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Isz Amerikos
PAVOJINGESNIS

NEGU SZUVIAI

Alus Buvo Kareiviams 
Uždraustas; Baisus 

Lermas
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos valdžios sztabas bu
vo paskyręs kad kareiviai gau
tu nors prasta alų kasdien. Vi
siems buvo paskirta viena bon- 
ka ant dienos. Bet Blaivininku 
Draugija pasiprieszino, saky
dama kad daug kareiviu ant. 
Korėjos frunto nėra dar dvide- 
szimts vieno meto amžiaus, ir 
už tai tie kareiviai negali gerti 
alaus.

Nelaime Ant Traukinio

F -f r**'*

SOVIETAI RENGIASI 
GINTIS

Armijos karo .sztabas už
draudė visa alų visiems karei
viams. Bet kai tik armija ta In- 
sakyma iszleido, tai iszkilo bai
sus lermas, kad jeigu tie karei
viai gali kariauti už mus, jie 
teipgi gali užsitarnauti nors 
stiklą alaus.

Sužeistieji laukia kol Dak
tarai ir slauges aprisz j u 
žaizdas. Szita traukinio ne
laime atsitiko netoli nuo Mil
waukee miesto.

Beveik visi ant szito trau
kinio važiavo in seimą in

JUNG. TAUTOS IR
KARAS

Milwaukee. Jie visi buvo ma
žu zaboviniu traukiniu mė
gėjai. Devyni delegatai in 
szita seimą buvo užmuszti ir 
apie penkios deszimts buvo 

. sužeista.

APSUPO 100,000 
KOMUNISTU

Blaivininku Draugija baisiai 
prieszinosi, bet Armijos Szta- 
bas nutarė, kad jeigu Amerikos 
valdžia negali nenori ar bijosi 
tiems kareiviams pristatyti 
nors alaus, tai Armija isz savo 
iszlaidu pristatys jiems alaus, 
nepaisant ka Blaivininku 
Draugija sakys ar darys.

Szitas alaus klausimas yra 
daug svarbesnis negu visos kul
kos kurios lekia isz Komunistu 
ir Amerikiecziu.

Kariszkos Reples Span 
džia Priesza; Seonl 

Mieste Karas
Siaticzia

Musu kareiviai sako kad jei
gu jie yra gana vyrai kariauti 
priesz Komunistus, jie yra ga
na vyrai ir gerti alų kuri geria 
tie kurie tik už pecziaus namie 
tupi ir apie kara szneka.

Bet Blaivininku Draugija su 
tuo nesutinka ir sako kad armi
ja uždraustu visiems karei
viams gerti svaiginanezius gė
rimus.

Mums prisimena atsitikimas 
kai Lincolnas buvo Preziden
tas. Jam davatkėlės intare kad 
Generolas Grant labai daug ge
ria. Jis tu davatkėlių labai 
mandagiai paklausė koki 
sznapsa Generolas Grant geria, 
nes, jis joms pasiaiszkino kad 
jis toki pati sznapsa visiems 
savo karininkams insakys gerti 
jeigu jie kaip Generolas Grant 
galėtu valdyti savo armijas ir 
vesti savo karo tvarka.

WASHINGTON, D. C. — 
Kada Sovietu Rusija praeita 
žiema pasitraukė isz Jung. Tau
tu, atsisakydama dalyvauti kol 
Komunistine Kinija bus inleis- 
ta, ji padare klaida, kuria visa 
praeita menesi ji bandė atitai
syti.

Be Rusu, kurie galėjo vartot 
savo veto, dalyvaujanezios tau
tos Jung. Tautu Saugumo Ta
ryboje pareiszke aiszku ir tik-; 
rai, kad Sziaures Korejiecziai 
invykde užpuolimą kuri isz- 
szauke ginkluotas jiegas sugra- tiko prie Osan miest0) apie tris. 
žinti taika. deszimts myliu nuo Seoul mies-

Kada tas invyko Sovietu de- to, kur dabar karas siauezia. 
legatas, Jacob Malikas, prane- Komunistai Seoul mieste neno- 
sze, kad jis užims prezidento 
vieta Taryboje per Rugpiuczio 
(Aug.) menesi. Visi lauke ka 
jis darys? Mes dabar žinome, 
kad jis nieko nepadare, tik už
kirto kelia ir sulaikė visa in- bus isz Komunistu ranku isz- 
statyma kuri liete Korėja, ir vi- laisvintas, 
sa laika kartojo visiems aisz- 
kus melus savo piktose ir klai- 
dinaneziose kalbose.

TOKYO, JAPONIJA. — 
Dvi Amerikiecziu divizijos 
lenke ir apsupo daugiau negu 
szimta tukstaneziu Korėjos Ko
munistu ir dabar pasiliko dar
bas tik tuos Komunistus paimti, 
ar iszžudyti.

Amerikos dvi divizijos susi-

ap-

ri pasiduoti ir iki paskutinio 
žmogaus kariauja ir ginasi.

Generolas Douglas MacAr- 
thuris jau yra paskelbęs kad 
Seoul miestas už keliu valandų

Amerikos Pirmoji Raiteliu 
Divizija nukeliavo szimta pen
kiolika myliu in penkias dienas 
ir susitiko su Amerikos Septin
ta Divizija prie Osan miesto.

Komunistams dabar isz szi- 
tos vietos kelias yra užkirstas 
bet jie dar gali pabėgai in kal
nus.

Kelios kitos Amerikos karei
viu ir karininku divizijos ežia

— Kol vyras ne yra apim
tas moterine intekme, tai nega
li apie ji kalbėti, kad jis yra 
blogu ar geru.

— Jeigu žmogus, viską ap-

Amerikos piliecziai raszyda- 
mi savo giminėms ir draugams 
Užsienyje galėtu raszyti apie 
tuos dalykus.

Nuo pat pradžios kautynių 
Korėjoj, Jung. Tautos užėmė 
svarbia vieta ir žmones visur 
seke ka ji darys. Rekordines artinasi ir nukerta Komunis- 
minios žmonių prasze leidimu tams kelia trauktis. Korėjos 
stebėti susirinkimus Lake Suc
cess, kur Saugumo Tarybos po
sėdžiai invyko. Ir visa laika 
Amerikos žmones galėjo per te
levizija sekti posėdžius. Žmo-, 
nes gatvėse pradėjo kalbėti 
apie ka Malikas, Warren Aus
tin, Amerikos delegatas ir Sir 
Gladwyn Jebb, Anglijos dele-

Komunistai dabar gali pasi
rinkti: Ar pasiduoti ar ant ka
ro lauko žūti.

— Patogumas ir turtas tiek 
motere nedabina, kiek puikus 
pasielgimai.

— Ir melagis pasako teisy-
sako ka žino, niekados ne bus gatas pasakė posėdžiuose. Kitu be, bet tik tada, kada buna pa- 
ui iszmintinga palaikytu. (Tasa Ant 4 Puslapio) 1 sigerias

PARYŽIUS. —Dabar jau vis 
iszgirstame apie ta ateinanti' 
Treczia Pasaulini kara su Ru
sija. Dabar musu Politikieriai 
ir Dipliomatai jau skaito dienas 
iki Treczio Pasaulinio karo!

Musu karininkai mums pri
mena kad mes negalime per 
daug ant tos tylos ir ant tos ra
mybes pasitikėti; kad mes turi
me būti prisirengė. Nei vienas 
Vakaru karininkas ar Diplio- 
matas nežino kas ten darosi 
Kremline, kur keli vyrai nusta
to viso kraszto tvarka ir liki
mą.

Pastariosios kelios Konfe
rencijos parode kad Rusija da
bar ne tiek reikalauja, kiek de
rinasi, ginasi ir aiszkinasi.

Anglijos karo Sztabas karei
viu ima ir reikalauja.

Sovietu Rusijos armijos da
bar daugiau rūpinasi tvirtovė
mis namie, negu tankomis 
ar armijomis kurios galėtu 
greitai keliauti in svetimus 
krasztus.

Rusijoje randasi keturi mili
jonai kareiviu. Sovietai gali 
pasitikėti dar ant vieno milijo
no kareiviu tuose krasztuose, 
kuriuos ji užkariavus. Sako 
kad Rusija turi didžiausia ar
mija ant viso svieto.

Sovietai palaiko apie trisde- 
szimts divizijų Vokietijoje ir

81 - as Kongresas 
Daug Nuveikė, 
Daug Paliko

Gen. MacArthuris Sako, Seoul 
Miestas Korėjoje Bus Isz Komu
nistu Ranku Iszlaisvintas; Gais
ras Mainose, 120 Iszspruko, 47 

Lavonai Iszimti Anglijoje;
Sovietai Rengiasi Gintis

EROPLANAS 
NUKRITO

WASHINGTON, D. C. — Asztuonios- 
deszimts Pirmas Kongresas, pasiprieszinda- 
damas Prez. Trumanui ant Priesz-Komunis- 
tines Instatyma, ir ta Instatyma priimda
mas, užbaigė savo antra posėdi.

