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Prez. Trumanas Pacifike
Isz Amerikos Kalinys Kongresmonas Namie BIJOSI VIENYBES

TĖVAI
ŽMOGŽUDŽIAI

PHILADELPHIA, PA. — 
Jau per tankiai ir per daug 
mes iszgirstame ir skaitome 
apie žmogžudžius tėvus, kurie 
savo vaikuczius net ir mažus 
kūdikius taip primusza kad jie 
juos staeziai užmusza.

Tik ana diena viena pamote 
Lancaster apygardoje, kuri 
yra intarta už nužudinima ke
turių metu amžiaus mergaites. 
Ji ta mergaite mirtinai primu- 
sze, už tai kad ta mergaite ne
mokėjo ar nesugebejo tinka
mai atskaityti nuo vieno iki 
penkių.

Beveik kas sanvaite mes 
skaitome laikraszcziuose kaip 
koks tėvas buvo suaresztuotas 
už tai, kad jis nežmoniszkai su- 
musze savo vaikus.

In Ridgewood, New York tė
vas buvo in teismą patrauktas 
ana sanvaite. Jis buvo baisiai 
sumuszas savo du vaikucziu, 
keturiu metu sūneli ir szesziu 
metu dukrele.

Mes gerai žipome ir supran
tame kad reikia vaikus bausti 
už prasikaltimsu, bet visgi rei
kia tai daryti protingai ir 
žmoniszkai.

Mes teipgi žinome kad bai
siai sunku teismui ar policijai 
tėvus prižiūrėti, bet, musu isz- 
rokavimu, kai tokie niekszai 
tėvai yra sugauti, tai jie turėtu 
būti taip atsakaneziai nubaus
ti., kad kiti tokie niekszai pasi
mokintu ir prisibijotu.

BERLYNAS, VOK. — Dip- 
liomatai ir valdžių atstovai at
sake Amerikos Major Genero
lui, William J. Donovas kad ju 
tautos pritaria jo patarimui 
kad visos Europos tautos pa
laikytu vienybe, bet visi stato 
savotiszkus pareikalavimus be 
kuriu jie in tokia vienybe ne
stos. Pasirodo kad Europoje 
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PRASZO
KOMUNISTU

TROKAS
APSIVERTĖ

Draiverys Žuvo

Prezidentas
Pasitaria Su Gen.

D. MacArthuriu

Buvęs Kongresmonas 
Parnell Thomas, Republiko- 
nas isz New Jersey, ramiai 
sau pypke ruko kai jis su sa
vo žmona duodasi laikraszti- 
ninkams jųdviejų paveiksią 
nutraukti, savo namuose in 
Allendale, New Jersey.

Jis neseniai buvo paleistas 
isz valdžios kalėjimo, Dan
bury, Conn. Jis buvo paleis
tas isz to kalėjimo kai jis te-

nai iszbuvo puse savo baus- i 
mes. Jis buvo nubaustas nuo 
szesziu iki asztuoniolikos me- ! 
nešiu in kalėjimą, už tai kad 
jis neteisingai eme pinigus 
isz tu žmonių kuriems jis bu
vo parūpinęs valdiszkus dar
bus. Jis ir jo draugai kreipia- ; 
si in Prezidentą Trumana, 
kad Trumanas nors ta baus
me panaikintu, bet Truma
nas nesutiko.

Be Komunistu Nėra 
Doleriu

PARYŽIUS, FRANCIJA. —
Mažute, Liechtenstein vieszpa- 
tyste paskendo skolose. Jos; 
valdininkai ir kasieriai ilgai 
tariesi, galvas kasiesi, isz kur ~ _
ežia pinigu gauti? TRAUKINIAI

Korėjos Komunistai Sako Kad 
JieNiekados Nepasiduos Alijan- 
tams; Pakvaiszes Vyras Nužu
dė Daktara Ir Paszove Jo Žmona 
New Haven, Conn,; Europos 
Tautos Viena Kitai Nepasitiki

- *

JUNG.TAUTU
DIENA

AMERIKIECZIAI IN
KOMUNISTU 

SOSTINE

Paskui, jos Premieras pa- 
szoko ir atsikreipeš in savo ka- 
sieriu suszuko: “Kodėl mes 
nesikreipiame in Amerika? 
Marshallo Tvarka visiems duo
da pinigu tai kodėl ne mums?”

Sumanyta, padaryta!

SUSIMUSZE

Žmones Sužeisti 
Per Ūkanas

NEW YORK, N. Y. — Penk
ta sukaktis Jung. Tautu Czar- 
terio bus apvaikszcziota Spa
lio (Oct.) 24-ta d., 11 vai., ryto, 
bažnycziu, mokyklų, miestu ir 
valstijų varpai suskambęs pa
rodyti pasauliui kad Jung. 
Valstybes vieningai „ remia 
Jung. Tautas ir jos pastangas 
pildyti žmonių mandatus kad 
pasaulyje “Turi Būti Taika!” 

Priesz penkis metus, nedaug 
žmonių permatė, kad Jung. 
Tautos turės gyvuoti pasau
lyje, kuris yra perskeltas tarpe 
Rytu ir Vakaru. Organizacija 
inrodo žaizdas szio iszgyveni- 
mo. Bet visas pasaulis supran-

LANCASTER, PA. — Tris-Į ta kiek Jung. Tautos galėtu 
deszimts keturiu metu amžiaus nuveikti. Imkime .tik viena pa
jamos Tocci, isz Philadelphi- vyzdi. Praeita Birželio (June) 
jos pasimirė in Lancaster Ge- menesi jos Saugumo Taryba 
neral ligonine, kur jis buvo nu- prasze visu Jung. Tautu vals- 
vcsztas, kai jo trokas apsiver- tybiu-nariu 1 
te ir jis buvo sužeistas. Respublikai atmuszti ginkluo- 

Daniel Walker, trisdeszimts ta užpuolimą ir 53 tautos atsi
metu amžiaus, kuris su tuo HePe> dauguma isz j u siulyda- 
draiveriu važiavo tame troke, mos pagelba.
buvo tik mažai sužeistas ir su- 
kriestas.

Policijantai sako kad tas lu kasdieninis Jung. Tautu 
trokas paslydo ant szlapio 
vieszkelio ir apsivertė. Tie vy
rai buvo nuo to trenksmo isz- 
neszti isz troko, bet draiverys 
Tocti buvo to troko sutrintas.

Policijantai su penkiolika 
kitu vyru, vos, ne vos galėjo 
pakelti ta apvirtusi troka ir ta 
draiveri isztraukti isz po jo.

TOKYO, JAPONIJA. —
Amerikiecziai kareiviai
jau perženge
asztuntos linijos rubežiu Korė
joje ir dabar ima vytis Korėjos 
Komunistus in pat j u sostine 
Pyongyang.

Pietines Korėjos treczia di
vizija jau insidauže in Wonsan 
kuriame randasi labai didelis 
ir geras uostas.

Generolas Douglas MacAr
thur Komunistams paskelbė 
kad jie dabar gali pasirinkti:. 
Ar pasiduoti, ar pražūti!

Komunistai da vis ginasi ir 
sako: Kad jie niekad nepasi
duos! Bet nors jie nepasiduoda 
ir ginasi, visgi jie traukiasi ir

Iždo Ministeris tuoj aus nu
siskubino pas Averell Harri
man, Amerikos virszininka ir

LOS ANGELES. CALIF. -
Traukinys kuris labai isz lėto 
važiavo susimusze su freitka- 
riu netoli nuo Los Angelesyra

ta trisdeszimta papasakojo savo ir savo mažos miesto, ir trisdeszimts penki 
vieszpatystes reikalus ir bedas. įmones buvo sužeisti.

Harrimanas iszklause visos 
jo iszsiteisinimos, ir paskui jo 
paklausė: “Ar jus turite Ko
munistu savo vieszpatysteje?”

Iždo Ministeris nusiszypsojo
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Inžinierius A. V. Knowles, 
szeszios deszimts keturiu metu 
amžiaus buvo prispaustas savo 
inžine, ir darbininkai visa va-
landa dirbo pirm negu galėjo prapĮa(intu įr jSZgaiSifltU S3VO partlJOS 
ji isztraukti. Jam buvo koja r 
nulauszta.

