nepaisant unijos, ar jie ne
teks darbo, nes jis visa savo 
redakcija parduos ir visus pra
varys. Nei darbininkai, nei uni
ja jam neintikejo, nes visi žino
jo kad jis toje redakcijoje bu
vo indejes kelis milijonus do
leriu.

Kai darbininkai jo nepa
klausė ir vis straikavo jis ant 
rytojaus, niekam nieko nesa
kęs, pardavė visa savo bizni už 
kelis milijonus doleriu ir iszva
žiavo sau in Florida. Daug tu 
straikucjancziu darbininku da 
ir sziandien darbo jieszko ir 
niekur negali rasti! O tas to 
laikraszczio buvęs savininkas, 

kaip ponas sau szildosi Flori
doje.

Ka tie straikuojautieji dar
bininkai czia gavo? Ka jie pa- 
baidino? Jie savo bosui parode 
ka jie ga’i, o jis visiems jiems 
szpyga parode, nes jis būda
mas kelis sykius bagoezius, 
jam tos redakcijos nereikejo. 
Bet darbininkams tenai geras 
darbas ir daug sziltu vietų bu
vo. Dabar visiems szpyga. Ir 
czia kaip ir kitur unija kalta.

Darbininkas niekados nega
li būti didesnis už ta kuris jam 
darba duoda ir parūpina. Uni
jos tik dabar ima ta suprasti!

GYVANASZLE 
NUŽUDYTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasiaiszkinimus. Bet policija 
nieko tikro negalėjo priparo- 
dinti ir jis buvo paleistas.

Policija sako kad jie dabar 
žino kodėl ji buvo nužudyta, 
bet toliau neaiszkino. Polici- 
jantai dar stengiasi dažinoti ar 
nužudyta gyvanaszle dar ir ki
tuose bankuose turėjo pasidė
jusi pinigu.

ANGLAI UŽSIGINA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

siunsti b aisiai daug ginklu, ka- 
riszku tanku ir kitu ginklu in 
Komunistiszka Kinija.

Darbo partijos narys, Ar
thur Henderson, Tarybos pa- 
prasze: “Kadangi Senatoriaus 
McCarthy tekis intaringas pa- 
reiszkimas taip beveik po visa 
svietą pasklido, kad Anglija 
ketina Komunistiszkai Kinijai 
pąsiusti baisiai daug kariszku 
ginklu ir laivu, tai Ministeris 
turėtu dabar vieszai pasiaisz- 
kinti ir Senatoriui McCarthy 
atsakyti.”

Apsaugos Ministerio Sekre
torius, Nigel Birgh tuojaus at
sake: “Visi mes gerai žinome 
kad “nėra nei szeszelio teisy
bes” in tokius intarimus.” Bet 
toliau jis nepasiaiszkino apie 
kitokį tavora kuris ir dabar 
yra siuneziamas in Kinija.

Mes turime atsiminti, kad 
dabar, kai karas yra vedamas 
maszinomis, tai ne vien tik 
ginklai, karabinai ir kariszki

Atsarga Giedos Nedaro

Ant Gibralter Salos, kur 
Anglijos Karaliene Elzbieta 
Antroji kelios dienos atgal 
atsilankė, policijantai labai 
atsargiai prižiūrėjo kad nie
kas prie Karalienes neprisi
artintu su bent kokiu ginklu.

laivai ir eroplanai sudaro ka- 
riszka tavora, bet ir gzolinas, 
aliejus, guminiai ratai, plienas, 
geležis ir tukstaneziai pana- 
sziu daigtu. Net ir laikrodėlis 
sudaro kariszka tavora, jie rei
kalingi del visokiu rodyklių 
ant eroplanu, tanku ir pana- 
sziai. c •

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA . . .

i Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szvcn- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

Ant Pardavimo
Labai pigiai parduodamas 

mūrinis namas ant 231. East 
Centre St. Loto didunfds ’22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency,
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.

— ‘ ‘ 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!

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip* 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Net kai laivyno didžiausi 
karabinai, armotai sveikino 
Anglijos Karaliene, polici
jantai mandagiai, bet labai 
atsargiai stovėjo ant sargy
bos.
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