Armija paskelbė kad kariškas visas szito antro posėdžio darbas iszrodo 
B-17 eroplanas nukrito in To- daugiau kaip Politikavimas, negu besirupi- 
kyo Bay. Deszimts žmonių bu- 

_ __ ~ ______ _____  _ vo iszgelbeti, o vienas žmogus, 
apie dvideszimts divizijų ki- kuris buvo keleivis ant to ero
tuose Europos krasztuose. Bet 
didžiausia Rusijos armijos da
lis randasi namie tarp Lenkijos 
ir Uralu kalnu. Czia tie karei
viai dirba visai nekariszkus 
darbus. Jie stato namus, kloja 
kelius ir vieszkelius ir stengia
si investi pramone.

Rusijos Laivynas silpnutėlis, 
prilyginus prie Amerikos ar 
Anglijos. Rusija turi tik viena 
maža kariszka laiva, kuris ga
lėtu veszti kariszkus eroplanus. 
Kiti Rusijos kariszki laivai yra 
senoviszki ir maži.

Rusijos Laivynas pasitiki 
ant savo povandeniniu laivu, 
submarinu kuriu ji turi pustre- 
czio szimto. Szitie povandeni
niai laivai gali sudaryti pavo
ju kitu krasztu laivams, bet 
Rusija neturi savo laivu, kurie 
galėtu Sovietu kariuomenes 
veszti in kitus krasztus.

Sovietai turi daug kariszku 
eroplanu, pesztuku, kurie labai 
greitai ir smarkiai gali skristi, 
bet jie neturi kariszku eropla
nu, kurie galėtu toli skristi, 
kaip Amerika turi. Tai reisz- 
kia Rusija galinga su savo ero- 
planais apsiginti, bet visai silp
nutėlė ant kitu krasztu užsipul
ti.

Kiek musu karininkai gali 
inspeti, tai Rusija turi apie asz- 
tuoniolika tukstaneziu karisz
ku eroplanu del apsigynimo. 
Bet apie penkiolika tukstan- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Deszimts Žmonių 
Iszgelbeta

TOKYO, JAPONIJA. —

plano dingo.
Japonu žvejoto j u laivai isz- 

gelbejo visus kitus isz vande
nio.

Armija dar nėra paskelbus 
vardus tu kurie buvo iszgelbeti 
nei to keleivio, kuris dingo toje u 
nelaimėje.

Philipiniecziai 
Kareiviai

Beveik

nimas tautos reikalais.
Szitas Kongresas labai greitai ir suma

niai pasidarbavo kai iszkilo apsaugos ar 
Užsienio reikalu klausimai. Bet ant kitu 
klausimu szitas Kongresas pasirodė bailus, 
taip kaip jam ir jo nariams rūpėjo balsai, 
Votai” daugiau negu iszkelti viso kraszto 

labui klausimai.
Szita Instatyma priesz Komunistus, ku

ri reikalauja kad visi Komunistai užsiraszy- 
tu, yra gera ir reikalinga, ir mes su Kon
gresu sutinkame kai Kongresas Prez. Tru- 
manui pasiprieszino. Bet investi Instaty
ma vra vienas dalykas, o ta Instatyma in- 
vykdinti visai kitas.

Ar Kongresas dabar gales ta Priesz-Ko- 
munistini Instatvma invykdinti? Jau dabar 
ateina žinios kad Amerikos Komunistu Va-
dai visiems savo partijos nariams pataria
neužsiregistruoti, to Instatymo nepaisyti.

Jau dabar matyti kad bus ilgu ginezu 
teismuose pirm negu valdžia gales szita In
statyma priesz Komunistus invykdinti.

Žmogus tik su vaiko protu dabar mislytu 
jie sudaro savo visa kad tokie iszdavikai kaip: Fuchs, Harry Gold, 

Eataiijona, bet jie c0pĮ0n savanoriai užsiregistruotu, kad įie yra 
valdžia ir tvarka ... ...

Amerikos Generolo MacAr- Komunistai ir darbuojasi priesz savo kraszto 
thurio.

Deszimtas Batalijonas ka
reiviu isz Philipinu, buvo 
pirmieji stoti Amerikos ka
reiviams in talka Korėjoje. 
Jie pribuvo su savo visais ka- 
riszkais ginklais ir karabi
nais.

Nors 
atskira 
yra po

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
t

Didesniose musu augsztesne- 
se mokykloose “High Schools” 
yra investa visokie naiijoviszki 
mokslai. Dabar mokiniai gali 
mokykloje mokintis kaip vai
ruoti, draivinti automobiliu. Ar 
tokia mokslas tikrai reikalin
gas ir ar jis gali būti suderin
tas su mokyklos tikslu, sunku 
pasakyti. Mums iszrodo, kad 
jau ir taip per daug jaunu vyL 
ruku ir mergaicziu vairuoja au
tomobilius.

Policijantai sako kad dau
giausia nelaimiu, su automobi
liais ant vieszkeliu atsitinka 
kai jauni, nuo szesziolikos iki 
dvideszimts metu amžiaus, vai
ruoja automobilius. Kitos prie
žastys yra: Per greitas važia
vimas ir girtuokliavimas.

Policija pataria: Jeigu vai
ruoji automobiliu; negerk: Jei
gu geri; nevairuok automobi- 
liaus.

Valdžia dabar mažiau pinigu 
skiria naujiems vieszkeliams 
statyti, bet daugiau pinigu pa
skirs nauju mokyklų statybai.

Mes esame tikri kad musu 
skaitytojai daug yra jau skaitė 
ir gal daug daugiau girdeje 
apie ta Byla, kuri yra dabar 
Instatymas priesz Komunistus 
Amerikoje. Bet mes teipgi esa
me tikri kad retas kuris isz mu
su skaitytoju yra perskaitęs 
isztisa ta Instatyma, Už tai 
mes ežia kelias isztraukas isz to 
Instatymo norime iszdestyti.

Priesz-Komujiistinis Instaty
mas szituos punktus nustato:

1— Instatymas duoda val
džios Bendram Advokatui su
imti ir suaresztuoti “'busimuo
sius” ar intartus szpiegus, ka
ro laiku ar per koki sukilimą 
kraszte.

2— Ingalioja valdžios Bendra 
Advokatą patraukti in teismą 
visas draugystes, kurios jis 
mislina yra Komunistiszkos ar 
yra Komunistu frantai.

3— 'Sudaro trijų žmonių ko
misija ar sztaba, kuris isztirs ir 
nutars kurios draugystes yra 
tikrai komunistiszkos ar priesz 
musu valdžia nusistaeziusios.

4— Intartos draugystesi gali 
kreiptis in Augszcziausiaji 
kraszto teismą.

5— Reikalauja kad visos Ko
munistiszkos draugystes užsi
registruotu, užsiraszytu ir vie- 
szai pasisakytu savo tikslus. Tu 
drangy'sicziu vadai ir direkto
riai turi taip užsiregistruoti 
pas valdžios Bendra Advokatą.

6— Yra prasižengimas priesz 
valdžia;

(a) Stengtis bet ka daryti, 
kuris darbas prisidėtu prie in- 
steigimo diktatorystes Ameri
koje.

(b) Žinodamas pasisamdy
ti Komunistą in valdžios ar 
valstijos dauba ar vieta.

(c) Siausti laiszkus, per 
radiju ar per laikraszczius 
skelbti Komunistiszka propa
ganda, vįeszai nepaskelbus kad 
tai yra Komunistiszka propa
ganda.

7— Ateiviai Komunistai bus 
iszvaryti isz Amerikos. (Tik tie 
gali pasilikti, kurie dirba Am
basados ar Pasiuntinystes ofi
suose.)

8— Ateiviai Komunistai ne
gali iszsiimti pilietybes popie- 
ras ir negali tapti Amerikos pi- 
liecziais.

9— 'Pailgina bausme už szni- 
pinejima nuo trijų iki deszimts 
metu in kalėjimą.

10— Sznipinejimas Ims bau
džiamas už dvejopa būda:

(a) Iszdavimas svarbiu ir 
slaptu žinių ar paslapcziu, ku
rios gali -žalos, iszkados pada
ryti musu krasztui.

(b) Pasisavinimas ar pasi- 
laikymas savo nuosavybėje už
draustu rasztu ar daigiu, be pa- 
velinimo rasztu isz valdžios'.