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Harry Trumanas visus nustebino, kai jis 
paskelbė, kad jis važiuoja in Pacifika, pa
siszneketi su Generolu Douglas MacArthu
riu. Tai bus pirmutinis sykis Prezidentui 
susitikti su Generolu MacArthuriu.

Prezidentas Trumanas sako, kad jis no
ri asmeniszkai padekavoti Generolui Mac- 
Arthuriui už jo toki gera darba Korėjoje.

Bet Republikonai sako, kad jie ežia ma
to politikos žingsni. Ji sako, kad Prezi
dentas Trumanas dabar visur važinėja kad

PROFESORIUS
NUŽUDYTAS

NEW HAVEN, CONN. — 
Dvideszimts septynių metu 
amžiaus vyrukas, kuris yra 
baigės mokslus in Yale ir Har-

negali Amerikiecziu sulaikyti, vard universitetus, nužudė ke- 
Australijos ka- turios deszimts dvieju metu 

Daktara
Anglijos ir

padėti Korėjos riuomenes jau artinasi prie to amžiaus profesorių, 
rubežiaus.

Amerikos kariszki eroplanai 
ir bcmbnesziai diena ir nakti 
bombarduoja Komunistus ir 
ardo ju tvirtoves.Jieszkoti ir rasti sutikima 

del szimtu invairiausiu reika-

NAUJAS
AUTOMOBILIUS

Karalaite Pasirodo

kandidatus.
Republikonai sako, kad Demokratai bai- 

yra padare ne tik namie, 
ir dabar nori visas tas 
pakavoti. Jie sako, kad 
Vaszingtone labai prie- 
MacArthuriui, ir dabar

nori visus suvedžioti ir intikinti kad ta 
taryba visados reme Generolą MacArthuriu.

šiai daug klaidu 
bet ir Užsienyje, 
klaidas užkloti ir 
Amerikos Tarvba 
szinosi Generolui

ii®

Lewis Thorne.
Jis teipgi paszove ir sužeidė 

to profesoriaus žmona.
Policijantai sužinojo kad tas 

žmogžudis per du metu buvo 
durnu namuose, nes jis nėra 
pilno proto.

Miesto policijantai ji suėmė 
už keliu valandų po tos žmog
žudystes. Žuvusio profesoriaus 
sužeista žmona ligoninėje po
licij antams užtikrino kad tas 
vyrukas, Theodore A. Trent- 
Lyon nužudė jos vyra ir ja pa
szove.

Gal policijantai niekados ne-

darbas. Viskas atlikta su tiks
lu invykdinti taika suvienyta 
akcija, taika instatymais ir 
tvarka, taika žmonių gerbūviu.

Taika per suvienyta akcija 
primena Jung. Tautu suprati
mą kada tautos vieningai dir
ba kartu bendram tikslui. 
Aiszkiau, reiszkia suvienyta Mes jau tiek ir tiek skaitėme, 
akcija atbaidinti užpuolimą. Ir ir net dry some patys raszyti 
sziuo reikalu, galima sakyti, apie tuos naujus automobilius, sužinos kodėl tas jaunas vyru- 

_  Visada Pasakyk Teisybe kad daug nuveikti praeitais kurie, anot visu tu paskelbimu kas ta profesorių nužudė ir jo 
apie Amerika, kada raszai kam penkiais metais. Jung. Tautu yra didesni ir mažesni, plates- žmona paszove, nes jis dabar 
-- TT---—, ■ (Tasa Ant 4 Puslapio) 1 (Tasa Ant 4 Puslapio) | nieko nesako ir nepasiaiszkina?

Dabar, kai karas gerai sekasi Korėjoje, 
tai Republikonai skubinasi visiems pasiaisz- 
kinti, kad jie ta kara pasekmingai vede ir veda.

in Užsieny. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Gražesnis, Didesnis, 
Geresnis Ir Brangesnis

MAHANOY CITY, PA. —

Karalaite Ahne, gimus 
Rugpjuczio penkiolikta die
na, dukrele Karalaites Elž
bietos ir Duke isz Edinburgh 
pirmutinaji syki pasirodo 
vieszai ir pavėlina laikraszti- 
ninkams jos paveiksią nu
traukti in Clarence House. Ja 
laiko ant ranku jos motina 
Karalaite Elzbieta. Ji, kaip 
jos motina yra Anglijos sosto 
inpedine.

Prezidentas Trumanas Republikonams 
nieko in ju priekaisztus neatsako, bet tik 
paskelbia, kad jis važiuoja pasiszneketi su 
Generolu MacArthuriu kur ten in Pacifika.

" WASHINGTON, D. C. —
Laivyno Admirolas William F.
Halsey sveiksta ligoninėje, kur 
jis jau kelies sanvaites gydosi.
Daktarai sako kad Admirolas juu
jau beveik pasveikęs. Jis su-| nine už keliu dienu.

sirgo in Asbury Park, kai viso 
kraszto Žydai, buvusieji ka
reiviai susirinko ant seimo. 
Daktarai sako kad Admirolas 
Halsey gales jau apleisti ligo-
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Kas Girdėt
Viename bagocziu ir dyka

duoniu “golfo” kliube in Jack- 
eon, Mississippi yra szitokis 
plakatas iszkabintas: “Jaunes
nieji musu kliubo nariai yra 
dabar perspėti ir jiems yra pa
tarta neiszraszyti czekiu, jeigu 
jie neturi pinigu bankoje.”

In Bangor miestą, Maine 
valstijoje, Earl Raymond Gray 
buvo suaresztuotas ir in kalėji
mą patupdintas už tai kad jis 
pasivogė tūkstanti du szimtu 
doleriu, kad jis galėtu užsidėti 
slaptos policijos, detektyvo ofi- 
fea.

In Lincoln miestą, Nebraska 
valstijoje, Oscar M. Powell, 
barberyis kuris savo sztore par
duoda ir karabinus ir revolve
rius, buvo apvogtas. Vienas 
žmogus atėjo ir paprasze kad 
jam jis parodytu viena revolve
ri. Kai tas barberys jam ta re
volveri parode, tas žmogus in 
ta revolveri insidejo kulkas ir 
apvogė ta barberi. Barberys 
neteko septynios deszimts pen
kių doleriu ir to revolverio.

In Spring Lake miestą, Mi
chigan valstijoje, vagis pasivo
gė William Manningo 1947 
Chevrolet automobiliu ir jam 
paliko sena 1937 Buick auto
mobiliu.

Sevierville miesto taryba, 
Tennessee valstijoje - nutarė 
priimti Komunistus ir leisti 
jiems tenai apsigyventi jeigu 
jie gali užsidėti ant saves vieno 
milijono, doleriu kaucija.

apdaužė savo žmona. Isz to isz- 
rodo kad daug saugiau daužy
ti savo žmona negu savo drau-
O’P

- • • 1

Neseniai Caroline Kiriluk, 
kuri gyvena Czikagoje nuszove 
savo vyra, szeszios deszimts 
penkių metu amžiaus Vincą. Ji 
policijai pasiaiszkino, kad jau 
kokie metai kai jos vyras pra
dėjo labai gerti ir girtuokliauti, 
ir kad jis parėjės visus stramu- 
žino, musze ir daužė. Viena va- 
kara tas jos Vincelis parėjo ge
rokai iszsitraukes ir pradėjo 
daužytis. Jis sulaužė kelis 
krieslus, ir savo žmona apdau
žė. Ji, kantrybes netekus, pasi 
erne revolveri isz stalcziaus, pa- 
leido kelis szuvius in ta savu 
strapaliuojanti vyra, ji nuszove 
ir paskui šuneliui pasakė poli
cija paszaukti.

■ ■ • • -

Veronika Petrauskaite, da
bar Ponia Carl Suppa, rengiasi 
važiuoti in Italija mokintis mu
zikos ir savo baisa lavinti. Ji 
priesz iszvažiavima yra suren
gus' “Operalogija” koncertą, 
kuris bus Shenandoah, Pa., 
miesto augsztesniosios mokyk
los “High School svetainėje” 
dvideszimts antra diena szio 
menesio, Spalio (Oct.) 22 d.

1 ■' • •

In San Diego, Vera Gilpin 
atėjo in miesto kalėjimą ir pa
sakė kad ji nori visoms tame 
kalėjime nupirkti įsaldainiu ir 
cigaretu. Ji buvo suaresztuota 
ir in ta pati kalėjimą patupdin- 
ta už girtuokliavimą.

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”
In szi pasauli, nežinodamas 
Isz kur; noroms, nenorom 

tekdamas,
Kaip tekantis vanduo; ir 

ve j ūmi 
Isz jo, noroms nenoroms 

skrisdamas.

Neklaustas, atvarytas ežios; isz 
kur?

Teipogi isztremtas isz ežia 
kitur!

Ak! Ne viena taurele vyno duos 
Pakaju man czionai, tenai, 

visur!

Isz žemes vidurio augsztyn 
kilau;

Vartus Septintus peržengiau;
radau 

Saturno sostą; viską supratau, 
Bet paslaptį mirties 

neiszriszau!

In Edinburg, Texas, Hidalgo 
valstijos teismas patupdino 
Reynaldo Gutierrez in kalėjimą 
del szesziu menesiu už tai kad 
jis buvo apdaužęs savo drauge, 
meiluže. Tas pats teismas davė 
tik trisdeszimts dienu in kalė
jimą Jose Guzman de Leon už 
tai kad jis sumusze ir baisiai

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

In Council Bluffs, Iowa vals
tijoje, szeszios deszimts ketu- 
riu metu amžiaus moteris pa- 
szauke policijantus ir nusi
skundė kad josios buvęs meilu
žis, septynios deszimts szesziu 
metu amžiaus žmogus, jai ne
duoda ramybes; kad jis nakti
mis atvažiuoja prie josios namo 
ir rikdo savo automobiliu. Ma
tyti kad meile yra amžina.

i------- ::--------
In Fond du Lac, Wisconsin, 

Ponia Jeannie Schussman, sep
tynios deszimts devynių metu 
amžiaus buvo suaresztuota su 
Charles Slater, szeszios de
szimts trijų metu amžiaus už 
tai kad jiedu nepadoriai pasi
elgė. Jiedu policijantams pasi
aiszkino kad tai buvo jųdviejų 
pirmutinis “deitas.”

' • • 1
Septynios deszimts metu am

žiaus James Brosman buvo su
imtas ir suaresztuotas už feavo 
žmonos nudurima. Jis buvo su
imtas, už tai, kad jis buvo in- 
tartas kad jis savo žmona, pen
kios deszimas trijų metu, Ele
na, su peiliu nudure. Kaimin- 
ka Ponia Elena Strock, užtiko 
jols lavona darže ir paszauke 
policijantus. Ji sako kad ji bu-' 
vo girdėjus kai jiedu tankiai 
bardavosi ir peszdavosi. Polici- 
jantas sako kad senis isz pra
džios užsigynė, bet kai polici- 
jantai jo kambaryje rado kru
vinus marszkinius ir peili, jis 
prisipažino. Jis nebuvo su ta 
savo žmona ženotas, bet tik 
taip sau gyveno be jokio szliu- 
bo.

Parama Ligoniams 
Ir Seneliams

BROOKLYN, N. Y. — Musu 
tremtiniai, priversti likti Vo
kietijoje ar Austrijoje del ligos 
ar senatvės, yra atsidūrė labai 
sunkioje bukleje. Jie kreipiasi 
in BALF-a ir in Amerikos vi
suomene praszydami paramos. 
Kiek turėjo surinktu geryibiu 
BALF-as iszsiunte. Sziuo metu 
rengiamos didesnes maisto 
siuntos pasiusti. Bet tam reika
lui reikia pinigu. Kiekviena au
ka yra brangi ir prisideda prie 
likusiųjų Europoje tremtiniu 
vargo palengvinimo.

Džiugu yra praneszti visuo
menei, kad Rochesterio, N. Y., 
BALF-o skyrius, vietos Lietu-1 
viu remiamas, yra surinkęs au
ka ir prisiuntė BALF-o Centrui 
czeki sumoje $500.00.

Norwood, Mass., BALF-o 
skyrius atsiuntė czeki sumoje 
$100. Nuo paszelpos darbo ne
atsilieka ir tremtiniu organiza
cijos. Sztai Lietuviu Tremtiniu 
draugija isz Melrose Park at
siuntė czeki sumoje $20.00.

Visiems aukotojams ir rėmė
jams BALF-o Centras visu pa- 
szelpiamuju vardu szirdingai 
dėkoja. — BTLF-o Centras.

į

KAIMYNISZKA 
:: MERGINA ::

sakojo ka padare. Motina už tai 
nepyko ant jo tiktai kalbėjo to
linus :

— Kad sau davei su tuom 
rodą ir taip gražiai gaspado- 
riauji pavesiu tau kita ūkia, o 
man duosi prie saves gyvenimą 
iki smert.

*♦* v *♦*

Kaip motina kalbėjo taip ir 
stojosi, o Jokūbas buvo geriau
siu visame kaime gaspadoruim, 
o Katriuka geriausia gaspadi- 
ne. Dave po tam Dievas vaiku- 
cziu: pora 'šuneliu ir kėlės duk
reles, o visi buvo darbininkai, 
kaip skruzdeles ir sveiki kaip 
žuvys. Jokūbas vaikus, o Katre 
dukteres isz mažens prie darbo 
pratino ir mokino kaip guodot 
tėvus ir mylėt savo artima.

— GALAS —

Lietuviu Demokratu 
Klubo Parama

BROOKLYN, N. Y. — Lietu
viu Demokratu Klubas, 9-as 
Ward, Chicagoje (Roseland),- 
atsiuntė BALF-o Centrui czeki 
sumoje $100.00 likusiu Europo
je musu Tautiecziu gelbejimo 
reikalui. Klubo pirmininkas 
Steponas Danibro mums raszo: 
“Mes szelpiame Lietuvius ir 
remiame ju gelbejima isz pra
keiktu Komunistu ranku. ’ ’

4»

BALF-o Centras dėkoja Klu
bui už auka ir užtikrina, kad ju 
pinigais ‘bus suteikta taip rei
kalinga parama musu ligo
niams ir paliegėliams, kurie Gi
ri vargti ir kentėti del Komu
nistu persekiojimu.

Butu gera, kad kitos organi
zacijos ir klubai pasektu szi pa
vyzdi ir paremtu paszelpos 
darba. — BALF-o Centras.

Vynuoges Karaliene

ų
Jane Nigh, loszike isz Hol

lywood miesto, buvo iszrink- 
ta kaipo sziu metu Vynuoges 
Karaliene, per vynuogių pjū
tį. Ji pati rinko tas vynuoges 
del pjūties. Ji savo garbes 
sostą užims per szio menesio 
sanvaite, nuo septintos jki 
keturioliktos dienos.

Lengvas Daigtas
Paslysti

Viena davatkėlė sziteip 
rūgo jo:

— Mano Dieve, svietas 
mane visados paniekina, už 
tai jog nuslydau isz gyveni
mo kelio. Kokia tai žmonių 
kvailybe. — Juk ir trukiai 
nuslysta nuo geležiniu stan
gu (kelio), o ka ežia kalbėt 
apie silpna būda moteres!”

Mažas Jonukas
Mažas Jonukas labai už

imtas skaitymu biblijos. Ant 
kart nustoję ir klausė moti
nos:

— Mamute, ežia paraszy- 
ta: Rebeka Izakui pagimdė 
sunu; Ka tai ženklina?

Motina pamislinus valan
dėlė tarė: jog pagimdė ženk
lina ta pati, kaip ir apteikė, 
o mažas Jonukas toliau pri
gulės skaitė.

Atėjus Kalėdom Jonukas 
gavo namie j e daug visokiu 
gražiu daigtu. Po szventei 
daraktoris liepe mokykloje 
apraszyti, ka katras veike 
namieje ir ka gavo nuo na- 
miszkiu.

Szitai Jonukas sziteip pa- 
rasze:

“Nuo tėvelio gavau pui
kia knyga su abrozelais, ma
myte dovanojo man nauja 
apredala, o mylima bobute 
pagimdė man puiku arklu- 
ka.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Jeigu Kinijos Komunistai 
užsipuls ana Indo Kinijos, tai 
Prancūzijos valdžia tuojaus 
kreipsis in Amerika pagelbos. 
Prancūzu Užsienio Ministeris 
Robert Schuman jau dabar yra 
pasirengęs pareikalauti kad 
Tautu Sanjunga ežia taip pat 
insikisztu kaip insikiszo in Ko
rėjos kA ra.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

mums mežt tai geriau padary
tum nes, o, sztai Jokūbas par
važiuoja.