11— Didžiausios bausmes už 
tokius darbus: Deszimts metu 
in kalėjimu ir deszimts tuks- 
taneziu doleriu!

Dainininke ir loszike Fran
cis Langford, kuri per kara 
tiek daug pasitarnavo musu ka
reiviams, asmeniszkai kreipiesi 
iii Prezidentą Trumana, kad jis 
pagelbėta sužeist iemsiems ka
reiviams Van Nuys ligoninėje, 
Californijoje, buvo atstumta, ir 
jai buvo pasakyta nesikiszti in 
reikalus, apie kuriuos ji nieko 
nesupranta. Dabar pats Prez. 
Trumanas turi parausti, nes ta 
ligonine buvo vėl kareiviams 
atidaryta.

Laikrasztininkaš Ivan H. Pe
terman kreipiesi in Daktaru 
Richard Meiling, Apsaugos 
Sztabo Daktaru Direktorių, 
kaslink Valley Forge ligonines. 
Bet tas Gerbiamas Daktaras 
buvo tada spaugas ir aklas ir 
nieko neklaus© ir nieko nepai
sė. Tas laikrasztininkaš paskui 
kreipiesi in Apsaugos Sekreto
rių, Louis Johnson, bet ir ežia 
atsimusže in akla siena.

Dabar Apsaugos Sekretorius 
Johnson gavo “sakti,” prasza- 
lintas, ir tas Apsaugos Sztabo 
Daktaru Direktorius, Daktaras 
Meiling atsidūrė nepavydėtino
je vietoje. Dabar reikalaujama 
kad jis pats pasitrauuktu ar 
butu iszspirtas, iszniestas isz 
tos vietos.

Ka raszo musu skaitytojas 
ponas Domininkas Tomasziu- 
nas isz Shickshinny, Pa. — Ger
biama * ‘ Saules ’ ’ redyste: Deka- 
voju tamistoms kad man nesu
laikei “Saule.” Asz skaitau 
“Saule” jau 37 metus ir noriu 
toliaus bute “Saules” skaityto
jas. Prisiuncziu tamistoms pi
nigus už laikraszti.

Ka raszo ponia G. Milleriene isz 
Greensburg, Pa. — Gerbiama 
“Saules” redyste: Tariu jum 
szirdinga aeziu už “Saule” ku
ria skaieziau ir skaitysiu kol 
galėsiu. Prisiuncziu jumis ma
no atnaujinima prenumerata už 
laikraszti “Saule” ant kito me
to. Lai Dievas jum duoda su
laukti tukstanezius skaitytoju 
kurie platintu “Saule” po visa 
svietą.

Priesz Ir Po Szliubui

Jaunieji Suimti

Szitiedu jaunieji Graikai 
pabėgo isz savo namu ir kal
nuose apsiženijo. Jųdviejų 
szeimynos ir gimines jau bu
vo pasirengusios paskelbti 
kara viena priesz kita už 
juosius.

Jiedu pabėgo ir pasikavo- 
jo ant Mount Ida kalno, kur 
jiedu ir gyveno. Tukstan- 
cziai policijantu ir kareiviu 
jųdviejų jieszkojo.

Jiedu yra Constantine Ke- 
phaloyannis ir Tassoula Pet- 
racogeorgi. Jųdviejų szeimy

nos jau nuo senovės baisiai 
nesutinka, ir szitas atsitiki
mas visus dar labiau supyki
no.

Constantine buvo pasivo
gęs ta Graike Tassoula ir nu- 
sineszes ja in tuos kalnus. O 
ji in ji ir insimylejo ir sutiko 
už jo iszteketi.

Dabar, kai jiedu pasidavė 
ir sugryžo, gimines stengiasi 
kaip nors susitaikinti, bet 
nei jos tėvai, nei jo tėvai ne
sutinka pripažinti tas vestu
ves.

Svarbus Praneszimas
Susimildami, jeigu iszkeliau

nate in kita miestą ant apsigy 
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se 
na ir nauja adresa ir miestą ku 
riame gyvenot ir apsistojot, ne* 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo 
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandier 
aplaikome daug, nes svietas la 
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi 
me permainyt ir greieziau gau 
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokitė, jog laikraszczio ne 
atlaikote. “Saules” Redyste

Pypkes Durnai

Kelios trumpos isztraukos 
isz “Pagoniszkos Dainos,” kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų 
ir pragara..

“Pagoniszkos Dainos”
Ir naujas metas, atgaivindamas 
Senus geismus, in tykumus 

sielas
Paszalina, kur Jėzus prakalta 
Laisvai iszlejo, besimelsdamas.

Sztai, dingo dvaras su rausva 
rože!

Ir kur Karaliaus taure nežinia;
O gėlės vis dar žydi ežia, darže, 
Ir vis dar dega lupeles vyne.
Ir lupos Dovydo yr’ 

sueziauptos;
Bet dieviszku balsu laksztinga- 

los:
“Raudono Vyno! Vyno!” 

praszo nors
Del skruostu rožes, taip 

iszblyszkusios.
j

Eilių knygele po žaliu medžiu;
Taurele vyno, szmotas duonos,

tu
Szalia manes dainuojanti 

miszke —
Ak! Miszke Dangiszkas! Tave

myliu!

ŽMOGUS SU AUKSO 
. :: SMEGENIMIS ::

Tai toki yra legenda apie 
žmogų su aukso smegenimis.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Jaunikis — Ka liepsi vis
ką tau atiduosiu, kad ir ka
ralyste turėtu.

Po szliubui:
Jis! —ka ar asz už czeve- 

rykus del bobos turiu mokėt 
asztuonis dolerius? Nesulau- 
kimas!

— Pekloje randasi daug 
geru užmanymu ir velinimu.

— Jeigu mirtis tau iszrodo 
baisi, tai kalte tame yra tavo.

— Mirusieji .sudrutina mei
le gyvųjų.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burikt 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
pasaka); Užliekos isz Senove? 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25$

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro 
bertas Velnias; Medėjus; Kai] 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20<

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir
Nauju Metu Kortas (Tiktai
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon-
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se-
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns
kite pinigus tiktai per postai nota, 
nioney-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

mo-

Nežiūrint to kad ji panaszi 
in fantazijos iszmisla, ta. legen
da yra teisybe nuo pradžios iki 
galo. Yra nelaimingu žmonių 
kuriems lemta gyventi savo 
smegenimis ir atsimokėti, kaip 
grynu auksu, geriausiu savo 

[sieloje už viską, gyvenime. To
dėl jiems kiekviena diena yra 
pilna kartumo; o po to, kada 
jie pavargsta vargti tai.

davo mažiuke moterele ir saky- 
skende aksome; grabas buvo 
nusagstytas sidabro aszaromis. 
Bet tas viskas rodėsi da nega- 
davo,— O, mano vyreli! Tu 
toks turtingas. Nupirk man ka 
nors brangaus, labai brangaus.

Ir pirko jis ka nors bran
gaus, labai brangaus.

Taip ėjosi du metu.
Po to syki ryte mažiute

terele numirė, ir niekas nežino
jo nuo ko ji pasimirė. Kaip 
paukszjele. Turtas ėjo prie pa
baigos. Ant likucziu aukso, ne
laimingas naszly's iszkele savo 
brangiai velioniai puikias lai
dotuves. Visu keliu varpai 
skambino; nesztuvai buvo pa- 
netinai puikiu. Kam jam dabar 
auksas? Ir davė jis ji visur vi
siems: Bažnyczi’oje, neszejams, 
geliu pardavėjams. O kada jis 
gryžo nuo kapu, isz jo stebuk
lingu smegenų neliko veik nie
ko.

Tik prie kiauszo sienelių bu
vo priskretę koki tai menki li- 
kucziai.

Nepastoviem akim jis brai
džiojo gatvėmis, isztieses ran
kas in prieki, svyrinėdamas 
kaip girtas. Vakare, kada krau
tuvių languose užsidegė szvie-
sos, jis apsistojo prie vieno di
delio, elektra nubaltinto lango. 
Ilgai ten stovėjo inbedes akis 
in pora ezeverykaieziu isz mels
vo atlaso, aptaisyto gulbių pil
ku.

— Žinau kam tie czevery- 
kaieziai suteiks didelio smagu
mo, tarė jis su szypsa. Jis jau 
pamirszo kad mažoji moterele 
pasimirus, ir inejo in krautuve.

Gilumoje kuri ten sėdėjus sa
vininke staiga iszgirdo baisu 
riksmą. Ji pribėgo prie atėjūno 
ir kruptelejus mėtėsi atgal. 
Priesz’ ja stovėjo, atsirėmęs.in 
stala, vyras ir žiurėjo in ja pa- 
kvaiszelio akim pasriuvusiom 
liūdnumu. Vienoje rankoje jis
laike melsvuš ezeverykaiezius 
apdabintus gulbių pūkais, o ki
ta, visa sukruvinta, jis kiszo 
jai, rodydamas galuose nagu 
blizganczias dulkytes aukso.

— GALAS —

— Jeigu senas vyras jauna 
paezia ima, tai del saves smer- 
ti prisikabina.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas
krimiualiszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už-
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra
gan i szka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 119 Keturios istorijos
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne

mano. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie j 
Duktė Pustymu, Peleniute iri 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsni. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasako ji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tamas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c;

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c;

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu,. Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tiR 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10$ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

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

NAMINE PRIEŽIŪRA
MOKYKLA LAN- 
KANCZIOVAIKO
Kuomet vaikas pradeda lan

kyti mokykla, kokius dalykus 
tėvai privalo prižiūrėti kaslink 
jo sveikatos? Žodžiai, “prade
da. lankyti mokykla” tuoj pri
mena paprasta, rytine vaizda 
kiekviename name — mums vi
siems ta» vaizda labai nepatinka 
ir nenorime mislyti apie ja, nes 
tikime, kad jau sziandien pas
kutini syki ji atsikartos, bet ant 
rytojaus vėl tas pats. Ta veizda 
mums perstoto kaip sunku yra 
motinai prikelti vaika. Galu 
gale, vaikas atsikelia, neturė
damas daug laiko greitu nurija 
pnsryczins ir lekte bėga in mo
kykla.

Kuomet permažai arba, neuž- 
tektinai valgo tas labai kenkia 
klebcziojima ir vaikas neturi 
užtektinai energijos atlikti die
nos darbus, greitai nuvargsta 
ir nesinori valgyti vėlesnius 
valgius. Kuomet nors vienas 
valgis netinkamai suvalgytas 
yra sunku vėliaus davalgyti. Ir 
ta pati galime sakyti kuomet 
pergreitai arba netinkamai val
go.

Mokyklos, invairiais budais 
bando prižiūrėti vaiku sveika
ta. Tas laikas jau praėjo kuo
met mokyklos tik lavino vaiku 
protus ir nekreipė jokios aty- 
dos in kuna. Daugelis isz jusu 
gyvenate vietose kur randasi 
slauges ir gydytojai prie mo
kyklų, kurie regulafiszkai per
žiuro visus vaikus, ir vaikams 
pagamina valgius kuomet jie 
negali eiti namo pavalgyti, ten 
vaikai apsipažysta su asme- 
niszka rygiena. ir l^aip prižiūrė
ti savo kimus sulylg' instrukci
ja geriausiu žinovu. Bet nepai
sant kiek gero mokyklos vai
kams bando daryti, visa atsa
komybe guli ant tėvu.

Lankant mokykla vaikas, 
pirma syki, galima sakyti, pri
pranta. prie regulariszkumo. 
Nedaug yra vaiku, kurie pri
pratę prie 'regulariszkumo na
mie ir tiems vaikams netaip 
sunku priprasti prie mokyklos 
gyvenimo. Bet visiems kitiems 
yra labai sunku.

Motinos turi suprasti, kad 
vaikas turi anksti atsigulti. Jis 
reikalauja keliu valandų dau
ginus miego negu augės. Nū- 
sprensti kiek valandų jam rei
kalinga patartina leisti miego
ti Sukatoje, Nedeldienyje arba 
kitoje szventeje kiek tik jis no
ri. Tegul anksti atsiguli kad ki
ta'ryta galėtu taisyklingai atsi
kelti.

Tėvai turi prižiūrėti, kad 
vaiko namines valandos tinka
mai’ padalintos. Turi paskirti 
kiek laiko privalo praleisti ant 
szviežio oro, kiek laiko manksz- 
tįnimui, kiek laiko pasilsėjimui

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kaip Ingyti Apszvieta
gVARBIAUSIAS kėlės del!

ipraszalinimo nelygybes tarp 
žmonių vedasi per apszvieta. 
Žmogus nors biednas, nes ap- 
szviestas, daugiau vertas ir 
daugiau yra guodotas negu 
turtingas, o tamsnnelis. Nes ap
szvieta ne tiktai lygina žmones, 
pakele kožna ir augsztina juos.

Dievas davė žmogui duszia 
iszmintinga ir tuom iszaugszti- 
no ji už kitus sutvėrimus. Juom 
tada labinus to'bnlinamia musu 
iszminte, juom daugiau lobina- 
mia taje sziminte in žinysta, 
tuom augszcziau pasikėlime 
tarp sutvertu gyvatų. Kas ne 
tobulina savo iszminti, ne lobi- 
na žinysta, pranaszus yra in ta 
žmogų biblijoje, kuriam pones 
davė gabuma, o tas ji užkasė in 
žeme, ir tas likosi nuo tarnybos 
praszalytas. Bukime mes pana- 
szus in ta kita žmogų, kuris1 ga
vės gabuma, per savo darbsztu- 
ma padvejino, davė mums Die
vas brangu gabuma, protą, ne 
užkasinekime ji, bet tobulinki
me ir lobykime.

Žinyste yra. kaip szviesa sau
les del musu dvases. Per taje 
szviesa pažinome daigtus ir pa- 

, slėptus dalykus del musu akies. 
Per ta szviesa snsinesziamia su 
tolesnais žmonimi su senovės 
gadynia ir su visu svietu, per 
tai, jog pažinomia juos ir ne su- 

* prantame, jungomes sandariau 
su paczium Dievu, suprasdami 
geriau Jo darbus. Svietas musu 
vidury‘platinasi, duszia musu 
lavinasi.

Kuom-gi yra turtai, pavirszi- 
niai, parėdai ir pinigai, priesz 
pareda apszvietos su kuria da- 
binamia musu duszia per žinys
ta ?!

Bet žinysta ne tiktai dabina 
mus, bet ir kas kartas augszti
na. Apszvieta prigelbsti žmo
gui gyvenimą musu; mokina 
kaip gyventi ant svieto kaip 
lengviau uždirbti ant szmotelio 
duonos.

Apsižvelgkime tiktai apie sa
ve; ma tomia geležinkelius, ku
rą is kaip žaibas perbegineja 
gariniai ir elektrikiniai vežimai 
tais vežimais žmones persikeli- 
neja isz vietos in vieta, veža 
maistu isz tolymu galu svieto 
matomia dideles visokes musli
nas, su kurioms in viena adipna 
daugiau padaro, negu žmogus 
per viena meta, matomi tele
grafus, kurie in miliutą atnesza 
mums žinias isz kito galo svie
to. O kas ta viską padare, jeigu 
ne žiriesni žmoniszka?! Per ži
nyste žmogus pajungia gamtos 
galybe ir liepe dirbti del saves.

Tnkstancziai metu sunkaus 
darbo visu žmonių ir laiku, su
dėjo ant žinystos, kuria szian- 
clien turime. O kiek toji žinyste 
kasztavo prakaito ir žmoniszku 
gyvascziu! Tegul-gi tiejei skar- 
bai sukuopinti neguli priesz

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musn 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitič Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekiu? 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta; tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

mus paslėpti! Sememe tuosius 
skarbus su pilnomi saujomi, o 
bet niekad neiszsemsime; prie- 
szingai, ko daugiau del saves 
semsimia, to daugiau paliksime 
del musu inpedžiu.

Nes szviesa žinystos pati ant 
mus ne plaukia, turim iszskilti 
del saves isz kieto akmenio per 
darba kantrybes. Žinysta žmo
niszka tebiriamia laikia yra 
teip plati ir gili, jog ne yra ir ne 
bus tokio žmogaus, kuris taja 
žinysta nors per puse galėtu 
iszgauti. Gyvata žmoniszka, 
kad ir neilgiausia, neužtektu 
ant iszsimokinimo visu žinys- 
tu. Ne kurie žmones visa savo 
gyvastį paszvenczia. vienam 
mažam daigtelui-szakelei žinys
tos, o bet ne gali daeiti. O sza- 
kos žmogiszkos žinystos szian- 
dien yra tei.p dideles,.jog reikė
tų dideles knygos kad visus 
vardus suraszyti.