Ir tai kalbant, padavė moti
nai szakia.

Nusidivijo motina o ir susi
gėdo, nesake daugiaus nieko, 
tiktai eme szake ir pradėjo ve
žimą primežt.

Tuom tarpu privažiavo ir Jo
kūbas prie tvarto, o motina eme 
ji in szali ir klausė:

— Kas tai pasidarė, ženteli, 
kad Kat rinka taip persimainė? 
Jokūbas viską motinai papa

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15$ ::

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, t*a., U.S.A.

SKAITYKIT 
“SAULE”

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 
kriminaliszkas 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- 
ganiszka 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. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

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-

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

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 

j ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu, Peleniute ir 
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 pasakoji- 
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

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras *Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimana vy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 1761/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio,’su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes, 128 puslapiu. 35c.

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

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, Tarnas, 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 Jėzūs 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,

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu ą- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tix 
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,
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RUVO viena naszle kuri turė
jo viena duktere, o kuria la

bai mylėjo. O, vyruti, buvo tai 
graži mergina, tiktai prie dar
bo buvo didele tingine. Bet už 
tai ne ji buvo kalta tiktai mo
tina, nes isz mažumos nedave 
jai nieko dirbt ir prie darbo 
niekad nepratino. Dukrele nie
ko ir nedirbo, tiktai prie pe- 
cziaus sėdėjo, žarstė pelenus ir 
bulves kepe arba lovoj gulėjo.- 
Taip praėjo septyniolika metu.

Tame amžiuje visos kaimo 
mergaites turėjo sau po jauni
ki; prie Katriukos-gi (toks bu
vo jos vardas) niekas nesikabi- 
no, kad net ir biedniauses ber
niukas nuo jos kreipėsi nes kož- 
nas ir žinojo kas isz tos Katriu
kės per tingine ir kožnas kalbė
jo:

— Na, juk isz jos nieko ne
bus.

Ne vienas taip sake o apie ka 
ir mamule girdėjo, per ka mo- 
terei tas daigtas nedave ramy
bes.

Tai-gi pradėjo dukra prie 
darbo spirt bet ka? Toji neži
nojo kaip ir ka in ranka imti, 
nes nebuvo in darba pratus o 
ir ne dyvai kad jai viskas buvo 
sunku. Tuojaus jai viskas nu
bodo per ka paliaudavo darba, 
o isz naujo pradėdavo po kami
nu bulves kepti. Ir taip praėjo 
ilgas laikas, o jaunikio kaip ne
matyt, taip nematyt!

*♦* v

Kitam kaime da apie tai ne
žinojo, tik mate kad graži mer
gina nes laikais nueidavo in 
bažnyczia. Tuom tarpu kaime 
buvo vienas berniukas, vardu 
Jokūbas. Tasai kaip pamate 
Katriuke, tuojaus jam prie szir- 
dies prilipo ir neužilgio po tam 
nuėjo ir prasze motinos kad 
jam-duotu duktere už paczia.

Motina labai nudžiugo ir tuo
jaus jam prižadėjo duktere, bet 
negreicziaus kaip už meto, nes 
esą, da jos duktė per jauna, 
per ka nežinotu kaip pradėti 
locnam name gaspadoriaut. 
Prižadėjo taip-gi duoti viena 
nausėdija, kolionija pasogos, 
ba net dvi turėjo. Tuom' laik 
mislijo da savo dukra iszmo- 
kint kokio darbo, o mažu ir tai 
mislijo kad koksai geresnis per 
ta laika pasitaikys nes, kas 
teisybe, tai ne griekas, žinoma 
gerinus norėjo gaspadoraiczio 
ne kaip berniuko. Tuom tarpu 
metelis greit perbėgo, o Katriu
ka kaip nemokėjo nieko, taip ir 
neiszmoko, o ne kitas jaunikis 
neatsirado, kaip tik Jokūbas, 
kuris tuojaus atsivedė su savim 
pirszli ir atnesze ant sugertuviu 
arielkos.

Kada inejo in stuba, pagar
bino Poną Dievą ir tuojaus 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

pirszlys pradėjo praszyt kad j 
leistu dukrele už Jokūbo, o Jo- 
kubas tuojaus puolė mamutei 
in kojas. O mamute ant to;

— Jeigu tokia valia Dievo, 
tegul taip ir buna ir tegul jums • 
Dievas padeda.

Jokūbas vela uoszvei in ran
ka pauksztelejo; motina-gi eme 
Jokūbą in szali ir tarė:

— Duosiu tau mano dukte
re už paczia ir viena kolionija, 
bet man turi pirma prižadėt 
kad jai viską atiduosi ant va
lios ir, kad gales daryti, ka tik 
ji pati uores, nes matai kad tai 
da jauna mergaite tai nežinos 
kaip mokinsi, ka imti in ranka.

Jokūbas prižadėjo motinai 
ka tik reikalavo po tam eme bu
teli ir užgėrė ant jos, o ji gere 
už savo dukreles sveikata ir už 
pirszlio; pirszlys už Jokūbo 
sveikata gere ant Katriukos. 
Katriuka, sėdėdama szale ka
mino, susigėdo, vienok savo 
dvasioje buvo užganėdinta, nes 
Jokūbas buvo sztarkus vyras ir 
jai ant syki in szirdi, kaip uoga 
inlipo.

Po sugertuviu, tuojaus davė 
ant užsakų, o po užsakų tuojaus 
buvo ir veseile. Jokūbas pirko 
bertaini arielkos ir baczka 
alaus, o motina papjovė kėlės 
žąsis, pora skapuku, peneta di
deli meitėli ir riebu jauti. 
Kviestis ne ant baiku kviesda
mas pasakojo:
“Ir paskerdė meitėli nemaža, 
Kad ketvertas arkliu vos veža. 
Visko tenai ant stalo turėjo, 
Tik nieks in burna nieko

neindejo.”
O, vyruti, ta Katriukos moti

na buvo ir viso pilna, ėjosi jai 
gerai ir buvo szauna gaspadine, 
pagirta visame kaime.

Po veseilei buvo tuojaus nau
joj ukeje inkurtuves, kuria mo
tina Jokūbui davė, o kuri buvo1 
ant kito galo ta paties kaimo. 
In ta ūkia davė taip-gi motina 
visus gyvulius, kokiu tik reikė
jo, visus padarus ir viską, kas 
tik prie ukes reikalinga, o Kat- 
riukai prigrūdo pilna visokiom 
mėsom kamara, pripylė pilnus 
kubilus miltu, visokiu kruopu, 
žirniu, kad turėtu ka po kami
nėliu pasispragint, džiovintu 
griusziu, obuoliu ir 1.1. Taip-gi 
sviesto, suriu, kiausziniu, o na-1 
vet ir druskos ir galėjo sau gy
vent, kaip svieste pyragaitis, 
kad tik mokėtu su tuom vis- 
kuom apsieit. Bet nelaime — 
Katriuke nieko nemokėjo, na 
vet iszsivirt valgyt nežinojo 
kaip pradėt.

Antra po inkurtuviu diena 
atsikėlė Jokūbas anksti ir nu
ėjo ant kiemo prie savo darbo, 
o negryžo iki tol, pakol jo pati

Viesz. Jėzaus ir
...MALDA...

Motinos Szvencz.

neszauks ant pusrycziu. Bet ne 
kukszt. Netekes kantrybes, ei
na in grinczia, 1 o ežia kuknioj 
da tamsu, Katre da lovoje tyso; 
nieko nesako, tiktai pats ugni 
daro, puodus stato ir verda pus- 
ryczius, nes mislijo sau kad pir
ma po veseilei diena tai Katriu
ka da neiszmicgojo. Kada jau 
viskas buvo gatava, budino 
Katriuka kad eitu pusrycziaut.

Po pusrycziu nusidavė Jokū
bas prie savo dieninio darbo,

Vienas ženotas vyrelis 
Omalioje,

Keletą vaiku tėvas, 
Kitas moterėles czesnavoja, 

Guzute pas jeises' su 
buteliu neszioja. 

Bet neseniai viena bobele, •
Snuki gerai jam 

aptaise.
Jus vyreliai darote 

negerai,
Reikia tikrai savo 

paeziule mylėti, 
Taigi, niekur nesivalkioti,

Ba kas per daug, 
Tai vyrueziai negerai!