Yra vienok szaka žinystos, 
kuria kožnas žmogus privhlo 
turėti, jeigu nori būti priskai- 
tytas prie tamsumu

Kožnas žmogus turi savo už-! 
vedimia būti specialistu. Sli
džia, advokatas ir urednykas, 
turi žinot apie visokias tiesas 
ir statutas, kunigas turi giliai 
žinoti apie dvasiszkus reikalus 
daraktoris turi gerai pats žino
ti, apie ka jis mokina. Daktaras 
turi prigulinczai žinoti apie ku
na žmogaus, visokias ligas ir 
fepasabas ant ligų; kupczius tu
ri žinoti apie tavoms, turi ži
noti kur pirkti, kaip parduoti 
ir mokėti gerai rokuoti, amat- 
nykas turi pažinti visokia me
džiaga isz kurios dirba, maszi- 
nas ir t.t., ir ūkininkas turi ži
noti žeme, darba, apie auguo- 
les, gyvuluius, padarus ukisz- 
kus ir t.t.

Tai yra žinia užvedimo juom 
kas daugiau ir geriau apie savo 
užveda supranta, ir geriau 
juom eisis.

Vienos szakos žinysta užsi
ima specialiszki mokyti ir ta 
szaka pagerineja ir platina. 
Padekime, vienas užsiiminėja 
specialiszkai ligomi vaiku, an
tras kvotineja apie žvėris ar ne 
kuriais auguolias, kiti oru ir tt.

Abelna žinysta kožnas žmo
gus norint jis kuom kitu užsi
ima, tai turi nors po biski ma
nyti; apie ukinikystia, arba 
prekyste ir t.t.

Televizijos Gražuole

Dvideszimts trijų metu 
amžiaus Edythe Adams, isz 
New York miesto, buvo isz- 
rinkta kaipo gražiausia ant 
televizijos programų. Buvo 
iszrinkta trylika gražiausiu 
merginu isz visos Amerikos 
ir paskui isz tu gražiausiu 
buvo iszrinkta Televizijos 
Karaliene, Panele Edythe 
Adams. Tos gražuoliu rung
tynes buvo Chicago, UI.

Kokia ta abelna žinyste ? Yra 
tai žinia, kuri yra reikalinga 
žmogui, idant ne stovėti, kaip 
tas kuolelis tvoroje nežinoda
mas, kas apie ji dedasi. Reikia 
norint po biski žinoti kas ant 
svieto dedasi. Apsiaubinoja 
mus gamta, o toja gamtoja ma
tome visokius apsireiszkimus. 
Turime ketures ketvertes me
tu, turime, diena ir nakti, turi
me sniegus ir lietus, žaibus ir 
griausmus, vėjus. Žiūrime ant 
ilgio medžiu auguolu ir visokiu 
žvėrim Kaip tai viskas darosi 
koki su savims turi susiriszi- 
ma ? Žmogus ne apszviestas jei
gu buna paklaustas, tai turi 
viena atsakymo, tai Dievas su
tvėrė ir taip turi Imti. Tamsu- 
nelio nuomone yra per tinginy- 
ba ne nori užsiimi kvotimu tu 
pasirodymu ir nenori suprasti 
to viso. Nes buvo žmones, kurie 
nuo seniausiu laiku sznipinejo 
ir labai daug atidarė. Apskaitė 
kelius dangiszkns kurais skrai
do žvaigždes apskaitė kaip toli 
nuo musu žemes, apskaitė sun
kuma žemes,.staigumą sukimo, 
iszdejo ka viduryje žemes ant 
žemes ir orai; pažino gyvata 
augalu ir žvėrių sudėjimą kūno, 
pažino visokes pajiegas gam
tos isz ko paeina spasabas 
veiksnios apskaito juju pajiega. 
O ka jau kalbeli apie pati žmo
gų! Iszkvoti kožna gyslele mu
su kimia, kožna laszeli kraujo; 
iszkvote, kaip duona mainosi 
in krauja, kana ir kaulus. C) 
jeigu da ko ne iszrado tai 
vargsta ant to mokinti d ienom i 
ir naktimi, isztraukineja teisy- 
bia kaip bitutes modų isz žiedu.

Sztai, suprasti ta gamtos 
darba kožnas žmogus privalo. 
Žinoma privalo norint pavir- 
szum suprasti, ba prigulincziai 
suprasti tai reikia daug moks
lo.

Kitokia velei žinyste yra rei 
kalinga, idant gyventi' pride- 
rencziai tarp žmonių, ne kaip 
gyvulis, bet kaipo žmogus. Rei
kalas yra pažinimas, tai yra 
mokslas savo tikybos, pažintis 
tiesu Dieviszku ir žmoniszku,

Tikras durnumas, 
Jeigu sport ūkai ėdasi 

už mergele,
Atsilikimas vienam 

mieste, 
Isz ten tiligrafa gavau, 
Kad pas viena mergele,

Badai senmergių,
Keli sportai apsistojo, 

Nenaujiem! k a j u 
protą s pra skly do,

Tai dabar nebagai 
bludžioja,

Ir po miestą dūmoja.
* * *

In Yonkera vienas vyrelis, 
Isz Pennsylvanijos pribuvo, 

Badai kokiu ten paneliu 
jieszkojo,

Mat, net už keletą 
doleriu užtrytino,

Ir del saves nesigailėjo, 
Gere, gere, kiek tik 

galėjo,
Sztai gavo pilve 

revoliucija. 

kad pagal tuja teismu taikyti 
gyvenimą. Reikia gerai pažinti | 
savo gimta kalba, kad galėti 
apie viską susikalbėti prigu
lincziai isztarti, ka nori, ka 
mislini ir jauti.

O tolinus, vėl, kožnas turi 
pažinti tiesas tos žemes, kurio
je gyvena. Reikia pažinti tiesas 
ir privalumus ukesiszkus, rei
kia pažinoti tosios žemes intai- 
sas, reikia žinoti praeiti savo 
tautos, kaleinias, kokias pra
leido lyg sziandien. Tai yra 
abelna žinyste, o tas reikalinga 
yra del kožno žmogaus.

O dabar, kaip to visko daži- 
noti ?

Žinysta sememe arba nuo ki
tu žmonių apszviestn arba isz 
knygų. Geriausia tokia žinia 
aplaikyt isz lupu daraktoriaus, 
nes del kožno yra galima.

Reikia-gi kitokį budai pa
naudoti kad to visko dažinoti. 
Knygoje yra skarbczius žinys- 
tes. Reikia neatbūtinai iszmok- 
ti skaityt gerai, o paskui skai
tyt geras knygas. Reikia skai
tant ne stenėti, lygiai ir szvel- 
niai skaityt ir ka skaitai su
prasti.

Skaityti gali iszmokti kož
nas, ne tiktai, jaunas bet ir se
nas. Jeigu neiszmoko mokyklo- 
je, tai visados suras toki žmogų 
kuris pamokys skaityt. Tieji, 
kurie moka skaityt, privalo ne- 
mokanczius iszmokyti. Tegul 
kožnas kuris moka skaityt, kas 
meta viena iszmokina skaityt, 
o su tuom didele geradejysta 
padaris del savo tautos ir že
mes.

Kas pamažėl i skait o, privalo 
tankiai skaityt ir tai garsiai ir 
aiszkiai, o trumpam laike pa
stos puikiu skaitytojam.

Skaitymas tai yra raktas 
prie žinystos; ant nieko viskas, 
jeigu neturėsi rakto in skryne 
žinystos, tai yra rasztu ir kny
gų.

Laikrasztis mums pasakoja 
kas dabar ant svieto dedasi, o 
katras laikrasztis nedaug turi 
žinių, tos paczios žinios persi- 
seneja tai tokis laikrasztis jo-

Galop in szantie 
užsidarė, 

Ir ten negražiai 
padare.

Ant rytojaus žmones 
negalėjo dalaikyt, 

Turėjo langus atidaryt, 
Kad t ii smirdela 

isz va ryt.
Taigi, juk girtuoklis 

vis tokis buna, 
Ir nuo žmonių ant 

juoko pasilieka.
ijc %

Vyreliai ar tai 
jum gražu, 

Kad nuo moterėliu 
gaunate muszt, 

Tiligrafas sako tas 
atsibuvo Mjczigane.

Tarp Lietuviu, 
Keli vyreliai girtuokliai, 
In viena saliuna užėjo, 
Staiga kaip pasiutėlei 

giedojo, 
Po tam bobeles tuo jaus 

susitarė, 
Szluotas visos nusitvėrė, 

In ta saliuna inejo, 
Pradėjo girtuoklius pert.

Apie pleisa publika 
stovėjo,

Kaip ant kokiu sonkin 
žiurėjo, 

Gerai kad nepribuvo 
policijantai

Butu juos geria 
nubelclia.

Mat, o tai vis per 
girtybe 

Per guzute biaurybe!

Nuotakos Atsisveikina Su Savo Vyrais

Keturiosdeszimtos divizi
jos kareiviai sykiu su szimto 
szeszios deszimto regimento 
kareiviais iszvažiuoja in 
Camp Cook. Czia dvi jaunos 
nuotakos atsisveikina su sa
vo vyrais, pirm negu trauki
nys iszvažiuoja.

Poreles buvo ka tik apsi- 
ženyjusios kai vyrai buvo pa- 
szaukti in vaiska. Ralph 
Wald, po kairei ir Saržentas 
William Gates pabueziuoja

Ikios vertes ne turi ii“ vadinasi 
draiskalu. .

Laikrasztis .privalo rastis 
kožnam name ir kožnas priva
lo skaityt, jeigu ne nori Imti 
kuoleliu tvoroje. Ir tasai, kuris 
nemoka, skaityt, privalo sau 
ląikraszti užsiraszyt, kitam 
duot skaityt, o paežiam klau
syt.

Laikraszti reikia iszsirinktii 
gera kaip “Saule,” o ne toki 
kuris sėja melagystes, užpuldi
nėja ant tikybos ir dvasiszkii- 
ju, o ir Dievo neiszpažysta. Tie
ji, kurie laikraszczius skaito, 
turi ir kitus kalbinti ant užsi- 
raszymo, o netrukus tasai nau
jas skaitytojas bus dėkingas 
iszdavejams ir tam kuris pri
kalbino ji prie skaitymo.

Prie laikraszczio'turi būti ir 
pamok i n aidi k n yga.

Mokykitės broliai, kurie ne
mokate, tai mokytis niekad ne 
yra per vėlu!

Kas isz mano džiaugėsi, 
Jau tas gerai turisi.

—GALAS-----

’’♦**♦**♦**♦**♦**♦'**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦* 
ŽMOGUS SU AUKSO

:: SMEGENIMIS ::
*♦**♦**♦**♦♦*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*'
QYVENO kada, tai žmogus 

kuris galvoje turėjo gryno 
aukso smegenis. Taip, smegenis 
buvo isz gryno aukso! Kada 
kūdikis gimė, gydytojai mane 
jis neiszgyvens; taip galva bu
vo sunki ir didele. Vienok 'jis 
iszgyveno ir iszaugo kaip gra
žus bernelis. Tik jo galva sun
kiai slankiodavo tai in viena 
tai in kita puse, pasverdama ir 
visa kuna. Buvo net gaila žiū
rėti kaip jisai užkliūdavo tada 
už rakandu. Dažnai jis parpul
davo. Syki jis nusirito nuo tre-

S
”NOVENA”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

savo nuotakas, pirm negu 
traukinys iszvažiavo isz Los 
Angeles, California.

Kariszki sargai, Corporal 
Herbert Cohen ir Saržentas 
Herbert Confer stovi prie 
traukinio ir žiuri.

Dabar beveik visuose mies
tuose szitokiu atsisveikinimo 
matyti beveik kasdien, nes 
daugiau ir daugiau vyru yra 
imami in vaiska.

□ □ o

pu ir stukterejo galva, in mar
muro laipta. Pasigirdo matalo 
skambėjimas ir visi mane kad 
vaikas užsimusze. Bet ne, 'pake
le ji pamate tiktai maža indu- 
bima kaukolėje, truputi kraujo 
ir keletą dulkeliu aukso. Tada 
gimdytojai ir dažinojo kad j u 
vaiko smegenis buvo isz gryno 
aukso. Ta jie laike paslaptyje. 
Nieko nežinojo nei pats nelai
mingas berniukas. Tiktai jis 
retkarcziais klausdavo kodėl 
nepa veli na jam iszbegti ant 
gatves pažaisti su kitais vai
kais?

— Tave pavogs, brangeny
be tu mano! Motina paaiszkin- 
davo.

Ir vaikutis eme bijoti kad jo 
nepavogtu. Jis žaizdavo vienas 
pats su savim, sunkiai eidamas 
isz kambario in kambarį.

Tik kuomet sukako asztuo- 
niolikti metai tėvai apreiszke 
czvieringa dovana kuria jam 
Likimas davė. O kadangi jie 
augino ji, maitino, tai atlygini
mui reikalavo nors kiek aukso. 
Vaikinas neilgai mistino, ten 
pat ant vietos (kaip jis ta pa
dare pasaka nepasako) atlaužė 
szmotuka aukso isz po kauszo, 
didumo su rieszutu, ir puikiu- 
gai numėto motinai ant keliu. 
Po to, apjakintas nesziojamu 
savy turtu, apkvaiszintas geis
mais, nusigėrės savo galybe, jis 
apleido levu pastoge ir ėjo van- 
drauti po balta ji svietą mėty
damas savo turtą.

S'prendžiant pagal jo prasz- 
matnu gyvenimą, pagal diduma 
aikvojamo aukso, galima buvo 
manyti kad smegenis jo nėra 
galo. Bet po truputi smegenis1 
eme dilti, iszsisemti, vaikino* 
akys eme dubti, žandai inlindo. 
Gain gale, syki atsikėlęs ryte 
tarp likueziu puotos, apszvies
tas bliedna besibaigianeziu žva
kių szviesa, jis nusigando tos 
dideles duobes kuria padare sa
vo turte. Atėjo laikas sustoti !

Prasidėjo kitoks gyvenimas. 
Žmogus su aukso smegenimis 
gyveno vienas, isz savo ranku 
darbo, nužvalgus ir nepasitikė
damas. Jis venge visokiu pa

gimdų, bando net pamirszti 
apie ta prakeikta turtą kuri 
nesziojo savo galvoje ir nenorė
jo jo daugiau liesti. Ant nelai
mes, prie jo in szita gyvenimą 
prisiselino vienas isz buvusiu 
drangų. Ir tas žinojo jo paslap
tį.

Syki nakti nelaimingas žmo
gus paszoko nuo skausmo, nuo 
nepakoneziamo skausmo galvo
je. Jis atsikėlė ir pamate kaip 
jo draugas bėga nakties tamso
je, apszviecziamas menulio, 
slėpdamas ka tokio po plosz- 
cziumi.

Ir da dalis jo smegenų dingo.
Praėjo tūlas laikas, ir aukso 

smegenų "žmogus insimylejo. 
Szi syki jau viskam atėjo ga
las. Visu kas tik buvo geriausio 
jo sieloje jis mylėjo ta mažiuke, 
■skaisezia moterele. Ir ji, ji my
lėjo, bet da labiau mylėjo pada- 
binimns, menkniekius, baltas 
plunksnas ir gražius žibiiczius 
ant savo drapana.

Auksas tiesiog tirpo rankose 
to mažnezio sutvėrimėlio, pu
siau paukszteles, pusiau lėliu
kės. Pas ja buvo visi kaprizai 
ir užgaidos'ir jie negalėjo nie
kados sakyti “ne.” Bijodamas 
ja pravirkdinti, jis šlepe liūdna, 
savo turtingumo paslaptį.

— Mes labai turtingi, ar ne ? 
Ji būdavo jo klausia.

— O, taip! Mes labai turtin
gi!

Ir su meile jis szypsodavos in 
maža, skaistute pauksztele kuri 
nekalt u nežinojimu ede jo sme
genis. Retkarcziais ji pagauda
vo baisi baime, ir gimdavo no
ras vėl skupeti. Bet pasirody-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Pirkie U. S. Bonus
Uncle Sam Says

M

The first oil well was drilled in 1859. 
ninety years ago. Drilling is still go
ing on even under the ocean. Occasion
ally one of those wells bursts Into flame 
and “up in smoke” go much of the 
profits. Much the same thing happens 
when many of my nephews and nieces 
allow their money to burn holes in 
their pockets. Your government offers 
a safe, sure way of holding on to some 
of that pay check. That is through the 
Payroll Savings Plan for the purchase 
of U. S. Savings Bonds.

U.S, Treasury Departrpiatį
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ZiniosVietines Laimėjo

— Subatoje, Rugsėjo Sept. 
30-ta diena, 6-ta valanda, ryte, 
iszvažiuos in Philadelphia, Pa., 
del daktariszko peržiūrėjimo 66 
vyrukai kurie likos: paszaukti 
del kariszkos tarnystes. Že
miau paduodame vardus tuju 
kurie apleis isz:

Mahanoy City — Wm. Sti
cher, Michael Ciparik, George 
Long, Geo. Zimmerman, Ceylon 
Richelderfer, Ivor Techentin, 
Steven Forgotch, Vincent Kil
lian, Wm. Wahalac, Charles 
Tertel, Geo. Maguire, Jr., John 
Pereira, Vincent Kulakowski, 
Charles Snyder, Emil Yenchick 
ir Wm. Bickowslki.

Shenandoah — Albert J. O’-, 
hair, Steve Tenoschok ir Jos. 
Blosehock.