* * *
Vestuose du apsivedavo, 

Mat, neilgai ta pora 
su savim gyveno, 

Vyrelis savo boba kitam 
pardavė, 

Arba kaip sakant, 
Už dyka atidavė.

O tu niekas gyvuli, 
Jeigu žmoniszkumo 

neturi,
Ar jau ten publikos 

nebuvo,
Jeigu tokis biznis 

atsibuvo?
Mat ka daryt,

Tai vis gyvuliai, 
Gal nemusu tautos 

žmones.
* * *

Skulkile paviete, 
Randasi kelios rūteles, 
Apie kurias jau laikas, 

Padainuoti Baltriuvienje, 
Nes ju pasielgimas ir 

gyvenimas, 
Yra pagarsėja® po 

visa pavietą.
* * *

Viename miestelyje buvau 
ant varduvių, 

Taigi, svetelui ir visokiu 
buvo,

Buvo ten ir gero 
stoto, 

Kaipo alaus ir gaižutes.
Dvi bobeles taip ten 

buvo, 
Liežuvius turėjo gerus, 

Ir pradėjo skaldyti 
kitus, 

Po tam pradėjo apie 
sportukus, 

Netrukus musztisi eme.
Policija pribuvo, 

O viena isz musztuku 
pabėgo,

Bet ant rytojaus 
nutempė pas skvjera, 
Ant kitos dienos 

sūdyt prižadėjo.
Kaip bus?

To da nedažinojau, 
Kitu kartu danesziu 

daugiau. 

pasijungė in žagre jaueziusu ir 
iszejo in laukus arti. Vos Jokū
bas perženge slenksti, Katriuka 
dirkt in lova. Artinasi pietus, o 
Katre ane krust; bet nesistebe- 
kim, juk ir pas motina nieko ne
veikė.

Jokūbas pareina namon ant 
pietų, o Katriuka lovoje, ugnies 
ne kibirkszteles, indai nuo pus
rycziu nemazgoti, stuba ne- 
szluota ir lova neklota. Vela 
nieko nesako tik daro ugni, 
szluoja stuba, mazgoja bliudus 
ir verda pietus. O kada jau isz- 
vire, paszauke berną, pavalgė 
abudu ir nuėjo prie savo darbu 
ir Jokūbas mislijo kad jau gal 
daugiaus taip nebus.

Pareina vakare ir vėla taip 
viską randa kaip priesz piet ir 
vela nieko nesako tiktai pats 
dirba kaip pirma. Po vakarie
nei nuėjo gult ir taip praėjo pir
ma diena. Jokūbas mistino jog 
gal kita diena viskas eis kitaip.

Kvaraba! Kaip buvo pirmu
tine diena taip ir antra, treczia, 
ketvirta, penkta, szeszta ir 1.1.
Katriuka kaip nieko neveikia, 
taip neveikia, tiktai viską dir
ba pats Jokūbas. Kad nors ka 
susiprastu, nieką, o nieką, kaip 
kelmas, net ne sznekta nieko 
negelbėtų, nes motinai prižadė
jo Jokūbas kad nieką jai nepa
lieps ir viską jai ant valios ati
duos.

Dabar-gi Jokūbui baime! Ne
žinojo ka daryt ir už ko tvertis, 
dirbo vienas viską, ka galėjo, 
namie ir laukuose. Ant galo jau 
jam daede taip ir akvatos ant 
visko nustojo.

v ♦♦♦

Viena diena iszvažiavo po 
pietų in laukus, bet visai jam 
darbas nesuseke. Paleido jau- 
czius in pieva o pats, kaip be 
proto, pradėjo szen ir ten 
vaikszcziot. Vaikszcziojo ir 
vaikszcziojo, mislijo ir mislijo, 
net ant galo stojo vienam daig- 
te ir tarė pats in save:

— Ak! Tai negirdėta kad 
žmogus turėtu papaikti; reikia 
neatbūtinai su ja szaip ar taip 
pabandyt!

Tuom tarpu ir saulute prade- 
leisti; užsuko jautukus ir va
rėsi namon. Ateina in grinczia 
bet ežia, kaip paliko, taip ir ra 
do: Katriuke lovoje, o viskas 
iszmetyta ir nesudavadyta. 
Nieko nesako, tiktai kaip visa
da, taip ir sziandien daro ugni 
ir verda vakariene. Kada pri
valgę, rengėsi gulti ir vos Jo
kūbas atsisuko, jau Katriuka 
vienu szuoliu buvo lovoje. Bet 
Jokūbas kol da atsiguls, ima 
skurini savo krepszi, kuris ant

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, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis prAszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia save 
varda ir pravarde bet nepaduo 
da kur gyveno ir in kur iszva
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
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 
■ nerugokite, jog laikraszczio ne 
aplaikote. ‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste

Vyru Visados Bus

Yolande (Babe) Betbeze, 
kuri buvo iszrinkta, kaipo vi
sos Amerikos gražuole, ir už
sitarnavo varda “Panele 
Amerikiete,’’ atostogauja in 
Mobile miestą, Alabama, su 
dvejais savo miesto draugais 
Eddy Jackson (viduryje) ir 
Devereaux Brown. Kai laik- 
rasztininkai jos paklausė ka 
ji mistiną apie vyrus, ji atsa

sienos prie lango visada kapo
jo, po tam gerą in ranka ryksz- 
te ir tare in krepszi:

— Mano krepszi! Ilgai taip 
negali but! Asz dirbu kaip jau
tis, o tu kaboji ir kaboji; asz 
verdu valgyt, o tu ant to žiuri. 
Juk asz tave laikau kad tu ka 
namie dirbtum, iszvirtum man 
valgyt ir padarytum grinezioje 
paredka! O tu nieką, o nieką ne
veiki! Tai taip, vaikine, negali 
but! Kad ne, tai ne! Matai ta 
lazda? Jeigu man nuo szios die 
nos neiszvirsi regularnai pus
rycziu, pietų ir vakarienes, 
kaip nepaklosi lovos ir nesu
mazgosi czystai indu, jeigu ne- 
iszszluosi gražiai stubos, kama
ros ir priemenes, tai ta lazda 
turės darbo, taip teisybe, kaip 
asz esu Jok u bu.

Po tam pakabino krepszi ant 
savo vietos ir pats in lova atsi
gulė.

Katriuka juokėsi savo du- 
szioje ir mislijo:

— Koksai tai kvailas tas 
Jokūbas; bene tai krepszis ga
les dirbti? Juk jis negyvas!

Vienok nieko Jokūbui nesa
ko tiktai norėjo žinot koksai 
bus galas.

Ant rytojaus vela Jokūbas 
kele ir viską dirbo kaip priesz 
tai. Katriuka suvis nedasiprato 
kad tai del jos buvo sakyta, 
tiktai mistino:

I

— O matai, tu kvaili kad 
tas nieką negelbėjo, ka tu in ta 
krepszi kalbėjai ir nepadare ka 
tu norėjai.

Jokūbas kitaip mislijo ir kad 
jau buvo po vakarienei, nuėjo 
vela gult, kaip visada.

Kada jau buvo po gaidžiu, 
kele, daro ugni ir sako in Kat
riuka, kuria pabudino:

— Katriuk, juk pati girde,- 
jai ka vakar anksti sakiau 
krepsziui ir matei taipgi pati 
kad isz to nieko nepadare, ka 
tik prisakiau.

— Na, teisybe! Atsake Ka
triuka raivydamasi ir szypso- 
damasi lovoje.

— Na tai, kalbėjo Jokūbas 
toliausi tai reikia jam duot 
atminima nes Jokūbas nemyli 
baikaut. Kelk, Katriuk, kelk ir 
padek man prie to szelmio 
krepszio.

Katriuka, norėdama žinot 
kas isz to bus, iszszoko kuo- 
greicziąusia isz lovos ir neap- 
siredžius, tiktai vienmarszkine. 
O Jokūbas ima lazda in viena 
o krepszi in kita ranka ir užka 
bino ji Kail iukai antpecziu. Po 
tam kaip pradės su lazda duot

ke kad vyru visados visur 
bus. Jis sako kad ji dabar ne
turi laiko užsidėti su vyrais 
ar szirdies draugais, ir kad ji 
sziais metais visai nesitiki 
iszteketi. Ji dar pridėjo kad 
jai vyrai nerupi ir nėr upes 
dar per kelis metus. Ji dabar 
yra dvideszimts vieno meto 
amžiaus.

o o o

Nereikalauji tu viską pa
ti dirbt, bitė tik viską prižiūrė
tum, o Dievas duos kad galėsi
me laikyt ir szeimyna.