Frackville — Geo. Dychdala, 
Wm. Metchock, John Kruk, 
Dennis Daniels, Thomas Schillo 
Constantine JanSson, Kenneth 
Watkins, Wm. Wagner, Wm. 
Boyd, John Kiernan, Julius 
Dbugart, Charles Koncsler, Ed
ward Sklaris, Michael Naydock 
Ed. Eyler ir Jos. Katilas.

Girardville — Robert Urban, 
Francis Fennessy, John Dolan 
ir Adrian Purcell.

. Ashland — Jos. Smith, Law
rence Shearn, Charles Schreff- 
ler, Rdbert McCormick, Robert 
Koch, James J. Monaghan, Joe 
Litchko, John Madden ir Al
bert Woodward.

Middleport — Jos. Labie, Ar
thur Valentine, John Jones ir 
Paul Susarchick.

New Philadelphia — Francis 
McMullen, Ant. Mannas, Geo. 
Welkie, John Rinda ir Wm. 
Shellhammer.

•Gordon — Harry Klinger ir 
Richard Troy.

Locust Dale — Clayton Gnin
th er.

New Boston — Nicholas Fec- 
ko ir Jos. Maletz.

Morea — Jos. Backo.
Lavelle — Robert Conniff.
Silver Creek — Francis Mc

Donald.
Pottsville— Wm. Chambers.
— Jonas F. Gustaitis isz 

Locust Valley, numirė Utarnin- 
ke ketvirta valanda ryte, Potts
ville ligonbute. Velionis sirgo 
jau nuo Birželio menesio. Gimęs 
St. Nicholas kaimelyje, po tam 
gyveno Mahanojuje, o apie 
penkiolika metu atgal apsigy
veno Locust Valley. Paskutini 
karta dirbo del Carey, Baxter 
ir Kennedy kompanijai Tamak- 
veje. Paliko savo paezia Edna 
(Faust), snnu Joną; dvi sese
rys: Helena Wright isz Phila
delphia ir Mae Brady, Detroit, 
Mich. Laidos Subatoje su apie- 
gomis Szv. Juozapo Ibažnyczio- 
je 9-ta valanda ir palaidos in 
parapijos kapines. Graborius 
Liudvikas Traskauskas laidos.

— Subatoj pripuola Szven- 
to Jeronimo. Ir ta diena 1559 
metuose Lietuviai padare su
tarti su Kryžaiviais eiti in ką
rą priesz Rusus.

Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola asztuoniolikta Nede- 
lia po Sekminių, taipgi žinoma 
kaipo Szv. Rožaneziavos Nede- 
lia. Ir taipgi pirma diena Spa
lio (Oct.). Menesis paszvenstas' 
ant garbes Szv. Rožancziausi.

— Panedelyje pripuola 
Aniuolu Sargu; Ir ta diena: 
1943 metuose Amerikos Penk
toji Armija inmarszavo in Ita
lijos miestą Naples; 1946 m., 
vienuolika Naciu buvo pa
smerkti mirties bausme ant 
kartuvių, už kariszku prasikal-

Ezzard Charles

ko vakara, deszimla. valanda. 
Velionis gimęs Lietuvoje, atvy
ko in Amerika daugelis metu 
atgal. Buvo angliakasis ir pas
kutini karta dirbo Maple Hill 
kasyklose. Laidos Petnyczioje, 
isz G rūkoriaus H. A. Valukie- 
viezio ko.plycz.ios, 535 W. Cen
tre uly., deszimta valanda ryte, 
ir bus palaidotas in Kalvarijos 
kalno kapines.

|||k 'u”

Yankee Stadium, N. Y. — 
Seredos vakara, 10-ta va
landa atsibuvo kumsztynes 
tarpe Ezzard Charles isz Cin
cinnati, Ohio ir Joe Louis isz 
Detroit, Mich., juodukai. Ez
zard Charles laimėjo. 20,000 
žmonių mate kumsztynes.

St. Clair, Pa. f Szventu Metu 
Misijos invyks Szvento Kazi- 
mierio bažnyczioje. Prasidės 
Spalio (Oct.) 15-ta diena. Pir
ma. sanvaite Lietuviszkai: an
tra Angliszkai. Misijas ves gar
susis Misijonierius Tėvas Ge- 
raldas, Passionistas. Jusu dva
siniai naudai ir didesniai Dievo 
garbei kviecziu jus ir jusu visa 
•szeimyna dalyvauti. Kunigas 
P. P. Lanmakis, klebonas.

timus, o dvyliktasis Martinas 
Bormanu, kuris nebuvo sugau
tas buvo pasmerktas taip pat 
būti pakartas kai tik buvo su
gautas, tryiskiti buvo pasimerk
ti iki gyvos galvos in kalėjimo; 
1252 m., Mindaugas priėmė Lie
tuvos Karaliaus vainiko.

— Utarninke pripuola Te
reses Vaikelio Jėzaus. Taipgi 
ta diena: 1421 metuose Szven- 
tais Tėvas Popiežius patvirtina 
Pirmąjį Vyskupą Lietuvoje.

— Angliakasy  kloisi mokėjo 
s a vo d a rbini nk a i n s:

Continental.
Rugsėjo 29 — Midvalley, Gil

berton, Germantown, Packer 
Nr. 5, Morea, Repplier, Buck 
Run ir Mammoth.

— Ponas Andrius Rėklaitis 
nuo 206 W. Centre uly., turėjo, 
operacija Locust Mt. ligonbute.

Shenandoah, Pa. — Marty
nas Yakaitis kur jis buvo ant 
burdo pas J. Yankaiezius, 413 
W. Centro uly., staiga i susirgo 
szirdies liga ir numirė Utarnin-

NAMINE PRIEŽIŪRA
MOKYKLA LAN-
KANCZIO VAIKO

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

ir kiek laiko atlikti namini 
mokslo darba. Augantieji vai
kai reikalauja szviežio oro ir 
saulėkaitos. Nuo penkių iki de
szimts arba, dvylikos metu am
žiaus kasmet turi augti apie 
penkių svarus. Po to amžiaus 
beveik dvigubai auga. Bet vai
kai negali sekti au^usiuju pri
pratimus. Turi iszvengti fizi
nius ir protinius nesmagumus. 
Kad nors reikalinga visoki ju
dėjimai, bet vistiek neturi per-

maišia. Nebandyk vaikams 
duoti naujus valgius. Vaiko kū
nas reikalauja mineralu ir vi
taminu. Kaulai ir dantys rei
kalauja kalkio ir fosforo, krau
jas reikalauja geležies. Pienas, 
kiausziniai daržovai ir vaisiai 
turi tas ypatybes. Grudai už
ima svarbia vieta ir priduoda ! 
szilumos ir energijos.

Valgiai privalo būti lygsva- 
roti. Jau nesyki buvo raszytai 
apie pieno svarbumą. Nei vie
nas kitas maistas neužima pie
no vieta. Jeigu vaikai pieną ne
gali gerti, ji galima vartuoti in-! 
vairiais budais.

Kuomet vaikai užsispyria 
reikalauja saldainiu arba 
rugszcziu tai ju kūnas to reika-j 
lauja. Praszalinti tuos norus! 
reikia regulariszkai vaikams 
duoti maistingo maisto.

Geras maistas, regulariszkas 
mankszt inimas, regulariszkas 
miegas, geri, tinkami sveikatos 
pripratimai, pasilsėjimas užima 
pirma vieta tinkamai iszsivys
ti j imu i.

Vaikai patys turi priprasti 
gerai sukramtyti maisto, pri
žiūrėti savo dantis, gerti už
tektinai vandens* szvariai už
laikyti kuna, tiesiai stovėti ir 
vaikszczioti, in visus kitus hy- 
gie.nos dalykus. Mokyklos ta 
viską mokina, bet yra tėvu 
priederme prižiūrėti kad vai
kai tas visas taisykles atlieka.

Geriausias laikas priprasti 
prie tu pripratimu yra priesz 
lankant mokykla.

Jie reikalauja dauginus 
m a i s t o sanlygumai savo 
svarumui negu suaugę. Tarp 6 
ir 12 motu, sakoma kad reika
lauja beveik % dalius tiek kiek 
suaugės vyras, ir suvirs? 12 
metu reikalauja kiek suaugės 
vyras, nes maistas netik turi 
užlaikyti kuna bet reikalingas 
iszsivystijimui. Ir goras, svei
kas maistas patartinas nes vi- 

l duriai negali virszkinti visoki

81-AS KONGRESAS 
DAUG NUVEIKĖ, 

DAUG PALIKO

Bridgeport, Conn. — Senas 
“Saules” skaitytojas Motiejus 
Kubilius, nuo 439 Newfield 
Ave., numirė Rugsėjo penkta 
diena savo namuose. VeŲonis 
gimė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Isz- 
gyveno mieste Bridgeport^ 38 
metus. Paliko dideliame nuliū
dime savo mylima paezia Mari
jona. Laidotuves invyko su 
apiegomis Szvcnto Jurgio baž- 
nyczioje ir palaidotas in 
Mykolo kapines 
Conn. Amžina Atilsi!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kongresui reikėjo pasitarti 
su Amerikos FBI Slaptos Poli
cijos vadu, J. Edgar Hooveriu, 
ir jo pasiklausti kokis Instaty- 
mas butu geriausias priesz Ko-' 
munistus.

Bet iszrodo kad Kongresme
nams labiau rūpėjo ateinantie
ji Rinkimai, negu Komunistai, 
ir už tai jie skubomis invede ta 
Instatyma kad kiekvienas Kon 
gresmonas galėtu, parvažiavęs 
namo pasigirti kad jis su savo 
draugais yra nusistatęs priesz 
Komunistus. Bet, mums iszrodo 
kad tas Instatymas tik supy
kins, bet nesustabdys Komunis
tus.

Bet, apart to nelemto priesz 
Komunistus Instatymo, Kon
gresas daug labai geru Bylu su
darė ir priėmė.

Ant Korėjos klausimo, Kon
gresas drąsiai, gerai ir greitai 
nutarė kad reikia Korėjos 
kraszta ginti nuo Komunistu.

Kongresas greitai sutiko pa
skirti milijonus doleriu del ka
ro Korėjoje ir del savo kraszto 
apginimo.

Bet tas pats Kongresas neno
rėjo ar bijojo sumažinti iszlai- 
das namie. Vietoj to, Kongre
sas sutiko visiems pakelti, pa
didinti Taksas. Bet ir ežia Kon
gresas bailiai pasielgė. Nors 
Taksos beveik visiems buvo pa
keltos, padidintos, bet tas pats 
Kongresas nedryso pakelti 
Taksas dideliems fabrikams ir 
kompanijoms ant j u didelio 
pasipelnijimo per kara.

Kai iszkilo klausimas kaip 
ir kiek suvaržinti kasztus ir al
gas, Kongresas vėl prisibijojo 
užpykinti fabrikantus ir darbi
ninkus, ir tik patarė; nedrysda-
mas insakyti kad reikia dabar kara pasirodė kad tankos be 

Szv. kasztus ir algas prižiūrėti ir kariszku eroplanu pagelbos ga- 
Stratford, suvaržyti. Kongresas visa szi- Ii tik gintis, ne pultis.

i ta darba pavede Prezidentui Rusija daug daugiau pinigu I

Trumanui, ir taip, kaip Pilo
tas, savo rankas nusimazgojo.

Galimas daigtas, kad po rin
kimu Kongresas atitaisys nors 
kelias savo klaidas, nes tada 
Kongresmonas rinkimai, nors 
del metu nerupes ir jie gales 
drąsiai dirbti taip kaip jie isz- 
mano, o ne taip kaip jie misli- 
na, žmones namie nori kad jie 
manytu.

SOVIETAI RENGIASI 
GINTIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežiu isz tu eroplanu yra seno- 
viszki gramozdai, kuriuos So
vietai vartuo j o per ana kara ar 
pasivogė nuo kitu krasztu po 
karo.

Amerika turi 17,290 kariszku 
eroplanu, kurie yra dabar var
iuojami, ir 15,000 kitu kurie ga
li būti už keliu valandų intaisy- 
del skridimo.

Bet eroplanu skaiezius mažai 
ka reiszkia. Rusija turi koki 
tūkstanti kariszku eroplanu, 
kurie yra panaszus in Ameri
kos B-29 bomberius.. Amerika 
tokiu B-29 bomberiu turi du 
tukstaneziu asztuonis szimtus 
dabar padangėse, bet dabar 
vartuo j a daug geresni, daug 
pavojingesni B-50 bomberi, ir 
jau turi apie penkios deszimts 
B-36 bomberiu, kurie labai 
lengvai gali nuskristi isz Ame
rikos in tolimiausius Rusijos 
krasztus ir sugryszti be jokio 
sustojimo. Rusija dar nei vie
no tokio eroplano neauri ir ne
stato !

Rusija gaminasi daug gink
lu, bet beveik visi tie ginklai

skiria del ginklu ir apsiginkla- s 
vimo. Amerika pasitiki ant 
savo fabriku, kurie be jokio1' 
valdžios paskyrimo, gamina 
ginklus del biznio. O nei vie
nas Rusijos fabrikas negali pri
silygint! Amerikos fabrikams.

Isz viso to, musu karininkai 
spėja ir sako, kad Rusija ren
giasi in apsigynimo kara, kad 
Sovietai neiszdrystu stoti in 
kara priesz Amerika; ne už tai 
kad Sovietai prisibijo Ameri
kos vaisko, bet kad jie baisiai 
bijosi ir pilnai invertina Ame
rikos fabriku galybe!

Visi mes gerai žinome, kad 
tie vyrai, kurie Kremline sėdi, 
gali kad ir rytoj paskelbti kara 
priesz Amerika, jeigu jie tik 
nori. Bet jeigu jie nors kiek 
proto turi, jie mato ir supranta 
kad toks karas butu baisiai pa
vojingas, ne tik Amerikai, bet 
jiems patiems!

JUNG. TAUTOS IR
KARAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szaliu žmones irgi klausė.
Kada laiszko raszytojas pa

pasakoja apie savo szeimyna, 
apie save, gerai priminti szia 
svarbia organizacija (Jung. 
Tautas) kurioje randasi viso 
pasaulio viltys invykdinimui 
taikos ir insteigimui teisingu
mo tarpe tautu.

Savo laiszkuose nereikia ra
szyti apie supainuotus tarptau
tinius dalykus. Gerai paminėti 
apie Jung. Tautu posėdžius, 
kad juos per savo radijo girdė
jai arba skaitei savo laikraszty- 
je. Gali paminėti kaip reaguoji 
in Rusu užmetimus, kiek yra

yra del armijos, ne del Laivyno teisybes j u kalbose, ir teip to- 
ar del lakunu. Tai reiszkia, liaus.
Rusija rengiasi gintis, ne pul
tis. Rusijos kariszkos tankos sybe, kad Amerika pasitiki 
yra skaitomos kaipo geriausios Jung. Tautoms, 
ant viso svieto. Bet per ana

Laiszke galima pabrėžti tei-

No tearing, ripping, wringer woes 
When the automatic washes clothes.

No flame to light, no steps to climb, 
No work at all, no wasted time I

Sing a song on washday 
And we don’t mean the blues! 
Let Reddy do your laundry 
With automatic crews.

Must washing be a day-long job? 
No! Just flick a switch, turn a knob.

Rinsing once kept you on the run 
Now it’s automatically done.

Washtubs end up in the attic 
Wherever washing’s automatic.

One helper heats the water, 
Has it ready at your call;
The second does the washing, 
Shirts, undies, sheets ’n all.

(Water heated Tectrically 
Now has a new low rate;
Hurry! Hurry! Hurry! Folks, 
You must investigate!)

NOW! , 
r ELECTRIC WATER HEATING 

AS LOW AS L per KWH

t.- .

• ..iA
C-A; PENNSYLVANIA POWER 8 LIGHT COMPANY

ir kad jos nu
stato Amerikos kursą Korėjoj, 
Formoso j ir kitur.

Jis gali raszyti, kad Amerika 
nebijo jokiu tyrinėjimu. Jung. 
Tautu Komisijos gali bet kada 
ir kur tyrinėti jos veiksmus. 
Ji norėtu kad komisija isztyri- 
netu Kinu Komunistu skundus 
priesz JAV.

Jis gali pasakyti, kad Sovie
tai vartoja UIN tik skleisti savo 
biauriausius melus, ir paežiu 
laiku užkerta kelia visai insa- 
kymai svarbiose Jung. Tautu 
reikaluose. — C.

NELAIME MAINOSE
CRESWELL, ANGLIJA. — 

Darbininkai, mainieriai iszeme 
isz mainu keturios deszimts 
septynis mainieriu lavonus isz 
Creswell mainu. Asztuonios de
szimts mainieriu žuvo gaisre 
apie tūkstanti pėdu po žeme. 
Szimtas dvideszimts mainieriu 
suspėjo isz tenai iszeiti pirm 
negu gaisras apsupo visa ta 
vieta. Tu mainu virszininkas 
sako kad mainieriai užtiko pen
kis kitus mainieriu lavonus, bet 
iki sziol dar negali prie j u pri
eiti. Dvideszimts penkių mai
nieriu dar negali nei surasti.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiam! 
:: Reikalams ::

B35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