Jr taip Katriuka dare kaip 
Jokūbas kalbėjo ir buvo isz jos 
geriausia gaspadine, nes kad 
tik prie ko prireikėjo tai Ka
triuka netingėjo, ar tai darže ai’ 
lauke, visur ėjo, kaip karei
vis.

Taip viena karta nuėjo Kat
riuka in t varta mežt meszla su 
visa szeimyna. Tuom tarpu atė
jo jos motina atlankyt ja ir pa
žiūrėt kaip einasi nes mislijo 
kad jau nieko neteko. Ateina in 
stuba, o ežia net žėri nes stuboj 
gyvos dvasios nebuvo; žiuri in 
kamarą, o ežia visko pilna. Ste
bisi ir eina laukan, o ežia randa 
Katriuka su szakia prie meszlo.

— O kas tai? Tu prie mesz
lo? Paklausė motina.

— Juk matote motinėlė, at
sake duktė, bene tai ka kenkia?

— Ne, nekenkia/mano Kat
riuke, bet tu pas mane niekados 
nedirbai!

per krepszi rėkdamas:
— O klausyk krepszi! O 

klausyk!
Katriuke gvoltu reke pagel- 

bos, bet Jokūbas nudavė negir
dys, kaip musza, taip musza; 

| kaip duoda, taip duoda ir nieko 
neklauso kad ir Katriuka pra- 
szejsi; tik ta syk paliovė kada 
jau pats suprato kad gana. Ta 
syk nuėmė nuo Katriukos krep
szi ir pakabino ji ant jo vietos 
grūmodamas su lazda kaip va
kar, kad kaip jo neklausys tai 
vėla gaus teip kaip sziandien. 
Po tam padekavojo Kątriukai 
už tai, kad ja palaike krepszi 
ir atsigulė miegot didžiausioj 
sutaikoj ir Katriuka po tu laz
dų net suszilo. O kada užmigo 
tai taip gardžiai po tu lazdų 
miegojo, kaip papjauta ir ne
greicziaus pabudo, kaip jau bu
vo diena. Jokūbas atsikėlė, 
kaip visada, iszvire pusryczius, 
pavalgęs iszvažiavo in lauka, o 
Katriuka paliko lovoje ir vela 
jai nieko nesake, nebudino ant 
pusrycziu tiktai pats su bernu 
pavalgė.

Kada jau buvo gerai diena, 
pabudo Katriuka ir mato kad 
jau arti pietus, o ežia Jokūbo 
jau nėra namie. Žiuri ant krep
szio, bet krepszis nieko nevei
kia tiktai kabo, kaip visada. 
Tarė ji in save:

— Gal but tas prisakymas 
buvo del manes ir man paežiai 
ta viską reikia padaryt, nes 
muszant krepszi ne kam, tiktai 
man skaudėjo.

Kaip nepakils, o kaip nepra
dės grinezioj triustis: lovas 

: klot, szluot ir indus mazgot; ar 
i nepadarys ugni; o po tam kaip 
i nepasiraitos rankoves o kaip 
: nepradės kukulius virt; kad 
J akimirkyje buvo viskas gatava 
• ir Katriuka turėjo pietus grei- 
cziaus gatavus kaip reikėjo o 
da Jokūbo nebuvo matyt.

Kada Jokūbas užvažiavo ant 
kiemo, iszbego Katriuka priesz 
ji (ko pirma taip nebuvo) ir 
szauke ji valgyt. Nusistebėjo 
Jokūbas bet sykiu ir nudžiugo 
jog Katriuka ant syk taip pasi
taisė ir labai pradėjo mylėt.

Nuo to laiko viską Katriuka 
pati dirbo ir negalėjo sau iszdet 
kad taip dienos greitai jai be- 
go. Ne karta norėjo kad diena 
butu ilgesne. O priesz tai jai 
diena iszsidave metais. Dažino- 
jo kad Jokūbas turėjo teisybe, 
kada pasakojo: Prie darbo grei
tai laikas bėga. Kada jau mate 
kad Katriukai yra per sunku 
paėmė dvi slūgines ir sake;

Ir norėjo da ka daugiaus sa
kyt bet duktė pertrauke:

— Kad jau velyk mamule, 
nieką nekalbėtum, o padėtum

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Kalisto. Ir ta diena 1890 me
tuose gimė Generolas Dwight 
D. Eisenhoweris., kuris taip 
garsingai atsižymėjo per kara 
ir kuris keli® sykius buvo ragi
namas stoti in Prezidento rin
kimus.

— Senas gyventojas Au
gustas Pynelis, kur jis sirgo 
per viena sanvaite, numirė Pa- 
nedelyje, 3:20 valanda ryte, 
savo namuose, 432 W. Centre 
uly., Velionis atvyko isz Lie
tuvos daugelis metu atgal. 
Buvo angliakasis. Kitados 
gyveno Shenadoryje, bet apie 
29 metai atgal apsigyveno Ma- 
hanojuje. Paskutini karta dir
bo Maple Hill kasyklose. Pa
liko savo 'paczia Serapiną; 
duktere J. Kazimieriene; dvi 
po-dukres: Stella ir Jenin- 
na, taipgi po-suni Aleksandra 
Glaudela; broli Antana Pynėti 
isz Shenadoro. Laidotuves m- 
vyko Ketverge, su apiegomis 
Szvento Juozapo bažnyczioje 
devinta valanda ryte ir palai
dotas in Szvento Kazimiero 
kapines Shenadoryje. Grabo- 
rius Liudvikas Tra'skauskas 
laidojo.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto, lai
ke savo susirinkimą Utarnin- 
ko vakara, Eagles svetainėje. 
Panele Zelma Snyder, mokyto
ja turėjo kalba, ir jos kalba vi
siems patiko. Kliubas rengia 
savo Maskaradini vakara su 
szokiais Panedelyje, Spalio 
(Oct.) 30-ta diena, Saldž. J. 
Szirdies parapijos svetainėje, 
New Philadelphia. 'Motei' u 
kliubai isz Schuylkillo ir Wy
oming laikys Konferencija 
Nedelioj, Spalio (Oct.) 22-tra 
diena Necho Allen svetainėje, 
Pottsville.

Moterų Kliubas isz Schuyl
killo pavieto laikys savo kita 
susirinkimą Utarninke, Lap- 
kriczio (Nov.) 14-ta diena, Ne
cho Allen svetainėje Pottsville.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimta Nedelia 
po Sekminių, taipgi Szvento 
Prancis'zkaus Žaiz.

— John Kumerusky, jo pa
ti Helena ir vaikai isz Park 
Crest, ana diena gavo pavelini- 
ma nuo Pottsrvilles sūdo, korto 
permainyti savo pravarde ant 
Cumers.

— Panedelyje pripuolė 
Szventos Jadvigos.

— Utarninke Szv. Marga- 
rietos Marijos.

do vajus musu tautiecziu Eu
ropoje gelbejimo reikalui. De
ja, ne visos kolonijos isznaudo- 
ja ta galimybe aukoms parink
ti. BALF-o skyriai praszomi 
imtis kaip ir kiti organizuoti 
vieszas rinkliavas. Taip dary
dami Jus priminsite vietos 
Amerikos visuomenei apie pa
darytas Lietuvos žmonoms I 
skriaudas ir ta proga sukelsite: 
leszu tiek reikalingam paszel- 
pos darbui. — BALFo Centras.

BIJOSI VIENYBES
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mes iszsitraukeme savo mic- ypatingumu skyrius kaip UN 
ra isz kiszeniaus ir pradėjome international Childrens Emer- 
ta nauja automobiliu mieruoti gency Fonda atlikti skirtingus 
isz lauko ir isz vidaus. darbus reikalui kilus.

jokios vienybes nebus galima 
insteigti.

Anglija buvo pirmutine pa
sisakyti, kad tokia vienybe Eu
ropoje negalimas daigtas. Taip 
pasakė Anglijos Užsienio Mi- 
nisteris, Ernest Bevinas. Jis 
sake kad Europos krasztu 
klausimai, bėdos ir reikalai nė
ra suprantami Amerikiecziu.I 
Jis sake kad visas tas vienybes 
klausimas nėra ant geru ir tik
ru pagrindu pastatyaas.

Amerika norėtu visus tuos 
Vakarines Europos krasztus 
suvienyti kad butu galima ben
dra frunta pastatyti priesz Ru
sija. Bet iszrodo kad taip ne
bus galima.

Czia buvo daugiau pramo
nes klausimas, bet ir ant pra-: 
mones tie krasztai nesutinko. j 
Generolas Donovan sako, kad 
Anglija tik nori daug kalbėt 
apie vienybe, bet nieko nedaro 
ir nenori daryti.

Keturiolika krasztu atsake 
in ta Amerikos pasiulinima, 
bet visi pastate savotiszkus pa
reikalavimus.

Automobiliu pardavėjui bai
siai nepatiko, bet jis nieko 
mums nesake. Iszmierave ta 
nauja automobiliu, mes patik
rinome su savo seno laužo mie- 
romis ir daradome kad tas 
naujas automobilius nėra nei 
ilgesnis, nei trumpesnis. Tas 
naujas automobilius, tiesa bu
vo biski platesnis. Bet mums 
platesnio nereikia, nes mums 
jau ir taip gana bėdos kitus 
automobilius ant vieszkelio 
pralenkti ar su jais apsilenkti.

Kaip mums iszrode, tai di
džiausias ir tikriausias skir
tumas tarp musu seno automo-1 
biliaus ir to naujo buvo pini
gai.

Mes parvažiavome su savo 
senu automobiliu ir jauezia- 
mies daug bagotesni, nes mes 
susieziedinome tūkstanti ir 
asztuonis szimtus doleriu, nes 
tas automobiliu pardavėjas 
tiek norėjo kad mes pridetume

. Jung. Tautos rūpinasi žmo
nių gerbūviu. Jos Trusteeship 
Taryba nustato pamatinus 
valstybems-narems, kurios val
doj a teritorijas tarptautinėj 
globojimo surėdymo. Szi Tary
ba isztirinejima klausimai apie 
kitus 185 milijonus žmonių ki
tuose priklausomose vietose.

Jung. Tautu tukstaneziai su- 
sirinkimu apie invainausius 
dalykus parodo svarbumą 
tarptautines organizacijos. To
dėl Jung. Valstybes remia1 
Jung. Tautas jos siekime rasti 
budu sustiprinti savo intekme 
ir pasekminguma. Todėl Ame
rikos Prezidentas Trumanas, 
paskirdamas Jung. Tautu die
na, praszo kiekvieno Amerikos 
pilieczio pagerbti ta organiza
cija.

Jeigu reikia nurodymu kaip 
gali dalyvauti visa tauta api- 
maneziame apvaikszcziojime,

prie savo seno automobiliauus 
už ta nauja.

JUNG.TAUTU 
DIENA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

NAUJAS
AUTOMOBILIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

GINTI; NETIK
ISZLAISVINTI

PRASZO
KOMUNISTU

NEW YORK. — Praeitoj ko
voj Amerikiecziai vaidino isz- 
laisvintoju role. Naciu valdi- 
ma ir vergija aptemdino visa 
Europa. Po to Amerika su sa
vo Alijantais pasiekė j u gyve
nimą žemia, tėvynė, ir po sun
kiu kovu sugražino laisve tiems
kurie jos neteko.

Amerikiecziu iszlaisvinimo
armijos niekad neužmirsz 
džiaugsma ir gilu dėkingumą 
Europos žmonių kurie sutiko 
savo iszlaisvintojus.

Iszlaisvinimas nuo priespau
dos yra puikus dalykas. Bet 
da geriau yra turėti gera ap
sauga priesz pirma prieszo už
puolimą.

Priesz vienierius metus Ame

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— Paminklas nežinomam 
Laiszko Raszytojui gali būti 
atidengtas viena diena jeigu 35 
milijonai svetimos kilmes pa
triotiniu Amerikiecziu savo

ir atsake: “Nei vieno Komu
nisto; nei vieno Raudonskurio!

Arverell Harriman su nuliū
dimų, atsiduso: “Man labai 
gaila, bet mes negalime jums! 
padėti! Mes negalime jus pa
dėti, jeigu jums negresia pavo-Į 
jus isz Komunizmo!”

Iždo Ministeris nuliūdo. Bet 
eidams namo jis nudžiugo ir la
bai greitai nusiskubino pas 
Prancūzijos Užsienio Ministeri 
Robert Schumann. Jis Pran
cūzijoje apie penkis milijonus 
Komunistu, kurie tiek bėdos 
jums sudaro. Duokite mums 
kelis tukstanezius, kad mes ga

laiszkuose giminėms ir drau
gams Užsienyje, pasakys tei
sybe apie Amerika taip, kaip 
jie ja pažinsta. ,,

PRANESZIMAS!

Shenandoah, Pa. — Sirgda
ma per koki .tai laika, gerai ži
noma gyventoja, Rozalija Že
maitiene, nuo 84 Swatara Rd., 
'Shenandoah Heights numirė 
Nedelioje, 2:12 valanda po pie
tų savo namuose. Gimė Lietu
voje. Jos vyras Petras mirė 
1942 metuose. Paliko savo 
duktere A. Kazlauskiene isz 
Dearborn, Mich.; du sunu: An
taną, isz Baltimore, Md., ir 
Adoma, namie, taipgi du anū
kus. Palaidota Ketverge, de- 

■ szimta vajanda ryte, in Laisvu 
kapines. Graborius Vincas 
Menkie vi ežius laidojo.

—■ Karolina, devynių metu 
dukrele, pons. Juozu Macziuls- 
kiu, nuo 330 E. Arlington uly., 
susirgo su -Paralyžiaus liga ir 
likos nuvežta in Allentown li- 
gonbute del gydymo.

BROOKLYN,K Y. — Di
desnes Lietuviu kolonijos vyk-

ni ir siauresni, augsztesni ir 
žemesni.

Mes nuvažiavome su savo se
nu automobiliu in sztora kur 
tokie patys nauji automobiliai 
yra parduodami.

Bet pirm negu mes tenai nu
važiavome, mes savo sena au
tomobiliu numazgojome ir nu-1 
szvaksavome, kad jis blizgėjo 
kaip girtuoklėlio paraudonoju-Į 
si nosele. Mes teipgi savo sena 
automobiliu iszmieravome; 
kiek ilgio, kiek trumpumo, 
kiek platumo, kiek siaurumo.

Nuvažiavę pas ta nauju au
tomobiliu pardavėja, mes nu
stebome kaip maloniai jis mus 
priėmė; jis net ir cigara mums 
užpundijo. Taip nebuvo pernai 
kada reikėjo tiems ponams ge
rintis ir net delną gerai pa- 
szmeruoti.

Jis mums tuojaus parode 
nauja, blizganti automobiliu.

— Sustok Priesz Uždarymą 
Voko laiszkui in Užsieny ir pa
klausk saves “Ar asz ingijau 
nauja drauga Amerikai?”

Pirkie U. S. Bonus

Saugumo Taryba invykde pa
sitraukimą Sovietu pulku isz 
Irano, invykde taika Indone
zijoj ir Graikijoj, sustabdė 
kraujo liejimą Palestinoj, ir 
Kashmiro kovose tarpe Indi-' 
jos ir pakistano, prisidėjo prie 
užbaigimo Berlyno apgulimos. 
Korėjoj, ji sujungė tautas-na- 
res po Jung. Tautu vėliava už
baigti užpuolimą.

Praeitais penkiais metais; 
Generaline Asembleja, kuri at
stovauja visus Jung. Tautu na- 
riusu, vis stipriau pasireiszke 
tarptautinėse gineziose. Jos 
veiksmai ir patarimos pakrei
pia dėmėsi in ginezius, iszaisz- 
kina nesusipratimus, ir spau
džia szalis, kurios krypsta nuo 
Jung. Tautu prislėgtu instaty- 
mu.

Taika instatymai ir tvarka 
yra kitas Jung. Tautu tikslas. 
Tik tvarkinga bendruomene 
gali būti taikinga bendruome
ne. Tarptautines teises apima 
susitaikymą tarpe skirtingu 
teismingu budu ir todėl jos plė
tojimasis lėtai vystysis. Nepai
sant to, Jung. Tautu programa 
kuria vykdo UN (United Na
tions) Teisingumo Tarptauti
nis Teismas Hagoje ir UN 
Tarptautines Teises Komisija, 
stato pagrindą pasaulio tei
sėms ir tvarkai pagal kurias 
szalys kreipsis in szias teisin
gumo pavidalais iszaiszkinti 
savo nesusipratimus lygiai 
kaip asmeniszkam gyvenime 
žmones iszrisza savo reikalus.

Daugiausia Jung. Tautu lai
ko ir pinigu yra paszvesta tai
kai per gerbūviu. Taikos klau
simas yra klausimas žmogaus 
patenkinimo. Ekonomine ir 
Sociale Taryba yra centras 
Jung. Tautu veikimu szioje 
dirvoje. Taryboj yra 12 komi
sijų, kurios apima ekonomijos 
ir žmogaus teisiu reikalus. Ji 
kartu dirba su 10 Jung. Tautu

kreipkis in vietini Citizens 
Committee arba in National 
Citizens Committee for United 
Nations Day, 816 23 gatvėje N. 
W., Washington, D. C.

New Yorko miestas ruoszia 
milžiniszka paroda nuo Batte
ry Place ligi City Hall, Suba- 
toje, Spalio Oct. 21 d., 1950 mJ 
Visos tautines grupes kvieczia-! 
mos dalyvauti!

“RADIO FREE EU
ROPE” NAUJI 
PATVARKYMAI

NEW YORK. — “Radio 
Free Europe” paplatino savo 
veikojimo, iszvertimo tvar
ka pavergtiems žmonėms už 
Geležine Uždangos ligi septy-j 
niu ir puses valandų kasdien, 
pradedant Spalio Oct. 1 d., Ro
bert E. Lang, RFE direktorius 
paskelbė sziandien.

“Radio Free Europe” yra 
National Committee For a 
Free Europe, Inc., nuosavybe 
ir vieko j a privaeziu Amerikos 
piliecjiu grupes. “Radio Free 
Europe” perduoda tremtiniu 
balsus, gimtose kalbose, 80,- 
000,000 žmonėms, kurie gyvena 
Komunistinėj tironijoj tarp 
Vokietijos ir Rusijos, taipgi 
tautine ir liaudies muzika kuri 
Komunistu draudžiama tose 
szalyse, kartu su tikrais pa- 
aiszkinimais apie Raudonąja 
prispaudinima. Stotis, kuri 
perduoda programas ir dabar 
vieko j a isz stoties netoli nuo 
Frankfurto Vakaru Vokietijoj, 
jau veikia nuo Liepos (July) 4 
dienos. Praeitoms kelioms san- 
vaitems stotis veikoje szeszias 
valandas kasdien; pridedant 
viena ir puse valandų kasdie
niniu programų padengs ži
nias ir paaiszkinimus kiekvie
nai isz penkių taip vadinamu 
“target” szaliu; Bulgarijai, 
Czekoslovakijai, Lenkijai, Ro- 
manijai ir Vengrijai, ju kalbo
se.

Dabartiniu laiku, programos 
yra užraszomos ant tinkamu 
tam tikslu pagamintu juostelių 
National Komiteto centre, ku-

rikos kareiviai buvo iszrykiuo- 
ti prie Vakaru Vokietijos rube-{ 
žiaus. Jeigu jie butu buvę už-! 
puolami Sovietu arba ju paly- 
dovu, szi szalis butu intraukta 
in kara. Bet pirm negu butu 
galėjus pasekmingai kovoti, ji 
kutu buvus priversta trauktis 
atgal kaip Korėjoj, pakol galė
tu surinkti visas savo milžinisz-

lėtume gauti paszelpa isz Ame
rikos nuo j u apsiginti.

Prancūzijos Užsienio Mini
steris pakratė galva: “Už jo
kius pinigus mes jums nei vie
no Komunistu neduosime ir ne
nepažiezinsime, nes kiekvienas 
Komunistas yra mums vertas 
apie $50,000!”

ypatingumu instaigu. Tarp 
sziu yra “World Health Orga
nization, Maisto ir Agrikultū
ros Organizacija ir Tarptauti
ne Darbo Organizacija.” Szios 
organizzcijos turi savo finansi- 
nus, sukelia sau pinigus, ir jo-

ris randasi Empire State 
Building patalpose. Szios juos
teles yra oru pristatytos Euro- 
pen vieko j amui. Tinkamus pri
ėmimo aparatai, intaisai kurie 
dabar yra veikoj ami perduos 
žinias ir paaiszkintojus per

se priklauso nuo 18 ligi 91 vals- “Radio Free Europe” Europo-! 
tija ir teritorijos. UN insteigia je in 25 valandas.

kas jiegas ir imti užpolima.
Europiecziai jaudinosi del 

szios klastų pasekmu. Nors 
Naciu valdimas buvo baisi ir 
žiauri, bet Komunistu valdimas 
be abejo butu daug žiauresne. 
Vien pagalvojus apie tokia ga
limybe antra syki szioj kartoj 
sukreczia žmonių szirdis. Dau
gelis Europiecziu mane likti ne- 
beszaliszkais sziu laiku sanju- 
dyje, manydami tokiu budu 
iszvengti užkariavimo ir pa- 
liuosuoti budais.

Bet vakaru Europai, būti 
nebeszaliszkais neiszrisza klau
simo. Vienintelis kelias yra 
sukurti tokia apsauga, kad ne
traukime klastų pasėkimu. Szi 
reiketu nei galvoti apie pasi- 
kursa, Amerika su vis augan- 
czia jiega ir pasiryžimu ben- 
dradarbaudami su savo Ali-
jautais Europoje, nusistaeziu- 
si sekti.

Amerikiecziai raszydami 
laiszku gali pasakyti savo Eu
ropos draugams, apie Prezi
dento sprendimą, žymiai padi
dinti kariuomene Europoje. 
Taip vadinamo ‘Token Force’ 
neužtenka. Tai yra inspeji- 
mas Sovietams, kad mes kovo
sime jeigu Vakaru Europa bus 
užpolima. Musu užmanymas 
turėti pakankamu jiegu kurias 
kartu su Europos kariuome
nėms gales greitai ir pasekmin 
gai atlaikyti kokia užpuolimą.

Szis krasztas glaudžiai to
lygiai savo ginkluotas jiegas 
su Europos ginkluotoms jie- 
goms, ir pristatys daugiau 
ginklu savo Alijantams, ir 
szauks visus pagelbon.

Amerika nemano pasitrauk
ti ten kur Europoje, ir neapleis 
žema, kovodama juroje ir ore.

Taip, Europiecziai gali ži- 
žinoti, jeigu tik musu piliecziai 
apie tai jiems pranesz, kad 
laisve gali būti iszsaugota vi
siems. Amerikiecziai karui ki
lus, bus daugiau negu iszlais- 
vintojai; jie bus saugotojai 
laisve, nuo pirmos dienos ir 
pirmoje linijoje.

Pirkie U. S. Bonus
a ‘‘NOVENA”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
» 

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - - Ų. S. A;

“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, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

•38 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinimą 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais <

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

Pinigai reikia siusti su J > 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 !;
Saule Publishing Co., J j 

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

Believe’
I believe in the sacredness and 
dignity of the individual.
I believe that all men derive the 
right to freedom equally from 
God.
I pledge to resist aggression and 
tyranny wherever they appear 
on earth.
I am proud to enlist in the 
Crusade for Freedom.

I am proud to help make the 
Freedom Bell possible, to be a 
signer of this Declaration of 
Freedom, to have my name in
cluded as a permanent part of 
the Freedom Shrine in Berlin, 
and to join with the millions of 
men and women throughout the 
world who hold the cause of 
freedom sacred.

Add your name to the Freedom^ScroJI

Signed

If you cannot sign the actual Freedom 
Scroll, fill out this coupon and mail it 
to General Clay, together with whatever 
contribution you care to make.
Gen. Lucius D. Clay, Nat’l Chairman 
Crusade for Freedom
Nat’l Committee for a Free Europe 
Empire State Bldg., New York 1, N. Y.
Please accept my contribution and place 
my name on the Freedom Scroll.

Address—_______________________ L____
(Contributions to the Crusade will help 

Radio Free Europe pierce the Iron Cur-
I tain with daily messages to 80 million

Join the
Crusade for Freedom


